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patria noastră, conducătorii s-au întreținut Premiului de (Agerpres)

mai tîrziu, la Paris, mai multe țări hotă-
Excelenței sale

Domnului dr. ADOLF SCHARF.
Președintele Federal al Republicii Austria

de nepusă stăvilească forța de atracție a

întreprinderile 
industriale 

din regiunea 
Ploiești ,

«nai 1963

Combinatul 
„1 Mai" din 

Satu Mare

aceste rînduri, proletariatul

P.M.R., siliului succeseAcad, dru Nourescu Breslașu, din partea laureaților, au mulțumit călduros pentru înalta distincție primită și au asigurat conducerea partidului și guvernului că oamenii de știință, inginerii, tehnicienii, oamenii de artă, alături de întregul popor, vor depune toate eforturile pentru a-și spori contribuția la opera de desăvîrșire a construcției socialiste înDupă festivitate, de partid și de stat cordial cu laureații Stat.

Consiliului-.dç Stat și Conde Miniștri și urîndu-le noi în activitatea lor.Horia Hulubei, ing. Alexan- și poetul Marcel

• O primăvară de mari bătălii munci
torești (pag. 3-a).

© Corespondențe dm Moscova, Pekin, Fraga 
și Havana (pag. 3-a).

© Spre ziua însorită — articol scris pen
tru „Scînteia“ de Carlo Levi (pag. 5-a).

® John Gritten — Scrisoare din Anglia : 
Sub semnul luptei pentru muncă și pace 
(pag. 5-a).

© D. Bratu : O victorie istorică a po
porului indonezian (pag. 6-a).

Marți la amiază a avut loc la Consiliul de Miniștri solemnitatea decernării Premiului de Stat al R.P. Romîne pe anul 1962.La solemnitate au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Alexandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Mihai Dalea, miniștri, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, academicieni, oameni de știință, artă și literatură.într-o atmosferă sărbătorească, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a înmînat laureaților Premiului de Sțat diplomele, medaliile și premiile, felicitîndu-i în numele C.C. al
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CONSTANȚA 
resp. 
cinstea zilei de 1 Mai 
lucrătorii de pe ogoa
rele dobrogene au in
tensificat ritmul însă- 
mînțării porumbului. 
Ieri au fost însămîn- 
țate ultimele supra
fețe din cele 245 000 ha 
cultivate cu porumb. 
Printre primele unități 
care au efectuat a- 
ceastă lucrare sînt 
gospodăriile agricole 
de stat și gospodăriile 
colective din raioane
le Negru Vodă, Adam
clisi, Medgidia și 
cele aparținînd ora
șului Constanța.

scriudin Europa și America''își trece în revistă forțele... sub un singur steag... De-ar fi Marx lîngă mine, să vadă toate acestea cu ochii lui 1“. în acest sens, devenit de mult tradiție, 1 Mai reprezintă și o inovație. Pînă la uriașa manifestare internaționalistă pe care o cunoaș-

Au terminat semănatul 
porumbului

Excelenței sale dr. SUKARNO
Președinte și prim-ministru al Republicii Indonezia

Djakarta în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al guvernului și poporului romîn, îmi face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului indonezian, călduroase felicitări cu prilejul transferării către Republica Indonezia a suveranității asupra străvechiului său teritoriu — Irianul de Vest.
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în întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 1 Mai, . 20 de uni
tăți industriale din regiunea 
Brașov și-au îndeplinit cu 5 
zile înainte de termen sarci
nile de plan pe primele 4 luni

întreprinderea 
de preiabricate 

„Progresul"- 
București

VienaCu prilejul realegerii dv. ca președinte federal al Republicii Austria, vă rog să primiți felicitările mele cordiale și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul austriac.îmi exprim cu această ocazie speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre R. P. Romînă și Republica Austria vor continua să se dezvolte în interesul ambelor state, al colaborării internaționale și al consolidării păcii.

lometri de frumusețe© Angela Grimau : (pag. 3-a).® André Wurmser ':Mai (pag. 3-a).® Zaharia Stancu : Inima noastră bate 
alături de voi (pag. 3-a).

~SCa panoul- 
taRSCiip

tem azi, n-a existat în viața omenirii vreo zi care să poată fi serbată cu adevărat de la un capăt la altul al Pămîntului. Singurele sărbători care depășeau granițele unei națiuni, cele religioase, cuprindeau, din imensitatea populației umane, doar zone mărginite între multe alte credințe rivale, ba erau adesea prilej de dezbinări.Clasa care poartă steagul cu chemarea „uniți-vă !" a fost aceea care a putut aduce în viața planetei noastre o Zi, una și aceeași, pe care s-o poată cinsti pe toate cele cinci continente toți fiii muncii, toți oamenii, oricare le-ar fi culoarea pielii, uniți în năzuința lor de progres social, de pace și prietenie a popoarelor.Congresul care a hotărît sărbătorirea lui 1 Mai cuprindea 391 de delegați, din două continente doar ; ei veneau din 20 de țări, dar numai în vreo jumătate dintre ele existau partide constituite.
1 Mai 1963 sosește într-o lume

întreprinderi
® Laminaforii de Ia Uzina 

de tablă subțire din Galați au 
primit, ieri într-un cadru festiv 
Diploma de întreprindere 
evidențiată în întrecerea so
cialistă pe ramura, industriei 
siderurgice, acordată de 
Consiliul Central al Sindica
telor. Este o răsplată meri
tată a muncii și succeselor 
obținute în 1962 Anul tre
cut, pe poarta uzinei au luat 
drumul spre fabrici și șan
tiere 6 357 tone de tablă 
subțire peste plan.

La succesele de mai sus 
se adaugă și cele obținute 
în întîmpinarea zilei de 1

(co-
„Scînteii“) în

0 Titus Popovici : Cultură și muncă (pag. 2-a).
• Gînduri de 1 Mai (pag. 2-a).© I. Mărgineanu, P. Diaconescu : Ki- ; ! (pag. 2-a).

Continuăm lupta

evidențiate
Mai : în 4 luni au fost date 
peste plan încă 914 tone 
tablă de bună calitate.

© Pentru hărnicia cu care 
a lucrat în anul trecut, co
lectivul gospodăriei de sfat 
Odobeșfi a primit ieri, într-o 
adunare festivă, Diploma de 
evidențiat în întrecerea so
cialistă pe ramură acordată 
de Consiliul Central al Sin? 
dicafelor.

Anul trecut gospodă 
realizat o producție 
de struguri pe întreagi 
prafață de 1 500 ha 
12 920 kg |a hectar.

Regiunea
JDobrogea

Trei ani marxiștii din rau că 1 Mai va fi, încépînd de anul următor, ziua unei mari demonstrații internaționaliste. încă în viață, în vîrstă de 70 de ani, unul din cei doi autori ai nemuritorului 
Manifest care se încheie cu îndemnul : „Proletari din toate țările, uniți-vă !", scria într-o nouă prefață a manifestului, la 1 Mai 1890, cu tinerească înflăcărare : .Astăzi, cînd

Mă aflam la Chicago pentru cîte- va zile și, cum era firesc, am căutat să string ceva material suplimentar despre drama sîngeroasă petrecută aici, pe care unitatea muncitorească avea s-o prefacă în sărbătoare internațională.Marți 1 Mai 1886, după o demonstrație uriașă făcută cu două zile înainte, muncitorii din Chicago au declarat grevă, cerînd ziua de muncă de opt ore. Patronii s-au alarmat : pînă atunci dispersați în sindicate rivale, muncitorii se uneau. La 3 mai, poliția tabără peste greviștii uzinelor McCormick, ucigînd 6 oameni, rănind multi alții. A doua zi, muncitorii din Chicago țin un miting de protest în Haymarket, Piața Finului, cînd sînt din nou a- tacați de poliție. Un agent al patronatului aruncă o bombă în mulțime, iar în lupta ce urmează, pe lîngă răniți fără număr, sînt uciși al ți 11 oameni. Sînt întemnițați numeroși conducători ai grevei, între care Parsons, Spies, Fischer și Engel sînt spînzurați.Era aci un tîlc. Cerînd limitarea orelor de lucru, fruntașii sindicali vorbiseră și despre o altă oră, cînd muncitorii dacă vor ști să se unească în lupta revoluționară, nu vor mai lucra deloc pentru profitul capitalist. Greva era ca un emițător de semnale, un orologiu ale cărui sunete grave mobilizau la luptă, prevestind apropierea acestei ore. De aci violența turbată a represiunii.Dar niciodată spargerea unui orologiu n-a putut opri mersul înainte al vremii.

i opus — constată ziarul francez „Le Monde“.- Nimic care să reziste... care să constituie o • -replică eficientă comunismului“.-■ în țările capitaliste, proletariatul întîm- pină ziua de 1 Mai sub semnul luptei împotriva politicii reacționare a monopolurilor,- a loviturilor' date de acestea nivelului de trai și libertăților democratice ale maselor. Anul ce a trecut a fost anul unor mari oa-, talii de clasă ; puternice acțiuni greviste au avut ioc în lumea capitalului, din Statele Unite pînă în Japonia, din Spania în Venezuela. Marea grevă a minerilor din Franța, acțiunile revendicative de o largă amploare și combativitate ale muncitorimii din Belgia, Italia, R.F. Germană spulberă mitul „armoniei sociale“ propovăduite de propagandiștii „integrării“ capitaliste, oglindesc ascuțirea contradicțiilor de clasă în țările Pieței comune.în zilele noastre se desfășoară tumultuos procesul de prăbușire a sistemului colonial, de eliberare a popoarelor de sub jugul colonialist. Este în plin avînt lupta pentru renașterea națională a popoarelor dm Asia, Africa și America Latină, care se bucură de sprijinul țărilor socialiste.Sub steagul leninismului, mișcarea comunistă internațională'a devenit cea mai influentă forță politică a contemporaneității. Prigoana sălbatecă pe care o înfruntă eroic comuniștii- în multe țări ale „lumii libere“ dovedește nu forța, ci slăbiciunea linei orinduiri condamnate de istoric. Comunismul este de nebiruit pentru că de nebiruit este năzuința fierbinte a omenirii spre ziua ei de mîine. De la un capăt la altul a lumii răsună în această zi de 1 Mai chemarea înflăcărată a imnului proletariatului revoluționar: „Unire, muncitori, unire“. Unitatea de nezdruncinat a lagărului socialist, unitatea și coeziunea mișcării comuniste mondiale pe baza principiilor Declarațiilor consfătuirilor de la Moscova din 1957 și I960 este condiția hotărîtoare a victoriilor de azi și de mime ale cauzei socialismului.Sărbătorim acest 1 Mai în condițiile unui puternic avînt al luptei popoarelor pentru apărarea, păcii. Evoluția evenimentelor din ultimul an a dovedit din nou că, în condițiile schimbării radicale a raportului, de torțe pe arena internațională, lupta unită a lagărului socialist mondial, a mișcării muncitorești internaționale, a mișcării de eliberare națională, a tuturor forțelor iubitoare de pace, poate asigura preîntîmpinarea unui nou război mondial. Puternicele acțiuni ce se desfășoară în Occident pentru lichidarea bazelor militare străine și încetarea cursei înarmărilor nucleare, luările de poziție în favoarea păcii a numeroase personalități de diferite convingeri politice, filozofice, religioase — reflectă faptul că ideile coexistenței pașnice a statelor cu sisteme sociale diferite cîștigă teren pe zi ce trece, mase iot mai largi se conving că stă în puterea popoarelor să bareze calea războiului, să salvgardeze pacea. Exprimînd voința și aspirațiile întregului nostru popor, Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul R. P. Romîne promovează o politică externă de consecventă apărare a păcii. Alături de celelalte state socialiste, țara noastră militează cu fermitate pentru triumful principiilor coexistenței pașnice a statelor cu sisteme sociale diferite, pentru zădărnicirea planurilor cercurilor agresive imperialiste, pentru înfăptuirea dezarmării generale, pentru o pace trainică., în marile demonstrații ce se vor desfășura azi în orașele țării noastre, oamenii muncii își vor reafirmă cu vigoare sprijinul deplin față de politica leninistă a Partidului Muncitoresc Romîn, a conducerii sale, hotărîrea de a o înfăptui neabătut în numele înfloririi patriei socialiste, de a-și aduce și pe viitor contribuția Ia triumful cauzei păcii și socialismului.’ De 1 Mai 1963, poporul romîn își exprimă sentimentele de caldă prietenie și dragoste frățească față de popoarele țărilor socialiste, solidaritatea internaționalistă cu oamenii muncii din țările capitalului, cu popoarele noilor state independente, cu toți, cei care luptă împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate și independență națională, pentru democrație și socialism.

Brusca și năvalnica revărsare a primăverii sporește _ bucuria inimilor la marea sărbătoare a zilei de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, ziua frăției muncitorilor de pretutindeni, uniți în lupta pentru pace, democrație și socialism.Poporul romîn întîmpină tradiționala sărbătoare a lumii muncitoare în plin avînt al luptei pentru înfăptuirea mărețului program al desăvîrșirii construcției socialiste, elaborat de Congresul al III-lea al R.M.R.. De 1 Mai. 1963, oamenii muncii raportează partidului despre succesele obținute în întrecerea socialistă în industrie, precum și m efectuarea lucrărilor agricole în ritm susținut și la un nivel agrotehnic ridicat.Prin lupta, sa eroică, sub conducerea partidului, poporul nostru a lichidat pentru totdeauna orice exploatare și asuprire, a asigurat victoria deplină a socialismului la orașe și sate.&Romînia a fost smulsă din înapoierea economică în care o menținuse regimul bur- ghezo-moșieresc, din situația de hinterland agrar al puterilor imperialiste, a .devenit o țară înaintată, cu economie socialistă unitară, cu o industrie și agricultură în plină, dezvoltare, cu o cultură înfloritoare- Roadele politicii partidului de industrializare a țarii, de dezvoltare proporțională a economiei naționale, politică înfăptuită cu entuziasm de oamenii muncii, se reflectă în creșterea de aproape 8 ori a producției industriale globale în anii puterii populare, în depășirea an de an a prevederilor planului șesenai.Poporul nostru este conștient de faptul că la temelia tuturor realizărilor sale se află conducerea clarvăzătoare și fermă a operei de construcție socialistă de către Partidul Muncitoresc Romîn. întruchipînd conștiința și inima fierbinte a poporului, exprimînd interesele lui vitaîé, partidul nostru se călăuzește neabătut în întreaga sa activitate după învățătura marxist-leninistă pe care o aplică în mod creator la condițiile Romîniei, îmbinînd grija neobosită pentru înflorirea patriei socialiste cu îndeplinirea consecventă a îndatoririlor sale internaționaliste. Strîns unite în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, înfăptuiesc cu avînt politica partidului, a cărei justețe, confirmată de viață,- izvorăște din cunoașterea și folosirea legilor obiective ale dezvoltării sociale, din îmbinarea spiritului inovator în abordarea problemelor cu analiza temeinică a realităților și stabilirea chibzuită a orientării în funcție de posibilitățile existente și nevoile țării.Cu mai bine de șapte decenii în urmă muncitorii din Chicago, care s-au ridicat de 1 Mai — la lupta pentru o viață mai bună, au înroșit cu sîngele lor caldarâmul străzilor. De nenumărate ori de atunci a răspuns burghezia cu gloanțe setei de dreptate a proletariatului, voinței sale de a. făuri o orînduire liberă de exploatare și robie, dar mărețul ideal al muncitorimii nu numai că n-a putut fi nimicit,ci s-a transformat într-o gigantică forță materială întruchipată în sistemul socialist mondial, în mișcarea comunistă internațională. Minunate succese în construirea societății comuniste obține poporul sovietic dînd viață prevederilor Programului P.C.U.S. Creșterea continuă a ponderii țărilor socialiste în producția industrială mondială, ritmul înalt al dezvoltării forțelor de producție în aceste țări creează premizele victoriei socialismului în întrecerea dintre cele două sisteme. <J imensă înrîurire asupra conștiinței popoarelor au succesele țărilor socialiste în dezvoltarea economiei, exemplul unei organizări superioare a societății și al înfloririi democrației socialiste, ca și al relațiilor de tip nou dintre statele socialiste, relații caracterizate prin deplină egalitate în drepturi, respectarea sțrictă a independenței și suveranității naționale, prin colaborare și întrajutorare frățească.Barajele de calomnii și diversiuni ale strategilor „războiului psihologic“, finanțat de reacțiunea imperialistă, se dovedesc tinci’oase "ideilor socialismului. Pînă și unii dintre cel mai fideli scutieri ideologici ai monopolurilor se lamentează că lumea capitalistă nu are la îndemînă un ideal care să „concureze“ influența socialismului. „Noi nu am opus nimic comunismului și nici nu avem nimic de

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii“) Mecaniza
torii, lucrătorii gospo
dăriilor de stat și co
lectiviștii din regiunea 
Galați au muncit cu 
entuziasm în aceste 
zile de primăvară 
pentru a termina la 
vreme și în condiții 
cît mai bune semăna
tul porumbului. Folo
sind din plin capaci
tatea de lucru a trac
toarelor și mașinilor, 
organizînd în mod 
Judicios munca, ei au 
reușit să termine se
mănatul porumbului 
(cu excepția unor 
porțiuni de teren 
aflate încă sub apă). 
Au fost semănate 
peste 250 000 de hec
tar© cu porumb.

ale anului. Printre colectivele care au realizat înainte 
de termen prevederile planului se numără cele de 
la fabricile „Vitrometan“, „8 Mai“, „Salvconserv" 
din Mediaș, de la întreprinderea de prefabricate și 
elemente de construcții și fabrica „Răsăritul“ din 
Brașov, „Victoria“ din Sibiu și altele.

In ziua de 27 aprilie și-a în
deplinit planul pe 4 luni și co
lectivul întreprinderii de pre
fabricate „Progresul“ din Ca
pitală, respectîndu-și astfel 
angajamentul luat în cinstea 

zilei de 1 Mai. Muncitorii și tehnicienii fabricii au 
realizat economii la prețul de cost în valoare de 
1 815 000 lei. Prin reducerea consumurilor specifice 
s-au economisit 150 de tone ciment, 300 metri cubi 
de agregate și 11 tone oțel beton. (De la Ion Fie- 
raru și Nicolae Negoiță, din postul de corespon
denți voluntari ai „Scînteii“).

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la combinatul „1 
Mai“ din Satu Mare și-au în
deplinit planul de producție 
pe primele 4 luni ale anului 

cu 6 zile mai devreme. Economiile la prețul de cost 
realizate peste plan de colectivul combinatului se 
ridică la aproape 2 000 000 lei.

Potrivit datelor centralizate la 
Direcția regională dè statisti
că, industria regiunii Ploiești 
a îndeplinit înainte de termen 
planul la producția globală și 
marfă pe primele patru luni 

din acest an. De la începutul anului, întreprinde
rile din această regiune au livrat în plus produse 
în valoare de aproape 50 milioane de lei.

unde trăiesc și acționează în fruntea unor mase uriașe peste 42 de milioane de comuniști cuprinși în aproape 90 de partide. 1 Mai 1963 găsește pe lume un uriaș torent al omenirii unite în jurul celor mai mari cerințe ale epocii. Vadul principal al acestui torent îl alcătuiește sistemul mondial socialist aflat în plin avînt și devenit forța motrice precumpănitoare a dezvoltării istorice. Steagul pe care generații de revoluționari l-au apărat cu trupul lor flutură acum liber deasupra unui șirag de țări din Europa și Asia, iar în emisfera de vest a globului pămîntesc, deasupra Cubei.înlăuntrul țărilor capitaliste, coloane impozante de oameni ai muncii îmbogățesc torentul irezistibil al vremii, întețind lupta revendicativă și acțiunile politice de masă. Ivirea pe lume a sistemului mondial socialist și înclinarea balanței de partea forțelor socialismului au .făcut cu putință ca imense mulțimi omenești _— ținute de veacuri în bezna temnițelor coloniale — să poată răzbate la lumină, spărgînd cei mai puternici piloni ai împărățiilor coloniale și cucerind în peste 50 de țări independența de stat. în vechile cetăți metropolitane ale im- pături și personalități influente se adaugă de la an la an cererilor și presiunilor populare pentru . coexistența pașnică, pentru dezarmare și înlăturarea pericolului de război.Urmînd mersul soarelui, orele di- lera de la o regiune la alta a Pă- mintului, ca și tradițiile popoarelor limba, obiceiurile, nivelul de dezvoltare. Nimeni nu-și poate închipui ca in adincul minelor din Franța torentul revoluționar al vremilor ar putea progresa în aceleași forme ca pe orezărnle indochineze, în pampasurile argentiniene aidoma ca pe nisipurile yemenite ori ca în junglele angoleze, sau că lumea veche n-ar încerca oră de oră să destrame
SERGIU FARCAȘAN
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^nltiLià și
H ndelung așfei 

a explodat î
ndelung așteptată, primăvara 

în văzduhul pur, 
în pămîntul mustind de sevă, în sîn- 
gele vegetal al arborilor, în privi
rile.și. în mișcările oamenilor. E ceva 
’’srfrfbolic-'Hi-’.'sceașfă așteptare și în 
aceasta împlinire, în decorul -naturii

TITUS POPOVICI

Bucureștiul, in ajunul zile! de 1 Mal. (Foto 4 A, Cartojan)

Gavrilă Berce a nu
miner — Petrlla

Deseori ortacii tineri îmi pun întrebarea : 
Spune, Gavrilă-baci, cum se sărbătorea pe vre

muri 1 Mai aici la noi, în Valea Jiului Adică 
în „Valea plîngèrii“ — cum i se spunea pe 
atunci... Semne că vine 1 Mai erau destule.. 
Tntîi de toate, se înmulțea numărul jandar
milor și. al. polițailor. Printre noi se făceau 
arestări. Domnii din administrația minei ne ți
neau vorbiri mieroase, să fim cuminți și să ne 
vedem de treabă, să nu-i ascultăm, pe Comuniști. 
Noi însă altminteri ne pregăteam. Din. abataj în 
abataj, de la ô mină la alta-, se răspîndea ehe-. , 
marea : „De 1 Mai togtă lumea la Sur.cjuc Ț‘. 
Un loc pe malul Jiului,, lingă Livezeni, unde ne 
întîlne.am poi, mineri din întreaga vale. Era un 
prilej de a sta de vorbă, de a ne cunoaște ne
cazurile, de a ne sfătui. Comuniștii ne arătau 
cum trebuie șă ne unim și să luptăm pentru con
diții de lucru mai bune, pentru salarii mai ome
nești.

Sînt azi bătrîn. De cîțiva ani am schimbat cio
canul de abataj cu bastonul de pensionar. Dar cu 
toate că lipsesc din coloanele minerilor, sînt nelip
sit la fiecare manifestație de 1 Mai. Și mă gîn- 
desc : cum s-a mai schimbat, în anii din urmă, 
viața noastră I S-au înălțat pentru noi 7 000 apar
tamente, iar pînă la sfîrșitul acestui an se vor mai 
ridica alte 1 400. Tot prin grija partidului, noi, 
minerii pensionari, avem o bătrînețe liniștită, la 
adăpost de lipsuri. Astăzi, fiii noștri au un insti
tut de învățămînt superior, 4 școli medii, 
școli de 4 și 8 ani, 3 școli profesionale.

Aștern pe hîrtie toate aceste înfăptuiri ale so
cialismului și gîndul mi se îndreaptă către tova
rășii noștri mineri, din țările capitaliste care au de 
purtat o luptă aspră, eroică. De curînd, cînd am 
urmărit în ziare greva minerilor francezi, îmi zi
ceam că ziua noastră de azi va fi ziua lor de 
mîine.

E
fime de către guverne mai interesate în 
înarmărilor decît în satisfacerea aspirațiilor de 
cultură ale tineretului. Dar chiar și dintre feri- 
ciții care dobîndesc acolo o diplomă, cîți sînt 
aceia care-și pot găsi plasament ? O asemenea 
problemă nu și-o pun absolvenții noștri,' cărora 
diploma le asigură perspectiva concretă de a lu
cra în specialitatea pe care și-au ales-o, de a'fi. 
folositori societății.

Nu peste multă vreme, cea mai tînără Univer
sitate din tara noastră se va instala intr-o clădire 
nouă, modernă. Grija cu care sîntem înconjurați 
ne creează nouă, tuturor, cadre didactice și stu
denți, fireasca obligație de a dohîndi rezultate 
și mai bune în activitatea noastră, închinată răs
pândirii științei șl culturii socialiste.

I
cursa țfei agricole. Pămîntul am început să-l lucrăm 

după metode agrotehnice avansate ; pe coastele 
dealurilor rodesc livezile plantate de cînd ne-am 
unit în gospodăria colectivă. Creștem, in gospo
dărie, aproape 1000 .de bovine, 172 de scroafe, 
-2 800 de oi, mii de .păsări ; am ridicat zeci de 
construcții gospodărești. Cum le-am înfăptuit pe 
toate acestea ? Prin munca noastră, folosind aju
torul dat de partid, de clasa muncitoare și de 
statul nostru socialist. ■ Pentru a răspunde ajuto
rului. dat de clasa muncitoare, ne străduim să ob
ținem și să vindem statului cantități tot mai mari 
de produse agricole. ■ >
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Prof dr. Ion Curea
rectorul Universității din Timișoara

Universitatea din Timișoara” — iată .o pan
cartă nouă care apare pentru înțîia oară de în- 
tîi Mai în coloana demonstranților din orașul de 
pe Bega. Creată de curîrid, noua instituție de în- 
vățămînt superior înmănunchează peste 1 200 de 
studenți: viitoare' cadre didactice și cercetători 
științifici, cu înaltă calificare în diferite domenii.

Mai există în Timișoara, în afară de Universi
tate, Institutul politehnic, agronomic, pedagogic 
și de medicină ; ultimele trei pe care le-am amin
tit au fost create, de asemenea, în anii puterii 
populare. Avîntul învățământului, universitar re
flectă, în sens mai larg, cerințele pe care le ridică 
ritmul impetuos de dezvoltare a economiei și cul
turii din patria noastră. Avem nevoie, în toate 
sectoarele, de oameni bine pregătiți, multilateral 
formați, care să stăpînească temeinic tehnica nouă, 
puriindu-și întreaga lor capacitate in slujba vastu
lui șantier al desăvîrșirii construcției socialiste. $i 
iată, răsărind, o nouă Universitate pe harta 
Romîniei. Este știut că în lumea, capitalistă acti
vitatea multor instituții de învățămînt e adeseori 
gîtuită datorită faptului' că li se acordă sume in-

rt-"———-------î;—■;--------------:-----------------------------------

Victor Oprea 
șeful secției montaj general 

Uzina de tractoare-Brașov

K o c sä .nd i I s i v.ä n 
maistru strungar la Uzina de mașini 

unelte „Înfrățirea"-Oradea

ai 
văduvelor și orfanilor“ ; burghezul 
calculat, cinic și necruțător se vrea 

'■ în fotografiâ>' jdili"C.ă.. d.e. blajin tată

salaf.iatilo1" ' săl“ ! epoca noastră a 
fost" șî este martoră pînă și la idea
lizarea celui mai sinistru tip care a 
dezonorat-o : asasinul de tip' fascist 
(fie că ei a fost cătană SS, fie că 
este criminal de drept comun din 
„Legiunea străină“ sau piral contra
revoluționar cuban). Numai clasa 
muncitoare, cucerind prin nenumă-, 
rate sacrificii libertatea și demnita
tea muncii, a redat Omului liberta
tea și demnitatea lui, făcînd din 
ceea ce-i este propriu — dreptul și 
bucuria muncii creatoare — sursa 
adevăratei valori onjenești. Și astfel, 
sub ochii noștri se naște acel tip 
uman pe care l-au visat, l-au dorit 
și uneori l-a.u prevăzut marii gîndi- 
fori și creatori de-a lungul istoriei 
— omul complet, omul căruia „ni
mic din ceea ce este omenesc nu-i 
e s.trăîn", penfru că între el și cu
noașterea neîncetat îmbogăfită a 
lumii infinite nu se interpun intere
sele de clasă ale exploatatorilor, iar 
interesele de clasă ale muncitorimii 
sînt interesele întregii omeniri.

Socialismul realizează astfel sin
teza între muncă și cultură, dărî- 
mînd (și niciodată n-a existat dărî- 
mare .mai creatoare..D.._b.aiiera...care 
le despărțea Toate valorile pe care 

■omenirea le-a creat în decursul zbu
ciumatei săle istorii — și mai "întot
deauna cu preful unor sacrificii — 
devin parte integrantă a universului 
spiritual al omului muncitor. Clasele 
dominante, după ce i-au umilit pe 
creatorii de bunuri spirituale (răs- 
plă-tindu-i de obicei cu o'cruntă mi- 

' ' I jigniri, cu 
— drumul demnttăjii, fericirii și bel- cîte-un pat de spital; cu groapa co- 
șugului., -mună .și uneori-cu lemni.ja și. jugul)

în; această fără; munca -eliberăfă " s>au. străduit- să și-i /însușească, -des- 
a devenit" cel mai înalf titlu de no- J------“ "J"'

■bleje. Dărîmînd . toate privilegiile,

și fără prihană", în „apărători

reînno'-io, decorul pe care-l asociem .fonl4|ter .ț,părinfe-"și- pi,.iefe'n al 
firesc și necesar sărbătorii noastre, 
zilei în care inimile tuturor celor ce 
muncesc bat la unisonul nădejdii și 
încrederii, al mîndriei de-a fi — îm
preună — forja cea mai de pref a 
acestei epoci.
• Sărbătorile -nu obligă întotdeau
na scrutarea trecutului, cu atît mai 
mult cu cît viafa ne-a obișnuit să 

îndreptăm privirile spre viitor, 
amintirea acelui 1 Mai 1945, 
1 Mai liber", bate cu in
ia poarta memoriei, pentru 
ar putea uita emojia și 

cu care, ăm salutat în zori

ne 
și totuși 
„primul 
sistenjă 
că cine 
bucuria 
cerul radios, cine ar putea uila soa
rele puternic și furia reacjiunii care 
ar fi dorit dezlănfijirea stihiilor și 
înecarea elanului nostru sărbătoresc 
fie măcar sub un potop de ploaie. 
Cine .ar putea, uita, mai ales, imagi
nea patriei din anul acela, greută
țile, ruinele, sărăcia, dar mai ales 
uriașul efort prin care cei care defi
lau atunci sub lozincile păcii, înfră
țirii muncitorești și demnității națio
nale au răspuns chemări] partidului 
de-a constru’ prn muncă și abnega
ție jara nouă de astăzi ?

Despre ceea ce s-a înfăptuit la 
noi vorbesc astăzi pînă și aceia 
care cu extremă greutate ar putea 
fi bănuiji măcar de-o umbră de sim
patie făjă de sistemul nostru social. 
Și în adevăr, nici neprietenii n-ar 
putea contesta dezvoltarea furtunoa
să a unei jări care nu numai că a 
vindecat rănile nenumărate ale unui 
trecut apăsător, dar pășește cu calm 
și seriozitate, cu înjelepciunê și pri
cepere pe .drumul- care " î sè cuvine .zerie, : cu .. neîncetate

părjinduș de cei cărora li. se .adre
sau- căutările,, visurile,-.nădejdile și

în mînă un studiu tipărit în urmă" cu 
trei decenii. Trata despre școala sa
tului și își propunea să demonstre
ze.,. inutilitatea cărții pentru fiul de 
sătean. M-am oprit asupra acestor 
rînduri desprinse parcă dinfr-un ca
tehism al evului mediu. Cartea — 
scrie autorul — reprezintă „o utili
tate foarte relativă la pregătirea vii
torului sătean gospodar... Copilul de 
burghez poate să-și ocupe primii 
ani ai copilăriei sale cu cartea... dar 
copi'u’ de jăran ce zor are să-l imi- 
to pe burghez?" Dacă rîndurile a- 
cestea nu ne-ar aduce înaintea-Or. 
chitor situajia tragică a trecutului, 
ne-ar stîrni zîmbele I Omul de" la 
fără, „gospodarul" sutelor și miilor 
de hectare demonstrează astăzi că 
în munca lui de fiecare zi carnea a 
devenit de o „utilitate" vitală. Cît 
despre omul de la strung și rabo- 
feză, el tinde să-și însușească astăzi 
o cultură de specialitate ce presu
pune cunoștințe din domenii ce pă
reau accesibile altă dată doar unor 
specialiști. Și semnificativ mi se 
pare nu faptul că un muncitor sau 
altul învajă, își înaljă calificarea, ci 
caracterul de masă al acestui pro
ces.
BB^havenind stăpîn pe tehnica 
Bfijr nouă, perfecfionîndu-se în 

domeniul său de specialitate, 
omul muncii își apropie deopotrivă 
bunuri spirituale la care odinioară 
nu avea acces. Este firesc pentru 
muncitorul de astăzi să-și odihnească 
privirea pe o reproducere după Da 
Vinci șî "Rafaël," sa 'visêzë sëâra pe 
acordurile unui concert de Beetho
ven sau să umple sălile de- specta
col. El trăiește într-o puternică am
biantă de cultură.

Un scriitor dintre cele două răz
boaie, înfățișa înfr-un ziar de atunci 
aspectul dezolant al librăriilor de 
prpvincie, în. care nu se vindeau de
cît pertife și .sugajivă, cartea fiind un 
articol, nereolabjl, -neceruf,„Cariea 
la locul de muncă" sau ■ „cprfeă .prin 
poșfă’L „caravana „ cărții." ...puteau 
părea ‘atunci himèrq I .Și iată că, as
tăzi, tiraje de 5Ö. și .100. de" mii de 
exemplare. . sp. epuizează .repede.

Nu voi uita niciodată acel 1 Mai 1947... Mi-a 
revenit atunci, în ziua manifestației, marea cinste 
de a sta la volanul primului tractor romînesc. 
Retrăiesc aevea bucuria și mîndria care ne stăpî- 
neau pe noi toți, constructorii tractorului — ves
titor de vremuri noi în agricultura țării noastre.

Anul trecut, în ajun de 1 Mai, a ieșit pe poarta 
uzinei noastre al o sutămiilea tractor. Vestea, co
municata la sesiunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale care a consfințit încheierea colec
tivizării, a fost primită cu entuziasm de cei peste 
11 000 de participanți. Se știe cît de mult a con
tribuit mecanizarea agriculturii la opera istorică 
de transformare socialistă a satului. Și pe acest 
făgaș s-a confirmat încă o dată, cu tărie, justețea 
politicii științifice a partidului nostru de creștere 
cu precădere a industriei grele, de făurire și dez
voltare a ramurii constructoare de mașini. însăși 
uzina noastră, care în anii din urmă s-a transfor
mat într-o unitate industrială dintre cele mai mo
derne din țară, e o ilustrare vie a acestei politici. 
Producém astăzi, într-o singură zi, tot atîtea trac
toare cîte am fabricat în cele 365 de zile ale pri
mului an. N-a fost, desigur, ușor. însă colectivul 
nostru a reușit să învingă treptat greutățile în
ceputului.

Pentru noi, constructorii de mașini, ca și pentru 
întregul nostru popor constituie un puternic izvor 
de tărie conștiința faptului că munca noastră este 
închinată înfloririi patriei, că prin activitatea noa
stră de zi cü zi ne aducem contribuția la întărirea 
marii familii a țărilor socialiste.

Și acum, de acest 1 Mai, ca și în 1947, am 
cinstea să deschid coloana de tractoare, De astă- 
dată, la volanul unui nou tractor — mașină cu 
caracteristici îmbunătățite.

Tinerilor ce pășesc pentru întîia oară în 
uzina noastră Te vine greu să-și închipuie atelie
rele. de odinioară — strimte, " friguroase iarna, 
unde lumina se strecura cu zgîrcenie. Muncitorii 
mai vîrstnici le amintesc cu diferite prilejuri aces
tor tineri cît dè rmilt se deosebesc în bine față 
de trecut condițiile în care lucrăm noi astăzi, 
cît de mult au sporit în acești ani muncitorii vo
lumul producției și au îmbunătățit calitatea ei. 
Avem motive firești de mîndrie. Și în viața uzinei 
noastre, în realizările mereu sporite, se oglindește 
justețea politicii de industrializare socialistă pe 
care o înfăptuiește partidul în folosul propășirii 
țării și a tuturor celor ce muncesc.

Una dintre amintirile mele celé mai scumpe 
este strînș legată de mărea sărbătoare a ’ frăției 
muncitorilor. 1 Mai 1956... în preajma acelei zile 
am fost primit în rîndurile candidaților de partid.

Ca și pe alți tovarăși, 1 Mai 1963 mă găsește 
într-o locuință nouă, confortabilă, așa cum în tre
cut un muncitor nu și-ar fi putut-o visa. Ne-am 
cumpărat mobilă, covoare, aparat de radio, ara
gaz. Iar în viitorul apropiat vom lua loc în fața 
micului ecran al televizorului...

în această zi de 1 Mai gîndul meu plin de sim
patie și solidaritate se. îndreaptă spre frații noștri 
de clasă, muncitorii din țările capitaliste, spre oa
menii muncii din aceste țări, cărora le dorim de
plin succes în lupta lor pentru un trai mai bun, 
democrație și progres social.

Maria Mohora
brigadieră, gospodăria colectivă 

Furculeștl, raionul Alexandria
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M I " J povarnă, e - _ ■ eXeWlarei. sA epuizează .repede,partidul a făcut din munca liberă, '°r- 'sylna cun ei „prcprieraie t.-«»",-;privată , obiect.de-lux și.de desfa-* Prin '’bratiuși yqz» oajneni,iji.-
vziHM.ui. iQM.Mu a «oa- ^rG -egoistă. Revolufia SșOciaJîstă a 

iizaf '"unitatea de mezd'runcînăt “a 'în- ; cuW“til' IRheaga ei .npbieje,
tregului popor, a tuturor forjelor 
sale" creatoare în jurul stea'gului 
"de luptă, pe faldurile 'căruia 
înscrise aspirațiile, nădejdile și 
fifudinile omenirii muncitoare.

Ceea ce timp de secole a

singurul privilegiu, noblëjéa cea 
mai curată a omului. Partidul a rea-

său 
sînt 
cer-

. .. ....... ____  _ fost
blestemul condijiei .uman'e, pedeap
sa „divină“ a păcatului originar de-a 
se fi născut, lanțul ‘nevăzut al cărui 
zăngănit însojea o viajă fără orizont 
și fără bucurii — viața adevărajilor 
și singurilor creatori ai tuturor bu
nurilor acestei'lumi,'"bunuri din care 
la împărțirea roadelor abia dacă le 
cădeau cîteva resturi — a devenit 
în zilele noastre, pretutindeni unde 
popoarele și-au luat" soarta în pro
priile lor mîinl, motorul vieții, su
prem criteriu de etică și de frumu
sețe, sursă de nesecat eroism coti
dian.

Fiecare clasă și.a creat un Ideal 
de existență, ascunzîndu-și con-tra- 
dicfliie și viciile interne, ideal pe 
care căuta să-l Impună celor asu
priți prin intermediul filozofiei, cul
turii sau religiei : sălbaticii seniori 
feudali pozau în „cavaleri fără frică

făcînd-o să pătrundă, în. viața zilni
că a celor ce muncesc, să le des
chidă cele mai înalte orizonturi,» să 
le devină sfătuitor și prieten. în cea
suri de bucurie sau de . cumpănă. 
Opera de construire a unei lumi 
noi, dreple, a une1 lumi în care, oa
menii se simt frați, răspunzători unul 
față de toți și toți față de unul, păr
tași la bine șl la greu, este cel mal 
mare act de cultură posibil,

(S^ocialismul-.șl.-cultura^- sînf-. cu 
<3?adevărat dé-nedeșpărfif. Fap

tul este evident nu numai în cifrele 
impresionante la îndemîna -oricui, 
dar și în -aspectele pe care ■ le 
întîinim în viața de. fiecare zi a 
țării. Odinioară, odată cu căderea 
serii, sate întregi se mistuiau-în în
tuneric, iar întunericul acesta echi
vala pe plan spiritual cu-neștiința de 
carte, cu gîndurlle chinuitoare pen
tru ziua de mîine. Iar astăzi ? Să ne 
gîndim numai la faptul că opt sute 
de mii de colectiviști au urmat în 
iarna aceasta cursurile primului an 
în învățăjnîntul agrozootehnic de 
masă. înfîmplarea a făcut să-mi cadă

feresați nu numai de rămâne "".ci .și 
de. cărți, „grele". Enciclopedia, dlc- 
țiqnarul, tratatul, de. istoria arfei...sau . 
culturii își au astăzi locul în raffu-. 
rile a.nenumărate biblioteci „perso
nale“.. .. . . , » ,

în sinteza creatoare- dintre cultu
ră-și muncă, cultura se ridică pe o 
treaptă superioară, -chemată să răs-- ’ 
pundă uriașelor necesități • ale oa
menilor, să satisfacă setea, lor de 
îmbogățire spirituală, să -se liră- 
nească din efortul conștient,-: nein- ' 
cetaf, mereu ațintit sprp--viitor ale.-- 
oamenlior mpncii, să devină armă 
de cunoaștere, • exploratoare a vieții 
în nesfîrșitele ei ipostaze, »să spri
jine bătălia atît de largă pentru-fe
ricire șl adevăr, penfru fraternitatea 
celor care n-au avut de pierdut de- 
cîf lanțurile și ö lume "întreagă de 
cîștigaf.

Tradiționala „ieșire la iarbă ver
de" capătă astăzi proporții simbo
lice. Pajiștea unde muncitorimea lu
mii se întîlnește este însăși planeta 
noastră, pe a treia parte- a căreia 
flutură, în bătaia vîntului viu de pri
măvară, steagurile foșll ala muncii" 
libere, a tuturora pentrti toți............

.

La noi acum, de 1 Mai, întregul cîmp este lu
crat ca o grădină. Am terminat însămînțările de 
primăvară.

Doar în cîțiva ani, în cele două sate — Furcu- 
lești și Spătărei — ale comunei noastre s-a făcut 
mai mult decît în cîteva vieți : zeci de case noi, 
spital, școli, cămin cultural, magazine, dispensar.

Dintre toate, însă, cel mai însemnat lucru este 
că am așezat temelie puternică creșterii produc-

Wî« Ș

ÄSÄWwS

WâwW? .....;jses

sis®■ ",

> '

fei <s's't 'kWj t ÿ « < w ffö ’ « i

Blocuri noi în cartierul Balta Albâ din .Capitală.

KILOMETRI D E FR UM US E ȚE
X intotdeauna, imaginea pri- 
)B măverilor bucureșten6 a fost 
IjȘ asociată cu cea . a ramurilor 

înmugurite și a milioanelor 
de flori deschise ca într-o 

jerbă de culori în parcurile sau pe bu
levardele acestui „oraș-g radină". Dar, 
de la o vreme" încoace, frumosul ano
timp se recomandă și prin „florile" con
strucțiilor noi ce; au crescut, tot mai 
multe de la uri an la altul, împînzind 
cartierele Bucureștiului socialist.

Cînd au alcătuit hărțile orașului, to
pografii au măsurat sute de străzi, de 
la bulevardele centrale pînă la cele 
mal îndepărtate cartiere. La o altă 
„scară" — în înălțime — constructorii 
au dat și dau mereu noi dimensiuni 
acestor hărți, măsurate acum și în kilo- celui 11 Mai 1939, ajungem în conti- 

-------> la parcul Veseliei din peri
feria Ferentarilor, unde trăiau împovă
rate de nevoi numeroase familii de mun
citori. îți vine greu ție, tînăi cetățean al 
anului 1963, să-ți închipui de la "înălți
mea blocurilor noului cartier, prin pă
durea de antene a televizoarelor, din
colo de magazinele învăluite în lu
mina argintie a neonului și de aleile 
așternute cu flori, „parcul" de odini- dau trecînd prin "fața "tribunelor" “Jcö- 
oară, mizer și insalubru, înconjurat de lectivizarea țării / E izvorul bunăstării“.

vardele din . centrul orașului, în piața 
mii și. 
pregă-

Victoriei s-au auzit rostite de 
mii de glasuri lozincile : „Jos 
tirile de război I“, „Trăiască Partidul 
Comunist din Romînia I“, „Cerem eli
berarea deținuților politici antifasciștii", 
„Jos dictatura regală !“. Cîți dintre de
monstranții din 1939 s-au gîndit oare 
că vechile clădiri din jurul fostului pa
lat regal vor ceda locul modernului 
complex arhitectonic de astăzi, adevă
rată carte de vizită a Bucureștiulul so
cialist? Reconstituind manifestările a-

metri de frumusețe. însuflețitor decor nua.re 
pentru, largile coloane care, la marile 
demonstrați), se revarsă spre inima Ca
pitalei. Tinerilor aflați là vîrsta crava
telor roșii li se pare firesc să străbată 
noul peisaj al Capitalei, să vadă pre
tutindeni steagurile purpurii, să ' fie 
martorii acestei manifestări a bucuriei 
unui popor liber, stăpîn pe soarta sa. 
Pentru ei, sărbătorirea întîiului de Mai 
de altădată tine de domeniul evocări
lor celor vîrstnici.. Iar oamenilor 
încărunțiți de trecerea anilor, înfățișa
rea în continuă transformare a trasee
lor străbătute astăzi le trezește în amin
tire vechile demonstrații ale muncito
rimii bucureștene care manifesta de 
ziua muncii pentru dreptul la muncă, 
la pîine și libertate.

.;.Să ne întoarcem în urmă cU peste 
două decenii, la acel 1 Mai 1939, cînd 
mai bine de douăzeci de mii de mun
citori, urmînd chemarea partidului, au 
luat parte la o puternică demonstrație 
politică de masă. Din calea Călărași
lor, de-a lungul străzii Izvor, pe bule-

urma. Coloanele muncitorești pășeau 
pe atunci pe străzi străjuite de ruine ale 
războiului. Oamenii știau însă că aceste 
răni vor fi lecuite, că fața orașului va 
întineri. Cuvîntul comuniștilor le in
sufla certitudinea viitoarelor victorii.

Să ne amintim șl de cele dintîi care 
alegorice. Ceferiștii Griviței Roșii pur
tau imaginea descătușării țării — un 
uriaș ciocan, semnificînd forța clasei 
muncitoare conduse de partid, fărîmînd 
lanțurile asupririi. Sau, carul alegoric 
al reformei agrare cu lozinca scrisă . 
cu litere mari : „Trăiască alianța din
tre clasa muncitoare și țărănime", a- 
lianță care a stat la temelia mă
reței victorii a poporului nostru a- 
nunțată în preajma întîiului de Mai. de 
anul trecut : încheierea colectivizării 
agriculturii. La 17 ani de la primul înjîi 
Mai liber, cu prilejul, demonstrației din 
1962, 11 000 de participant! la istorica 
sesiune a Marii Adunări Naționale scan- 

: ..Co-
cocioabe în care fumega lampa de gaz. 

...Poate fi uitat oare primul 1 Mai 
sărbătorit în libertate, cînd, la capătul 
anilor de lupte și jertfe, poporul mun-r 
citor, condus de partid, a sfărîmat lan
țurile asupririi? Răsfoind ziarele din 
1945, îți revin în minte imaginile emo
ționante ale unei zile însorite. Uriașul 
șuvoi de oameni revărsat pe străzile 
Bticureștiulu’ purta pe muncitorii celor 
mal vechi și cunoscute întreprinderi — 
ceferiști, metalurgiști, textiliști. Oamenii 
aveau fețele supte de povara vieții 
grele, dar aduceau în vasta Piață a 
Victoriei încrederea în anii care vor

evenind la traseele străbătu
te atunci, în ’45, se cuvine a 
vorbi înainte de toate de bă- 
trîna Cale a Griviței, răsco
lită de bombe. Războiul își pu

sese pecetea asupra unui cartier și așa 
apăsat de funinginea atelierelor și de 
exploatarea nemiloasă. Rude tot atît de 
sărace erau Bucureștii-Noi, Giuleștii. 
La celălalt capăt al orașului, în ju
rul gării Titan, într-un alt cartiei mun
citoresc, se formau ! coloanele de 
muncitori ai fostei uzine Malaxa, ai fa
bricii de ciment. In drumul spre

meni .se îndreaptă spre Calea. Griviței. 
Dîrzenia și visurile celor ce au înfruntat 
gloanțele .în 1933 s-au concretizat 
parcă în verticala îndrăzneață a blocu
rilor, în larga perspectivă ce o des
chide privirilor piața 3 Decembrie. Aici, 
cinematograful modern se învecinează 
cu vitrina cu cărți a librăriei. Și dacă 
am putea privi prin ramele a sute de 
ferestre, am vedea tot atîtea imagini

Piața Victoriei întîlneau același peisaj 
sumbru, dominat d.e-a lungul multor 
kilometri de imaginea caracteristica pe
riferiilor bucureștene de odinioară. De 
la bariera Vergului, pe șoseaua Mihal 
Bravu, prințre coșmeliile Oborului și 
mai departe, pe șoseaua Ștefan cel 
Mare, privirile întîlneau fațadele coș
covite de. vreme ale unor vechi, clă
diri. Urmînd firul Dîmboviței, muncito
rii de la Flehet și Apaca purtau cu ei. diferite între ele, dar întruchipînd lle- 
nu numai priveliștea unor străzi uitate 
undeva, la marginea orașului, dar și 
apăsarea atelierelor igrasioase în caro 
lucrau pe vremea patronilor.

...Au trecut anii și harta orașului a 
început să capete contururi noi; de -la 
un 1 Mai la altul, traseele pe care pă
șesc coloanele de demonstranți și-au 
schimbat înfățișarea, aducînd cu ele 
mărturia profundelor transformări . pe
trecute în viața poporului. Tot din 
Bucureștii-.Noi și Grivița, din Ferentari 
șl de pe cheiul Dîmboviței, din Balta 
Albă sau din Pieptănari pornesc și as
tăzi, ca șl în ’45, coloanele demonstran
ților. Dar se mai poate spune oare că 
aceste lungi, coloane se îndreaptă din
spre periferie către centrul orașului ? 
Noțiunea de „periferie“ devine astăzi 
perimată. „Centrul", cu toate atribu
tele' sale de frumușele și confort, se ex
tinde tot mai departe spre marginile 
orașului.

O unealtă, o carte, un compas. Cu 
aceste imagini înfrățite simbolic pe fa
țada Casei de cultură a tineretului 
pornesc astăzi spre marea demonstra
ție cetățenii din Bucureștii-Noi. Sînt pri- Hi

cuințe. Muncitorii de la „23 August , 
de la „Republica’1 și din .alte întreprin
deri ale Capitalei pornesc acum din' 
acest adevărat „cartier-oraș“; Lăsînd în 
urmă imaginea steagurilor arborate pe 
brațele înaltelor macarale, . simbolice 
catarge ale orașului în mers, coloanele 
străbat bulevardul Muncii. Parcurgînd 
drumul spre Piața Victoriei, drum arcuit 
de-a lungul orașului ca un curcubeu, 
șirurile de demonstranți trec prin um
bra înaltelor blocuri ce străjuiesc șo
selele Mihai Bravu și Ștefan cel Mare, 
bulevardul Iile Pintilie.

care în parte ceea ce se numește cu 
un cuvînt cald și familiar: un cămin. 
Un fotoliu în fața televizorului sau a 
aparatului de radio, o etajeră cu cărți.

I
ată larga Piață a Aviatorilor 
străbătută în cîntece și urale, 
într-o țălăzui/e multicoloră. 
Mereu trec prin fața tribune
lor oameni care aduc cu el 

.Pe vechile 
trasee ale demonstranților de altă 
dată sau pe trasee noi pornite- din 
locuri odinioară anonime — Drumul 
Taberei, Toporași, Pieptănari, fosta 
groapă Floreasca — coloanele sugerea
ză parcă chipul In continuă transfor

o floare, o . sufragerie luminoasă. Pur- " ln®a _ n°d 
tați pe umăr acum de' părinții lor, co
piii care au văzut lumina zilei în a-" 
ceste cămine și au descoperit cerul în
stelat. de pe balcoanele noilor blocuri, 

.copiii cate. își aleg juaăriile dintr-un 
magazin spațios, pe nume „Așchiuță“, , • , ----
aduc în coloană tînăra vîrstă a- noii nLaie __ °ra?ujui, așa. cum, la. rindu’ 
Grivițe. ■ »<>

■ ...Am urcat în'cabina unei macarale-" 
turn și tot n-am putut îmbrățișa dintr-o 
singură privire ampla desfășurare g 
construcțiilor din Balta Albă. La mires
mele acestei primăveri se adaugă aici" 

.mirosul proaspăt al Vastului șantier, 
3chele suple suie spre ultimele planșee, 
în vreme ce alte zsci de fundații s-au 
împlîntat în pămîntul care a cunoscut 
pînă nu de mult doar buruiana și sca
ieții.

Pentru locuitorii acestui cartier — și 
sînt pînă acum peste 3 000 de fami- 

..... ”1 — aceasta este a doua primăvară
mele ore ale dimineții. Șirurile de oa- întîmpinată ■. de la ferestrele noilor lo-

său, .carul alegoric al constructorilor 
bucureșteni arată că în acest an Capi 
fala va primi peste 13 500, de gparia-. 
mente, noi școli, magazine și cinema 
tpgrafe.

Pe vechile, trqsee .sau pe-traseele no" 
zeci de kilometri de frumusețe au îm 
pînzit Bucureștiul. Un arhitect înțelept-, 
cü ptoiecte cutezătoare și cu. viziunea 
largă a viitotului, îmbogățește și modi
fică necontenit harta orașului. Ajunși în 
fața tribunelor, muncitori, oameni de 
știință, studenți, pionieri aclamă cu 
toată căldura inimii lor pe acest mare 
arhitect — partidul.

ION MÄRGINEANU 
PAUL DIACONESCU
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Trăiască unitatea clasei muncitoare 
din lumea întreagă în lupta pentru 

pace, democrație și socialism !

Primăvara acestui an a fost marcată în țările capitalului prin mari bătălii muncitorești. Spulberînd 
teoriile apologeților capitalismului despre „armonia între clase“, despre „statul prosperității generale , 
marile greve, manifestațiile și demonstrațiile de stradă arată că contradicțiile dintre muncă și capital, 
lupta de clasă cunosc o amploare crescîndă. Caracteristic este faptul că în ultima vreme, alături de mun
citori, la lupta grevistă participă din ce în ce mai activ intelectualitatea progresistă, tineretul studios, iar 
într-o serie de țări țărănimea și păturile mijlocii de la orașe. Iată evocarea cîtorva din principalele acțiuni 
din ultimele luni ale clasei muncitoare.

Marca grevă a minerilor 
francezi, care a durat 35 
de zile, a cuprins toate ba

zinele carbonifere și de minereuri de fier, desfășurîndu-se 
sub semnul unității de acțiune a tuturor centralelor sindi
cale. Ea s-a bucurat de o largă solidaritate atît în țară 
(greviștii au fost sprijiniți de personalul tehnic, de fero
viari, de muncitorii de la uzinele chimice și de numeroase 
alte categorii de oameni ai muncii), cît și peste hotare. 
Prin combativitatea și unitatea lor exemplară, muncitorii 
din mine, sprijiniți de întreaga populație, au făcut să 
eșueze decretul de rechiziție. Greva s-a încheiat cu satis
facerea unora dintre revendicările muncitorilor și a consti
tuit un avertisment pentru reacțiunc, un imbold la unitate 
și luptă pentru oamenii muncii.

Cei un milion de metaiur- 
giști italieni au dus timp 
de nouă luni lupte înver

șunate pentru satisfacerea unor revendicări economice și 
pentru recunoașterea unor drepturi sindicale. In cursul lu
nii februarie, la chemarea sindicatelor, oamenii muncii din 
întreaga Italie au desfășurat o grevă generală de patru ore 
în semn de solidaritate cu metalurgiștii. La grevă, au parti
cipat șase milioane de persoane. In aceste condiții, „Conf- 
industria“ — organizația națională a patronilor — a fost ne
voită să semneze un contract pe plan național în care „pen
tru prima oară în întreaga istorie a Italiei sindicalul este 
recunoscut drept reprezentant cu drepturi depline al mun
citorilor din întreprindere. Și în alte ramuri au avut loc im
portante acțiuni muncitorești.

• FRANȚA

• ITALIA

Continuăm lupta
ANGELA GRIMAU

Constructorii comunismului 
in aceste zile

In fabrici și pe ogoare

• ANGLIA

° S.U.A.

7 000 de' bărbați, femei 
și tineri au demonstrat la 
27 martie pe străzile Lon

drei protestînd împotriva creșterii șomajului. Parlamentul 
a fost supus unui adevărat asediu. Poliția a intervenit cu 
brutalitate. In timpul ciocnirilor numeroși manifestanți au 
fost răniți.

La sfîrșitul anului trecut 
și începutul acestui an, 
în S.U.A. au avut loc

două mari greve : cea a docherilor și cea a tipografilor. 
Timp de 34 de zile în porturi au fost imobilizate peste 120 
de nave americane și străine ; timp de 114 zile New Yorkul 

a rămas fără ziarele principale ca urmare a grevei tipogra
filor de la nouă mari publicații cu un tiraj de 5 000.000 
exemplare zilnic. In ambele cazuri muncitorii au obținut 
victoria.

Niciodată „ofensiva de 
primăvară“ (mișcare gre
vistă devenită tradițională

în Japonia) nu a fost atît de largă ca în acest an. Circa 9 
milioane de muncitori organizați din Japonia s-au ridicat, 
pentru prima oară — dinlr-odată, în apărarea intereselor 
lor vitale.

La 29 aprilie în landul 
Baden-Württemberg pes
te 100 000 de muncitori

metalurgiști au declarat grevă în sprijinul revendicărilor Jor 
economice. Despre această grevă agenția „France Presse . 
scrie că „există temeri că se întinde în restul Germaniei 
occiden tale“.

• JAPONIA

• R. F. GERMANA

Inima noastră bate
alaiuri de voi

Domnește o deosebită animație pe 
Prospektul Lenin, una din cele mai noi ar
tere ale capitalei sovietice. E animația carac
teristică zilelor festive. Acum, de 1 Mai, ma
rele bulevard a căpătat o înfățișare sărbăto
rească ; clădirile înalte care-1 străjuiesc s-au 
învestmîntat în pînză purpurie, iar pe fron
tispiciile lor apar lozinci înscrise de becuri 
multicolore, închinate luptei poporului sovie
tic pentru comunism, pentru pace.

Pe Prospektul Lenin m-am întîlnit zilele tre
cute cu cîțiva muncitori de la uzinelo de 
mțjșini-unelte „Krasnîi Proletarii“. In cuvinte 
^iinple, ei mi-au povestit o sumedenie de lu
cruri despre întrecerea în cinstea sărbătorii 
solidarității internaționale a celor ce mun
cesc. Aduc cu ei ceva din atmosiera de 
muncă și de luptă care domnește în toate 
întreprinderile moscovite. Uzinele Moscovei 
au dat în ultima vreme peste plan sute de 
automobile, aproape 2 000 de televizoare, 
peste 100 000 de perechi de încălțăminte, mi
lioane de metri de țesături, sute de frigidere 
și alte produse. Sînt darurile lor pentru 1 Mai.

Dar să ne întoarcem la „Krasnîi Proletarii”, 
care se află pe acest mare bulevard. In in
cinta întreprinderii, pe lozincile care ne în- 
tîmpină de la intrare, se pot desluși angaja
mentele pe care și le-a luat colectivul : să 
realizeze o înaltă productivitate, să dea pro
duse de calitate superioară. Brigada condusă 
de Semion Smîslov este cunoscută în în
treaga Moscovă prin inițiativa ei și prin suc- 
oesele ce le obține. Inițiativa creatoare a 
constructorilor comunismului se face simțită 
pretutindeni. De pildă, la fabrica de carbu
ratoare, situată în preajma aceleeași ma
gistrale.

Știri despre realizările oamenilor sovietici 
în aceste zile sosesc de pe întreg cuprinsul 
țării. Fie că vorbesc despre succesele obți
nute de minerii din Donbas sau Karaganda, 
despre noile turbogeneratoare construite la 
Leningrad, la uzinele „Elektrosila", sau des
pre desfășurarea bătăliei constructive pentru 
ridicarea barajului de pe Enisei, acolo unde 
se construiește cea mai mare centrală hidro
electrică din lume — ele jeiflectă avîntul 
în muncă al constructorilor comunismului.

Am trecut de multe ori pe Prospektul Lenin 
și tot de atîtea ori am constatat că Moscova 
„pășește' mereu mai departe, înspre aeropor
tul Vnukovo. Aici se întinde noul și vastul 
cartier Ceriomușki. Să ne oprim cîteva clipe 
printre constructorii lui. Iată-1, bunăoară, pe 
maistrul Gherman Lamocikin, cunoscut pe

toate șantierele Moscovei. în preajma lui 
1 Mai brigada sa a predat înainte de termen 
alte cîteva blocuri noi.

Pe una din străzile „răsărite” în ultimele 
săptămîni, se înalță o casă-etalon. Este și 
aceasta o inițiativă a constructorilor din 
Ceriomușki. La această casă-model prin 
înalta calitate a lucrărilor de construcție, vin 
zilnic în vizită pentru a-și îmbogăți experien
ța numeroși constructori de pe celelalte șan
tiere ale capitalei sovietice. De asemenea, ca 
un simbol al viitorului, constructorii au dat 
în folosință prima casă din material plastic, 
situată pe una din străzile de la marginea 
capitalei.

Mergînd mai departe pe Prospektul Lenin, 
ne-am opri, poate, pentru a încheia vizita 
noastră, la Cent-ul de televiziune al Moscovei. 
Turnul lui înalt se vede de departe. Aici am 
afla, desigur, multe noutăți, mereu proaspete 
despre realizările științifice ale oamenilor so
vietici. Și, așa cum s-a întîmplat acum cî
teva zile, — cînd s-a anunțat că la Institutul 
de energie atomică „Kurceatov” a fost obți
nută pentru prima oară o plasmă stabilă la 
o temperatură de aproape 40 milioane de 
grade — vestea acestor realizări se răspîn- 
dește adesea în întreaga lume. In ăcelași 
timp, cuceririle științifice și tehnice sînt apli
cate pe scară tot mai largă în diferite ramuri 
ale economiei, în medicină, în viața de zi 
cu zi.

Un alt fapt. In apropierea magistralei pu
tem vedea o nouă linie de metro cu stațiile 
lui elegante, moderne, îmbrăcate în marmură. 
Un aparat electronic, așa-numitul „mecanic 
electric“, intrat „în serviciu“ în metroul mos
covit, veghează cu atenție asupra circulației 
rapidelor albastre. „Mecanicul“ nostru opre
ște trenul cu o mare precizie, atît în ce pri
vește locul, cît și orarul stabilit. Se extinde ast
fel automatizarea și în „orașul subteran“, 
cum este numit aici metroul.

Sărbătorească este și viața culturală a 
Moscovei în aceste zile. In preajma lui 1 Mai, 
la cluburile muncitorești au avut loc seri fes
tive la care actori renumiți, ansambluri de 
cîntece și dansuri au prezentat programe ar
tistice. De asemenea, pe scenele teatrelor se 
joacă numeroase piese noi.

Și peste tot, la Moscova, ca și pe întreg cu
prinsul Uniunii Sovietice, domnește însufleți
rea, oamenii sovietici reafirmîndu-și și de 
acest 1 Mai hotărîrea de a obține noi suc- 

ceee în construc
ția aocietății co- 
muniete, în lupta 
pentru pace.

A. MUNTEANU
Unidos venceremos“V

Din depărtata „Insulă a Libertății”, 
dar totuși atît de apropiată inimii po
poarelor, veștile sosite în ajun de 
1 Mai oglindesc atmosfera plină de în
suflețire în care poporul Cubei revo
luționare s-a pregătit pentru această 
sărbătoare. Ele evocă imaginea Hava
nei de astăzi, cînd sute de mii de 
oameni — bărbați, femei și copii — 
pășesc în coloane nesfîrșite pe stră
zile capitalei, îndreptîndu-se spre 
Piața Revoluției, „José Marți” — lo
cul marilor adunări.

Cu 35 de ani în urmă, la Regla, 
suburbie muncitorească a Havanei, 
poliția dictatorului Machado a tras în 
maniiestantii care veneau dinspre Nu
evo Fronton spre Loma Cumbre sä săr
bătorească ziua de luptă a oamenilor 
muncii. Loma Cumbre se mai numește 
și Colina Lenin. Acolo, la 27 ianuarie 
1924, la vestea morții lui Vladimir 
Hid, muncitorii îndoliați ai Havanei 
au sădit un măslin — simbol a! păcii. 
Azi, Nuevo Fronton a lăsat locul pa
latului muncitorilor, iar colina Lenin 
este împodobită de sărbătoare.

In anul 1890 Cuba s-a numărat prin
tre cele dinții țări în care s-a sărbăto
rit ziua de 1 Mai. în 1963, „Perla 
Antilelor” salută al 5-lea 1 Mai liber 
pe primul teritoriu liber al America. 
Este cel mai frumos de pînă acum, iar 
bilanțul lui e grăitor : naționalizarea, 
réforma agrară, alfabetizarea, crearea 
armatei populare, înalta pildă de dis
ciplină și unitate din zilele înnegurate 
ale lui octombrie 1962. Oțelul este 
tînăr, dar călit. Poporul cuban a tre
cut printr-o școală grea, care l-a făcut 
mai înțelept și mai puternic.

Marele luptător pentru libertatea 
poporului cuban, 'José Marti, spunea 
cîndva că „între visele omului există 
unul mai frumos : suprimarea nopții”. 
Cucerindu-și libertatea, pășind pe ca
lea socialismului, poporul cuban își 
împlinește acest vis.

In numai cîțiva ani, Cuba a realizat 
progrese care în condițiile vechiului 
regim, înfeudat monopolurilor nord- 
americane, n-ar ti fost posibile în

decenii. Guvernul revoluționar a dat 
un puternic impuls dezvoltării indus
triei ; pe întreg cuprinsul țării se 
construiesc întreprinderi industriale. 
Chiar de curînd a fost inaugurată 
o asemenea întreprindere — prima 
fabrică de antibiotice din Cuba, iar 
pe cîmpiile mănoase ale țării tot mai 
multe mașini agricole iac munca țăra
nilor mai spornică, mai rodnică.

Cu adevărat remarcabile prin am
ploarea și profunzimea lor sînt reali
zările Cubei pe plan social-cultural. 
Crește mereu numărul școlilor ele
mentare, secundare, tehnice, de artă, 
comerciale. In trecut studiile univer
sitare erau un privilegiu al castei 
care se afla la putere. In Cuba de 
astăzi există trei universități și nume
roase institute preuniversilare. La 
Havana se creează acum și un insti
tut de geologie, primul de acest gen 
în țară.

Construcția de locuințe pentru oa
menii muncii de la orașe și sate 
constituie pentru guvernul revoluțio
nar o preocupare de seamă.

Asemenea realități cu care se mîn- 
drește pe drept cuvînt poporul Cu
bei, bucură inimile tuturor prietenilor 
săi — popoarele țărilor socialiste, oa
menii iubitori de pace și progres de 
pretutindeni. Acești prieteni, mulți și 
puternici, urmăresc cu sentimente 
călduroase munca și lupta po
porului cuban, hotărîrea sa de a-șl 
închina forțele cauzei socialismului, 
de a apăra neobosit independența și 
suveranitatea patriei sale libere.

Telegramele sosite din Havana a- 
rată că în această zi de 1 Mai, sub 
evantaiele palmierilor și în umbra 
chiparoșilor, două lozinci vor domina 
întreg orașul : „Trăiască revoluția 
noastră socialistă /” „Trăiască interna
ționalismul proletar !” Și o a treia lo
zincă este veșnic vie în inimile șl 
conștiințele oamenilor muncii din 
Cuba, ca și a acelora din toate țările: 
„Unidos venceremos l” — „Uniți, 
vom învinge T*

I. L.

Știrile sosite la Pekin în a- 
ceste zile din diferite colțuri 
ale Chinei populare relatează 
despre noi rezultate dobîn- 
dite de oamenii muncii în 
construcția pașnică. Astfel, 
la Combinatul siderurgic 
de la Uhan — una din 
cele mai mari întreprinderi 
industriale din R.P. Chineză 
construită în ultimii ani — 
planul de producție a fost 
îndeplinit înainte de termen 
atît la fontă cît și la dife
ritele sorturi de oțel. In ace
lași timp, prețul de cost la 
tona de oțel s-a redus cu 7,7 
la sută în comparație cu a- 
nul trecut.

Fabrica de tractoare din 
Loian joacă un rol însemnat 
în înzestrarea agriculturii 
chineze cu astfel de mașini. 
Presa din Pekin anunță că 
angajamentele constructori
lor de tractoare de a spori 
producția, a îmbunătăți ca
litatea mașinilor și a reduce 
prețul de cost se îndepli
nesc cu succes. în primul 
trimestru al anului au fost 
trimise pe ogoare 200 de 
tractoare realizate peste plan 
de această întreprindere. 
S-au depășit cu 11 la sută 
și prevederile pentru livră
rile tipului de tractor uni
versal — „Răsăritul Roșu“.

La întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în China 
populară participă și mine
rii. La minele de la Kai-Lă, 
de pildă, planul trimestrial a 
fost realizat cu 4 zile înain
te de termen, obținîndu-se 
în același timp economii de 
material lemnos, explozibil și 
energie electrică.

La fel ca tovarășii lor 
din industria grea, colec
tivele din industria ușoa
ră obțin și ele realizări 
în muncă. Astfel, în indus
tria textilă a fost experimen
tat și pus în fabricație un 
nou material din fire de vi- 
nalon și bumbac. Probele au 
arătat că acest material e 
durabil, rezistența sa la u- 
zură întreeînd-o de 2—3 ori 
pe aceea a produselor din 
bumbac.

Pe ogoarele țării, în pro
vinciile subtropicale, plan
tarea trestiei de zahăr este 
în toi. In cele patru pro
vincii principale în care se

cultivă această plantă — 
Guandun, Sîciuan, Fuț- 
zien și Iunnan — suprafețele 
cultivate au fost extinse cu 7 
la sută. în două din provin
ciile amintite plantarea a fost 
aproape terminată.

De asemenea, se extinde 
folosirea energiei electrice în 
satele chineze, nu numai 
pentru iluminat, dar și pen
tru acționarea sistemelor de 
irigații și drenaj și pentru 
prelucrarea produselor a- 
gricole. în delta fluviului 
Ianțî, unde se cultivă o- 
rezul, au fost instalate mii de 
km de linii de transmisie a 
curentului electric ; 60 — 70 
la sută din terenurile agricole 
sînt irigate cu ajutorul stații
lor electrice de pompare. în 
prezent, populația rurală din 
R. P. Chineză folosește anual 
de 11 ori mai multă energie 
electrică decît în anul 1957.

Desfășurînd munca sa con
structivă, poporul chinez își 
vădește hotărîrea de a do- 
bîndi noi realizări în con
strucția socialistă din pa
tria sa.

E. SORAN
Pekin

In această primăvară tragică pen
tru mine, pentru cei doi copii ai mei, 
văd în 1 Mai o zi a speranțelor. Măr
turiile de solidaritate pe care le-am 
primit din toate colțurile lumii — iar 
1 Mai este tocmai ziua solidarității — 
mi-au dat putere să rezist în aceste 
clipe atît de dureroase. Dacă gîndul 
meu se îndreaptă tot timpul către 
Julian Grimau, care zace azi ciuruit 
de gloanțe în cimitirul închisorii Ca- 
rabanchel,' ca urmare a unui asasinat 
politic al franchiștilor, o fac cu sen
timentul că pînă în ultima clipă Ju
lian Grimau a dat dovadă de curaj și 
demnitate murind ca un adevărat co
munist. Marea mea dorință ar ii ca 
sîngele lui Julian Grimau să tie ulti
mul vărsat în această luptă teribilă, 
ca Spania să ajungă să trăiască in
tr-un regim democratic, iar regimul 
fascist al lui Franco să fie stîrpit. 
Trebuie să se pună capăt crimelor po
litice din Spania.

în memoria lui Julian Grimau, 
chem, în această zi de 1 Mai, 
pe toți oamenii cinstiți, pe toți demo
crații și iubitorii de dreptate, pe 
muncitori să condamne din nou a- 
ceastă monstruoasă crimă, amintin- 
du-și de doliul poporului meu. Noi, 
comuniștii spanioli, sintern hotărîți să 
continuăm lupta.

Profit de această ocazie pentru a 
transmite un salut călduros tuturor 
prietenilor romîni.

Oameni și
De la Plzen a por

nit spre Novaky (Slo
vacia) primul stator 
al turbogeneratorului 
de mare capacitate. 
Muncitorii de pe șan
tierul termocentralei 
l-au așteptat cu ne
răbdare deoarece 
s-au angajat să-l in
staleze pînă la 1 Mai.

La „Vitkovice Ze- 
lezarny“ fumegă fur
nalele. La „Nova 
Hut“, de asemenea. 
La „Trinecke Zele- 
zarny“ colectivele de 
la furnalele 1 și 
2 s-au angajat să 
dea în al 2-lea tri
mestru cu 750 tone 
metal mai mult decît 
prevede planul între
prinderii. Furnalele 
nr. 4 și 6 vor să dea 
în plus 1 200 tone. 
Trenuri gonesc spre

Moravia, încărcate cu 
fier vechi. L-a co-* 
lectat tineretul și pi
onierii din Praga.

Munca constructi
vă se desfășoară atît 
în fabrici, cît și pe 
ogoare. Colindăm ra
ioanele Jicin, Kolin, 
Litomerice. Acolo 
unde oamenii au fost 
vrednici, cîmpul rîde 
sub soare. Pentru ac
celerarea semănături
lor, în Slovacia cen
trală au luat ființă 
53 brigăzi de tineret 
care au pornit în aju
torul colectiviștilor.

In aceste zile, mii 
de tineri și vîrstnici 
asaltează planetariul 
din parcul Fucik, dar 
mai cu seamă expo
ziția „Omul și zbo
rul în Cosmos“, din

fapte
sala „U hybernu“. 
Oamenii — și mai 
cu seamă tinerii — 
vădesc dorința de a 
acumula cunoștințe 
din cele mai variate 
domenii și de a-și 
cunoaște cît mai bine 
prietenii. M-am bucu
rat, de pildă, să aflu 
că tinerii de la Fa
brica „Kovodelna” 
din Chotebor colec
ționează „vederi din 
Romînia”.

— Pînă vom orga
niza excursia noastră 
colectivă în țara dv. 
— mi-au spus ei — 
am înființat o briga
dă a prieteniei ceho- 
slovaco-romîne. Și bri
gada înregistrează 
succese în muncă.

HORIA LIMAN
Fraga

Sărbătorim astăzi, 
împreună cu 
menii muncii 
pe întregul glob 
pămîntesc, ziua solidarității 
nale a celor ce muncesc,
nostru, deplin stăpîn pe soarta lui și 
sigur de viitorul luminos pe care și-l 
făurește, este fericit 
această zi într-o jară liberă, indepen
dentă, într-o |ară în 
leapta conducere a Partidului 
toresc Romîn, a Comitetului 
Central în frunte cu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
șeșfe cu succes construcjia socialismu
lui.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai are la 
noi, ca și în multe alte fări ale lumii, o 
îndelungată și glorioasă tradifie. în 
acel trecut negru, care acum ni se pare 
atît de îndepărtat, sărbătorirea zilei de 
1 Ma: avea loc în condiții extrem de 
grele. Aflat în adîncă ilegali late, 
Pariidui Comunist Romîn chema masele 
muncitoare să demonstreze cu acest 
prilej, arăfîndu-și astfel forja și co
eziunea lor. împotriva exploatării capi
taliste. pentru apărarea drepturilor de
mocratice, pentru pace și pentru pro
gres, pentru o viață ma: bună. Modul în 
care guvernele burghezo-moșierești își 
asmuțeau organele de represiune împo
triva maselor muncitoare era aidoma 
modului în care astăzi în multe fări ca
pitaliste organele de represiune sînt 
asmufite împotriva maselor muncitoare 
care luptă pentru pace, pentru progres 
și pentru o 
moșierimea 
folosit timp 
împotriva 
binele poporului, de la înscenarea de 
procese și schingiuiri pînă la întemni
țări în celule umede și oarbe, pînă la 
asasinate. De-a lungul anilor grei de 
ilegalitate, nenumărate au fost jertfele 
de viefi omenești pe care le-au dat 
comuniștii. Dar nimic nu a înfrînt cura
jul lor. Nimic nu i-a făcut să-și piardă 
încrederea în biruința lor totală.

Ne amintim de foaie acestea astăzi, 
cînd peste tara noastră înfloritoare flu
tură biruitoarele steaguri roșii, cînd pe 
fiecare obraz e scrisă bucuria muncii și 
însăși frumoasa bucurie a vieții, pentru 
că ne merge gîndul la alifia tovarăși 
din unele țări capitaliste care trec prin 
grele și dureroase încercări. De 
puține zile Julian Grimau, membru al 
C.C. al P.C. din Spania, a căzut 
victima ticălosului și odiosului regim 
franchisé care ține sub teroare întreaga 
Spanie de mai mult de un sfert de

oa- 
de

ZAHARIA STANCU

inlernafio-
Poporul

că sărbătorește

care, sub înfe- 
Munci- 

șău 
tovarășul 

se desăvîr-

viată mai bună. Burghezo- 
din vechea Romînie a 

îndelungat toate armele ei 
luptătorilor pentru mai

veac. Hussein Ar- 
Radaui, prim-secre- 
far al P.C din Irak, 
ca și atîția alți pa- 

trioți. comuniști și necomuniști din Irak, 
eminenți fruntași a' luptei' pentru pace 
au fost uciși de haitele deslănțuife ale 
reaefunii militare irakiene, care a pus 
recent mîna pe pulere printr-o sînge- 
roasă lovitură de stat. în întunecatele 
închisori din Spania lui Franco și din 
Portugalia lui Salazar, în închisorile 
mucede din Venezuela și din Peru, 
din Paraguay și din Argentina, sînt 
aruncați și sînt pîndifi de pericolul de 
a fi uciși sau a pieri din cauza foamei 
și a condițiilor în Care sînt siliți să-și 
ducă zilele, mii și mii de luptători în
flăcărați pentru democrație, pentru 
pace, pentru o viață mai dreaptă și mai 
bună, pentru fericirea' popoarelor lor și 
pentru fericirea tuturor popoarelor lu
mii.

Dar toate aceste acte de barbarie, 
nedemne de secolul nostru luminos și 
care fapte atrag oprobiul întregii 
lumi asupra făptașilor, nu pot opri 
agonia lumii capitaliste care este sor
tită inevitabilei pieiri de însuși mersul 
înainte al istoriei. Temnițele și gloan
țele Rusiei țariste nu i-au putut împie
dica pe muncitorii și țăranii ruși, con
duși de Lenin, să cucerească puterea și 
să făurească puternica Uniune Sovietică 
de azi. Temnițele și gloanțele vechilor 
regimuri burgheze din țările care desă- 
vîrșesc astăzi construcția socialismului 
nu au puful împiedica poporul munci
tor, în frunte cu comuniștii, să ia pu
terea, la timpul potrivit, în aceste țări, 
înfr-o țară capitalistă sau alta, comu
niștii, pafrioții pot fi aruncați în închi
sori și pot fi împușcați din ordinul unor 
guverne reacționare, însă partidele co
munale, călite în lupte lungi și grele, 
nu pot fi distruse. Ideile nemuritoare 
ale marxism-leninismului nu pot fi ză
vorite între zidurile pușcăriilor și cu 
atît mai puțin nu pot fi împușcate. în 
unele țări mai devreme, în altele ceva 
mai fîrziu, poporul muncitor

Tovarăși din lagărele și închisorile 
reacțiunii, ne gîndim mereu la voi, ad
mirăm curajul vostru, sîntem mîndri de 
dîrzenia voastră și de eroismul vos
tru. Inima noastră bate în permanență 
alături de inimile voastre înflăcărate și 
neînfricate. Pentru noi este un izvor de 
mîndrie sa știm că realizările din țările 
în care a biruit socialismul vă îmbărbă
tează în luptă. Lupta voastră și a noas
tră este o singură luptă — împotriva 
imperialismului, pentru pacea și ferici
rea oamenilor muncii. Sîntem, ca și voi, 
plini de încredere că ziua biruinfei 
voastre va sosi.

va birui.

Dezmințire de
Mi-a plăcut totdeauna o caricatură din- 

tr-un ziar englezesc care înfățișa un bor
faș în grădina unei vile, cu o scară enor
mă pe spate. De cealaltă parte a unui tu
fiș, un polițist îl întreabă: „Ce faci acolo 
cu scara?“ La care borfașul răspunde se
nin: „Care scară?“.

Atunci cînd aud flecărindu-se, zi de zi, 
asupra marxismului „depășit“, asupra ca
racterului evident „perimat“ al luptei de 
clasă, atunci cînd aud cîte un om politic 
aci sau un bancher dincolo, afirmînd cu 
gravitate că munca și capitalul sînt în ace
leași raporturi armonioase pe care o veche 
fabulă, cu nu mai puțin de douăzeci de 
veacuri de exploatare a omului în spa
tele ei, le-a descoperit între membre și 
stomac, mă pomenesc murmurînd: „Care 
scară?“.

O, martiri ai Spaniei și Irakului, învăță
tori din Cuba cu victorii înălțătoare, con
structori care faceți din București și Ma
maia un exemplu pentru arhitecții din lu
mea veche și lumea nouă, mateloți înghi- 
țiți de valuri împreună cu submarinul ato
mic american, statisticieni care ați calcu
lat că submarinul a costat de zece ori va
loarea creditelor anuale consacrate de 
Bolivia învățămîntului public, tu, umbră a 
lui Lumumba, mîndrule Grimau și voi, bi
ruitori ai Cosmosului al căror popor nu
măra, cînd eram eu de vîrsta voastră, doi 
neștiutori de carte la trei locuitori, ce spu
neți oare despre „marxismul depășit?“ ori 
despre sfîjșitul luptei de clasă prin decret 
prezidențial contra-semnat de miniștrii 
competenți?

America Latină numără un analfabet la 
doi americani. Dar regimul care-i menține 
în această stare de îndobitocire fiziologică 
și intelectuală n-aduce foloase nici măcar 
culturii unui alt popor. Soldați! yankei de
clarați inapți pentru serviciul militar din 
cauza instrucțiunii generale neîndestulâ-

ANDRfi WURMSER

toare, (telegrama agenției U.P.I. spune: 
„din cauza analfabetismului“, dar nu 
vreau să-mi iau eu răspunderea pentru a- 
cest cuvînt) reprezintă mai mult de o trei
me din recruți, deși, de bună seamă, soar
ta lor nu se poate compara nici pe de
parte cu aceea a indienilor din Peru sau 
a peonilor mexicani. Nu sînt mai mici nici 
cifrele din Africa, Asia, Algeria, Indo
china, nici cele din coloniile franceze, a 
căror reîncătușare se încearcă. Dar regi
mul care a adus continente întregi în acest 
hal scandalos n-a asuprit numai popoare
le din colonii; la o sută de studenți fran
cezi nu sînt decît șase ai căror părinți sînt 
muncitori sau țărani.

învățămintele le scoți din comparații, 
dar trebuie să compari ceea ce se poate 
compara; de pildă, înspăimîntătoarea mi
zerie a Orientului Mijlociu (Turcia, Irak, 
Iran) și dezvoltarea agricolă, industrială, 
culturală a țărilor vecine, republicile so
vietice din Asia Centrală. Sau, bunăoară, 
progresul unui stat socialist din Europa de 
est și evoluția aceleiași țări în perioada 
dinainte de instaurarea socialismului.

Marea nădejde a ideologilor a căror în
treagă ideologie se confundă cu dorința 
de a întîrzia Revoluția și de a îndepărta 
oamenii cinstiți de partidul comunist stă 
în confuzia pe care o fac, din prostie sau 
cu intenții rele, între coexistența pașnică 
între state și „împăcarea“ între clase. Ei 
au nevoie de această confuzie pentru a 
face să se creadă că interesele minerilor 
francezi sînt aceleași cu ale trusturilor. 
Plecînd de la această confuzie, mai mult 
sau mai puțin intenționată, acești oameni 
au pretenția plină de vicleni» că toate dru
murile duc la Roma, Roma fiind acel viitor

1 Mai
care nu va fi nici capitalist nici socialist, ci 
un fel de amestecătură între aceste două 
lucruri opuse. Vrînd, nevrînd, în drum spre 
celălalt, capitalismul și socialismul ar fi 
hărăzite unei căsătorii din interes. Scepti
cismul acesta ciocoiesc, a cărui truiie o 
dă de gol imbecilitatea, este dezmințit toc
mai de contrastele între ieri și azi în dez
voltarea Romîniei — ca să citez o țară 
scumpă mie — înainte și după 23 August.

Dacă progresele sînt, fără putință de tă
gadă, mai rapide în țările socialiste decît 
în țările capitaliste cele mai dezvoltate, 
aceasta se datorește faptului — spun ideo
logii pomeniți — că e mai ușor celui care 
poirnește de jos să urce decît celui de 
sus să meargă și mai departe. Dar atunci, 
de vreme ce au pornit de la același punct, 
de ce urcă mai repede Tadjikistanul și nu 
Turcia? Și dacă e ușor să înaintezi în rit
mul Romîniei de astăzi ce mai aștepta 
Carol (și la fel ca dînsul Horthy, Boris, 
Rydz-Smylay și toți amiralii, coloneii 
și politioaștrii fascizanți sau fasciști) 
ca să dobîndească realizările strălucite 
ale socialismului? Să le dau eu autoriza
ție? Vă dau cuvîntul că nu mi-au cerut-o... 
Acești analfabeți pentru care un burghez 
nu este membrul unei clase anume cu un 
rol bine precizat în producție, ci oricare 
om decent îmbrăcat șl posesor al unui 
ceas cu lanț, ar putea să ne explice oare 
de ce numai popoarele care adoptă socia
lismul sînt hărăzite să se „îmburghe- 
zeascăî“.

Ceea ce caracterizează Intîiul Mai din 
acest an este dezmințirea scrisă cu sînge 
în Irak și Spania, cea plină de entuziaem în 
București și Havana, adusă negării luptei 
sociale și realității politice, negare în care 
perseverează acei oameni de care vor 
rîd» copiii copiilor noștri.

Aspect de la marea grevă a minerilpr francezi — una 
din cele mai Importante bătălii de clasă din Franța din 
perioada postbelică. Iată-i pe minorii din Forbach, ba
zinul minier ai Lorenei, înaintea marșului spre Paris.

'//
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ÎN ZILELE DE / ȘI 2 MAI
Sărbătoarea muncii Și a primăverii, ziua de 1 Mai, este Intîmpi- 

nată de miile. de artiști profesioniști sau amatori cu pregătiri febrile. 
Cu mult timp înainte, et au pregătit spectacolele ce le vor prezenta 
în fața oamenilor muncii, care își vor petrece zilele de 1 și 2 mai în 
decorul minunat al parcurilor, grădinilor și pădurilor din împreju

rimile orașelor. Pe estrade special amenajate, la teatrele de vară, 
vor răsuna cîntecele populare, dansurile romînești și frumoase me
lodii de muzică ușoară.

Pe estradele
și in parcurile Capitales

La Hunedoara

Ora. exactă a istoriei
(Urmare din pag. I-a)

rămîne însă că, în orare, a vitezelor le arc torentul în ale lui, chiar a ocolurilor care se

înae- rezol-
misti-

unitatea torentului care o macină.Lucrul principal ciuda diferenței diferite pe care diferite puncte meandrelor șiivesc pe drumul greu al mersului înainte, ora exactă a istoriei există și e vizibilă. E ora avîntului uriaș al forțelor socialismului și democrației, ultimul ceas al ultimelor colonii, ora cînd, datorită puterii pre- 
tT' cumpănitoarc a uriașului torent an- tiimperialist al vremurilor noastre, s-a ivit posibilitatea' ca prooiemele vitale ale omenirii — pacea, pendența, progresul — să fie vate în interesul popoarelor.

*Născută nu dintr-o legendăcă pierdută în vagul vremurilor, ci precis și concret, çu ceasul în mînă, din revendicarea muncitorilor pentru ziua de opt ore și pentru drepturile lor vitale, ziua de. 1 Mai se sărbătorește în țările socialiste în a- celași • spirit concret, cu pianul în mînă, cu bilanțurile construcției pașnice.Poporul șovietic, care a împlinit și depășit sarcinile primei jumătăți . •a septenalului, deschide în conti-. concurenței străine. E chemarea care nuare căi noi pe pămint, înaintînd spre societatea comunistă. Realizările în cucerirea Cosmosului au a- șezat Uniunea Sovietică în avangarda mersului înainte al cunoașterii omenești. Graficele care a- rată ritmul de dezvoltare a țărilor socialiste, incomparabil mai rapid decît al țărilor capitaliste, sînt o oglindire cifrică a superiorității materiale și spirituale a orînduirii noi.Alături de aceste succese, exercită o mare forță de atracție în lume relațiile de tip nou dintre țările socialiste, țări independente și pe deplin egale în drepturi, care se ajută to- vărășește să urce treptele dezvoltării istorice, să înlăture diferențele de nivel economic și să asigure a- vîntul general al lagărului socialist.1 Mai 1963 găsește țara noastră într-un progres rapid și sigur, pe drumul jalonat de hotărîrile Congresului al Ill-lea al P.M.R., care a elaborat programul de desăvîrșire a construcției socialiste. Unitatea politico-morală a poporului în jurul partidului, munca lui pentru înălțarea edificiului civilizației socialiste sînt o forță vie care contribuie la avîntul întregului sistem mon-

război. Acuzîndu-1 pe filozoful englez că „își bate joc de istorie și de dreptate“, ziarul „New York Times” i-a răspuns că napaimul a fost aruncat într-adevăr „împotriva adăposturilor reale sau imaginare ale luptătorilor de guerilă... Prin întrebuințarea lui au fost uciși oameni nevinovați, desigur, cum s-a întîmplat și cu alte arme, în toate războaiele“. Așadar, e adevărat ce scrie bătrînul filozof, dar scrisoarea lui „în ciuda capacităților sale ca gînditor reflectă o receptivitate lipsită de gîndire față de -propaganda comunistă“. Da, sînt • arși de vii oameni nevinovați, asta-i foarte adevărat, dar lordul n-ar trebui să se ia după propaganda comuniștilor. Căci populația civilă nu e omorîtă, cum afirmă mincinos comuniștii, ci numai ucisă.Astăzi, cînd peste 160 de milioane devenit cetățenii coionia-

Pe scenele teatrelor 
de vară din parcurile 
Herăstrău, N. Bălcescu 
și 23 August, numeroa
se formații artistice din 
întreprinderi și institu
ții vor prezenta specta
cole pentru bucureșteni. 
In fața spectatorilor vor 
apărea artiști amatori de 
la Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii”, Uzinele 
„Grivița Roșie“, „23 Au
gust", de la P.T.T.R., 
alături de orchestre de

oraș muncitoresc Hunedoara, va găzdui și în acest' an o mare serbare populară a siderurgiștilor și constructorilor. Aici s-au amenajat zeci de chioșcuri pentru desfacerea mîncărurilor și băuturilor, a dulciurilor, jucăriilor și produselor de artizanat etc. Din loc în loc sînt improvizate estrade. Zeci de brigăzi artistice și formații de dansuri, tarafuri și orchestre, a- parținînd celor două mari întreprinderi din oraș, prezintă programe artistice.La Deva, începînd de la orele 13, pe malul Mureșului, va avea loc o mare serbare, iar îți ziua de 2 mai întreprinderile și instituțiile din oraș organizează ieșiri colective la Mureș, Strei, în parcul den- drologic din Simeria și în alte locuri pitorești din împrejurimi.

în zilele de 1 și 2 mai, în orașele și satele regiunii Hunedoara vor avea loc numeroase serbări populare, manifestări cultural-artistice și sportive. La Petroșeni, Petrila, Lonea, Aninoasa, Lupeni, Vulcan și Uricani vor avea loc tradiționale serbări cîmpenești ale minerilor. La locurile serbărilor s-au amenajat estrade, pe care lor- mațiile artistice de amatori ale minerilor vor prezenta spectacole.Cabanele Rusu, Paring, Cîmpu lui Neag, Valea Florilor și altele, în mare parte reamenajate, îi vor găzdui pe numeroșii amatori de excursii în munți. în ziua de 2 mai, la toate cluburile sindicatelor din Petroșeni, Lupeni, Uricani, Petrila, Vulcan vor avea loc manifestări cultural-artistice urmate de dans, închinate Zilei tineretului. Dealul Chizidului, care străjuiește noul

corul Filarmonicii, ar
tiști amatori de la Cèn- 
trocoop, Ansamblul de 
cîntece și dansuri al 
Sfatului popular al Ca
pitalei, orchestra de mu
zică populară „Barbu 
Lăutaru”, formații ar
tistice de la P.T.T.R. — 
cu orchestra de muzicu
țe și fluierași — An
samblul M.F.A. ș.a. La 
„Buturuga" din Cișmi- 
giu, un taraf de la I.S.B. 
va interpreta melodii 
populare romînești. în 
parcul Vitan vor pre
zenta spectacole artiști 
de la Teatrul „C. Tă- 
nase" (Gică Petrescu, 
Puiu Călinescu, Aida 
Moga etc), o formație 
de amatori de la uzinele 
„Timpuri noi" și artiști 
de operetă ș.a. Progra
me cultural-artistice vor 
mai fi prezentate în 
parcul Izvor, grădina 
Cișmigiu. Pentru ama
torii de dans, în Pia
ța Rëpiiblicii, pö te
rasele din parcurile 
Herăstrău, Izvor și 8 
Mai vor fi prezenta
te, începînd de la o- 
rele 21, bogate pro
grame de muzică ușoa
ră. De la orele 20-21, în 
piețele Rahova, Unirii, 
Obor, Ferentari ș.a. vor 
avea loc proiecții de 
film. în după-amiaza zi
lei de 1 Mai și în ziua

lară, muzică ușoară, pen
tru cei care-și petrec 
timpul liber la „iarbă 
verde". Zeci de tonete 
cu dulciuri, răcoritoare.

La Craiovagustări etc. au apărut 
de-a lungul traseelor ce 
duc spre piața Aviatori
lor. De asemenea, la 
dispoziția celor care pe
trec după-amiezele în 
parcuri și păduri stau 
chioșcuri cu gustări și 
băuturi răcoritoare

Mijloace 
de transport

Sute de mii de bucu
reșteni vpr petrece zi
lele de 1 și 2 mai în 
parcuri, grădini și în pă
durile din preajma ora
șului. I.R.T.A. București 
a luat o serie de măsuri 
pentru desfășurarea, în 
bune condiții, a trans
portului. Numărul vehi
culelor care-i vor purta 
pe bucureșteni spre a- 
ceste locuri a fost spo
rit. Astfel, spre pădurea 
Snagov, spre lunca Ar
geșului de la Mihăilești, 
spre cabana Pustnicul și 
spre pădurea Mogoșoaia 
vor circula un mare nu
măr de autobuze. Pri
mele autobuze încep 
să circule spre aceste 
locuri de la orele 6,00 
dimineața, iar ultimele 
spre Capitală vor pleca, 
în jurul orei 21. De a- 
semenea, pe liniile I.T.B. 
care duc spre parcuri și 
păduri vor Circula un 
număr sporit de vehi
cule.

Bogate programe cultural-artistice vor avea loc în zilele de 1 și 2 mai și în orașul Craiova. Artiști profesioniști sau amatori vor prezenta spectacole în parcul Poporului, în piața Lenin, la Teatru) de vară „23 August“, pe estrada din Lunca Jiului, la Teatrul Național, Teatrul de păpuși și la opt cămine culturale din cartierele și suburbiile orașului.Programul se desfășoară între orele 17—21, atît în ziua de 1 cît

și în ziua de 2 mai. Dintre formațiile artistice care prezintă programe amintim : corul direcției regionale P.T.T.R., orchestra de muzică ușoară de ia spitalul nr. 1, echipa de dansuri de la cooperativa „Flamura roșie", orchestra populară „Doina Olteniei“, corul sindicatelor reunite, brigăzile de agitație de la uzinele „Electropu- tere”, „7 Noiembrie”, depoul C.F.R. și altele.muzică populară, mu
zică ușoară, echipe de 
dansuri, soliști de mu
zică ușoară. Frumoase 
melodii populare romî
nești vor fi interpretate 
de Ana Ispas, Ion Cris- 
toreanu, Maria Lătă- 
rețu, Fănică Luca ș.a. 
Tot pe aceste scene vor 
prezenta spectacole ar
tiști de la Teatrul de O- 
peretă, Teatrul „C. Tă- 
nase", orchestra „Barbu 
Lăiitaru“ a Filarmonicii 
de stat „George Enes- 
cu", artiști de la Tea
trul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne, An
samblul C.C.S. ș. a. In 
parcul Herăstrău for
mația de dansuri a an
samblului M.A.I. va 
prezenta, printre altele, 
și suita dé dansuri „Ta
blouri din Galeria na
țională". Programele se 
vor desfășura pînă seara 
tîrziu.

Pe estrada amenajată 
în Piața Republicii vor 
evolua fanfara M.F.A.,

In fața micului ecran
Lucrătorii televiziu

nii au pregătit pentru 
cei care în aceste zile 
vor prefera să petreacă 
cîteva ore în fața micu
lui ecran un program 
atractiv și bogat. Mai 
întîi, în ziua de 1 Mai, va 
fi transmisă demonstra
ția oamenilor muncii 
din Capitală. Jn progra
mul de seară, care în
cepe la orele 19,00, fi
gurează o emisiune 
pentru copii, la 19,35 
„Cîntul primăverii", emi
siune de versuri și mu
zică, iar la 20,05 „Me
ridiane muzicale" — o 
călătorie pe aripile cân
tecului și dansului din 
diferite țări ale lumii.

Dem. Rădulescu, Gh. 
Trestian, Horia Căciu- 
lescu, ș. a. Conducerea 
muzicală : Jean Ionescu. 
Din programul televizi
unii pentru ziua de 
2 mai notăm : „Emisiu
nea de varietăți" de la 
orele 20,00. După croa
ziera melodiilor, teles
pectatorilor li se oferă 
prilejul unei excursii 
muzical-distractive cu... 
Victor Predescu, Marina 
Voica, Margareta Pis- 
laru, Ștefan Tapalagă, 
Horia Căciulescu, Ște
fan Bănică, Jean Io
nescu, Luigi Ionescu, 
Valentina Massini, Toni 
Buiacici, George Haz- 
gan ș.a.

Apoi la orele 21,10 va 
fi prezentată emisiunea 
muzical-distractivă „S-a 
întîmplat. în luna mai", 
cu concursul artiștilor 
Marcel Anglielescu, Iri- 
nel Liciu, Dorina Dră- 
ghici, Gabriel Popescu, 
II. Nicolaide, Gigi Mar- 
ga, Mara Ianoli, Paula 
Rădulescu, Nae Roman,

de 2 mai, la pădurile 
Băneasa, Snagov, An- 
dronache, Mogoșoaia, 
Pustnicul, Buda-Argeș, 
numeroase orchestre de 
amatori vor susține pro
grame de muzică popu

de sumbru, pigmentat de divergențele politico-strategice și de loviturile economice pe care și le aplică membrii alianței occidentale. Sub titlul „Alianțele care se destramă“, Walter Lippmann scrie în această primăvară în „Newsweek" : „Au fost unele obiecții în Washingtonul oficial la folosirea cuvîntului „confuzie" pentru a descrie starea alianței occidentale. E greu de găsit cuvîn- tul potrivit. Dar, oricum i-ai spune, e în curs o schimbare radicală“.Capitalismul american își pierde preponderența pe care o avea în Europa de vest, aurul îi fuge printre degete. Referindu-se la competiția cu trusturile vest-europene, Lippmann scrie : „Țara noastră are de înfruntat o concurență aspră... Vom fi provocați pe toate piețele lumii și vom avea nevoie de àcéà disciplină la care ființele omenești se pot supune numai atunci cînd știu că sînt provocate“.Vorbind la persoana întîia plural, ideologul american amestecă „provocarea" adresată trusturilor americane cu apelul adresat „ființelor omenești", adică oamenilor muncii, struni, acesic ana:n.e ucvm un iscare trebuie, chipurile, să accepte Vor de fricțiuni și dureri crescînde. sacrificii, să rabde „disciplinați" șo- New York Times” îi compăti- majul și salariile existente peiîtrrv a meste îndurerat pe „oficialii respon- permite monopolurilor sa facă fața sab'ni cu emisfera" de vest, spunînd că sarcina pe care și-au luat-o, de a „stabiliza situația” în America Latină seamănă cu chinul legendar al lui Sisif, condamnat să urce necontenit în vîrful unui deal o stîncă ce se rostogolea mereu la vale. De cînd dl, "Kennedy, a aroclamaL-.^h. Igllța ucuuu Ihușira . sune z,iaxul, „emisfera s-a mëscïïtrèUhoi dicta- turi militare”.însă nici cele mai crunte dictaturi militare, aprovizionate din belșug cu armamentul „pentru progres“, nu mai pot stăpîni sigur situația. în Venezuela se întețește lupta armată împotriva regimului reacționar al lui Betancourt, la fel în Haiti.Sisif, condamnat să urce mereu stînca, oricît ar fi fost de chinuit, avea măcar avantajul unei ocupații stabile și regulate ; există însă și stînci care nu mai pot fi urnițe. O astfel de stîncă este eroica insulă din Marea Caraibilor. încercările de eliberare din dependența față de trusturi erau în trecut reprimate prin expediții militare de felul celor întreprinse în Guatemala ; azi însă, în condițiile noului raport de forțe încercările de intervenție în Cuba au dat greș, iar numele Cubei socialiste răsună pentru milioanele de oameni ai Ame- ricii Latine ca un cuvînt iubit, un simbol al viitorului.
★Pe toate meridianele lumii, indiferent de ceasul pe care îl arată fusele orare, vremea lucrează împotriva imperialismului, iar uriașul torent progresist al epocii își croiește drum, cu atît mai impetuos, cu cît este mai unit. Născută ca un protest la adresa crimei făptuite de capitaliștii americani, ca o manifestare a unității celor ce muncesc, ziua de 1 Mai este astăzi, după 77 de ani, un îndemn mai puternic decît oricînd la unitatea și coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor care acționează în lupta pentru pace, democrație și socialism, pe întregul întins al pămîntului.
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de africani au unor state independente, liștii portughezi au înjghebat cu republica colonialistă sud-atricană o așa-zisă „Alianță diabolică“. încheiate însă pe un teren mereu mai strimt, aceste alianțe devin un îz-
răsună și în țările Pieței comune, al căror ritm de dezvoltare s-a încetinit.Mișcarea economică și politică a celor ce muncesc e însă în plină ofensivă. Partidele comuniste, ____ ________ _____ ______a căror putere capitaliștii sperau s-o hanța pentru progres”, scrie, ziarul micșoreze, luptă eroic și își sporesc -î-*-— -iz- ; —= J--‘~influența, fiind într-o sene de țări nu numai cel mai puternic partid de opoziție, dar și principalul punct de unire al tuturor forțelor progresiste.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romîne: Călărețul de aramă — (o- 
rele 19,30). Teatrul de stat de opereta : 
Tntllnire cu dragostea — (orele 19,30). 
Teatrul Național „1. L. Caragialo" (Sala 
Comedia): Vizita bătrînei doamne — fo
tele 15); Orfeu în intern — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Adam și Eva — (orele 15); 
Bolnavul închipuit (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru): Pyg
malion — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Casa cu două intrări — (orele 20), Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schi
tu Măgureanu nr. 1): O singură viață — 
(orele 19,30). (Sala Studio) — str. Alex. 
Sahia nr. 76): Menajeria de sticlă — fo
tele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești: Romagnola — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret șl copii (Sala C. 
Miile): Chirița în provincie — (orele 20). 
(Sala Libertatea): Misterul cizmei — (o- 
rele 16). Teatrul Evreiesc de Stat: Opera 
de trei parale — (orele 20). O.S.T.A. 
(Sala Palatului R.P. Romîne): Concert 
dat de cîntărețul francez Charles Az
navour și formația sa de muzică ușoară 
— (orele 20). (Sala Dalles): Spectacolul 
muzical „Telegrame-Melodli" — (orele 
20,30). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy): Ca la revistă — fo
tele 20). (Sala din calea victoriei 174) : 
Muzica bat-o vina — (orele 20). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Spectacol de cîntece și dansuri — la Tea
trul de vară „23 August“ — (orele 20). 
Circul de stat : Pe aripile prieteniei — 
(orele 20).

Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu: rulează la cinematogra
fele Republica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19;
21.15) , București (9,30; 11,45; 14; 16,30;
10,45; 21), Gh. Doja (10; 12,30; 15,30; 17;
20.30) , Ștefan cel Mare (10; 12; 15,30; 18;
20.30) . Salut viață: rulează la cinemato
grafele Giulești — cartierul Ciulești (9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Drumul spre chel : 
V. Roaltă (10; 12; 14; 18,15; 20,30), Fla
căra (16; 18,15; 20,30). Căpitanii lagunei al
bastre: rulează Ia cinematografele V. A- 
lecsandri (14,15; 16,30; 18,45; 21), I. C. 
Frlmu (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gri
vița (12.15; 15; 17,30: 20), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Pămîntul îngerilor : rulează 
la cinematograful Luceafărul (15; 17; 19; 
21), Elena Pavel : (10; 12; 15,15; 19,15;
21.15) . Lanterna cu amintiri : Tineretului
(10,30; 12,30; 14,30) 16.30: 18,30; 20,30). 
Turneul veseliei : Victoria (10; 12; 14 ; 
16,15; 18.30; 20,45), G. Bacovla (15; 17:' 19; 
21), 30 Decembrie (16; 18; 20). Prietenul 
nostru comun : Central (10,30; 13; 15,30; 
18; 20,30). Lupeni 29 — cinemascop (am
bele serii): Lumina (rulează în continua
re de la .orele 10 pînă la orele 15, după- 
amiază 17,30: 20). Legea-i lege : ! Mai 
(10; 12,15: 15,30; 18; 20,30). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la cinema
tograful 13 Septembrie. Pescărușul ne
grii : 13 Septembrie (11,30; 13,30; 16,30:
18.30; 20,30). Sosește circul — Ancora : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). Alibiul nu a- 
junge: rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (16; 16,15) 20.30). Cumpâră-țl 
un balon: înfrățirea între popoare (15,30; 
17,45; 20), Alex Sahia (0; 11) 13; 15; 17;

19; 21), Arta (15; 17; 19; 21 — grădină
20) , Volga (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
G. Coșbuc (10; 12; 14; 16; 18; 20). Omul 
cu pantaloni scurți: Cultural (15; 17; 19;
21) . Prietenie interzisă: rulează la cine
matograful Alex. Popov în continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 21). Va
canță la mare — cinemascop: 8 Martie 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30), Grădina
„Alex. Sahia“ (orele 19,45). lin erou m 
papuci: rulează la cinematograful C-ttn 
David (16; 18,15; 20,30). Camelia: Unirea 
(11; 15; 17; 19; 21). Bunica Sabella: T. 
Vladlmirescu (15, 17; 19; — grădină 20), 
23 August (10; 12,15; 14,30; 16.45; 19; 21,15; 
— grădină 20). Revista de la miezul nop
ții — cinemascop: Miorița (10; 12; 16,30; 
18,45; 21). Omul merge după soare: Mun
ca (16; 18,15: 20.30). Griji — cinemascop: 
Popular (15) 17; 19; 21). Chiriașul: Mo
șilor (15; 17: 19; 21). Mongolii - cine
mascop: 16 Februarie (14; 16: 18: 20). Di
vorț italian : rulează la cinematografele 
M. Eminescu (14.15; 16,30; 18.45: 21), Ol
ga Banele (15, 17; 19; 21). Circul : ru
lează la cinematograful Iile Plntilie (16; 
18; 20). Tinerii — cinemascop: Libertății 
(9.30; 11,45; 14; 16.15: 18.30: 20.45), Rîul șt 
moartea: Drumul Serii (15; 17; 19; 21). 
B. Delavrancea (16; 18; 20). Violență in 
piață: rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 9,00 — 
Transmisiune de la demonstrația oa
menilor muncii din Capitală. 19.00 — 
Emisiune pentru copii. 19.35 — „Cîntul 
primăverii” 20.05 — Meridiane muzicale. 
20,55 — Reportajul filmat de la de

monstrația oamenilor muncii din Capi
tală. In jurul orei 21.10 — „S-a întîm- 
plat în luna mai“. Emisiune muzical- 
distractivă. In încheiere : Buletin de 
știri.

CUM E VREMEA
In cursul zilei de ieri vremea a fost 

în general frumoasă șl s-a încălzit ușor 
in vestul țării. Cerul a fost variabil, 
temporar noros după-amiaza, cînd au 
căzut averse locale de ploaie însoțite ds 
descărcări electrice în regiunea de mun
te, Bărăgan șl Moldova, vîntul a suflat 
slab cu intensificări locale din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
avea valori cuprinse între 22 grade la 
Drencova și 11 grade la Topllța.

In București t vremea a fost relativ 
călduroasă, cu cerul variabil, temporar 
noros după-amiaza, cînd a plouat slab 
șl s-au semnalat descărcări electrice. 
Vintul a suflat în general slab din sec
torul estic. La București temperatura 
maximă a fost de 21 grade.

Pentru zilele de 2. 3 și 4 mai : In țară : 
vreme schimbătoare, cu cer noros după- 
amiaza. Local vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura staționară; minimele vor fi 
cuprinse între 2 șl 12 grade, tar maxi
mele între 12 și 22 grade, local mai ri
dicate

In București : vreme schimbătoare, Cu 
cer noros. Vînt slab pînă la potrivit ; 
temperatura staționară.

CINEMATOGRAFE : Cartaglna în flă
cări — film pentru ecran panoramic :

IARBA VERDE _________ _
★„La al cincilea semnal va fi ora...", această formulă uzuală pentru reglarea ceasului a căpătat în ultimii ani tîlcuri simbolice și în viața populației din fiecare ultimă colonie. Sună încontinuu al cincilea semnal, ora unor lupte grele și complicate, a căror fizionomie depinde mult de felul în care se manifestă împotrivirea colonialiștilor.La 1 Mai anul trecut, Irianul de vest mai era încă ținut în bezna colonială. Cîtcva luni mai tîrziu, la 1 octombrie, întîmpinînd pe tovarășii Gheorghe Gheorghiti-Dej și Ion Gheorghe Maurer, sub un soare orbitor, președintele Sukarno, printre primele cuvinte rostite pe aeropor- dial socialist, la uriașul torent mon-- tul Kemajoran din Djakarta, le spu- dial al mersului înainte.

★Dacă ultimii ani ne-au obișnuit cu o creștere rapidă a luptei oamenilor muncii din țările capitaliste, primăvara anului 1963, cu valul uriaș care a avut ca epicentru greva dramatică a celor un sfert de milion de mineri francezi, vestește că țările capitaliste se îndreaptă către o nouă înăsprire a conflictelor sociale și dificultăților economice. Lucrul e indicat clar de brusca schimbare de ton a guvernanților și a presei burgheze.Dacă în anii precedenți pînă și în revistele ilustrate cuvinte ca „miracol" și „integrare" erau pomenite mai des decît „sex appeal" și „cea mai bună pastă de dinți", acum, brusc, a apărut un ton neobișnuit

Ei. — De abia așteptam sä les la Iarbă verde, sä ma! väd 
natura.

Știi, de fapt eu n-am vrui sä-1 lau, dar nevastä-mea : Ia-1, 
omule, la Iarbă verde șl ps äsla mlcu, sä se distreze și el 1...

nea solilor Romîniei socialiste, plin de bucurie :— „Astăzi a fost coborît drapelul olandez, care a fluturat pînă acum deasupra Irianului de vest... în lupta noastră pentru eliberarea Irianului de vest ne-am bucurat în permanență de sprijinul și simpatia poporului și guvernului romîn. Exprim din nou aici, ca și de atîtea ori, recunoștința noastră pentru a- cest sprijin“.1 Mai 1963 găsește Irianul eliberat. în alte colțuri ale Asiei, colonialiștii vechi și noi, cu e- forturi îndîrjite, mențin tocare de război. în Vietnamul' de sud imperialiștii americani duc „un raznoi de atrocități“ după cum scria recent lordul Bertrand Russell, ïntie- rînd scopurile și metodele acestui
Tăticule, am uitat să-ți spun: am luat 

Ieri un 4 la gsograile ; semnează, te rog, 
în carnetul de nota...

In sfîrșlt, cred că aici vom avea puțină 
liniște.

Precauție.
(Desene de NELL COBAR)
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Tlnerețe, entuziasm, primăvară.., (Un grup de tineri muncitori de la

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI
Uzinele „Elèctroaparataj” din Capitală).

(Foto : Gll. Vlnțilă)

TINERETULUI
DEVA

(Coresp. „Scînteii“). 
Rodnic este bilanțul 
realizărilor tineretu

lui din Orașele și satele regiunii Hune
doara, în cinstea zilei de 1 Mai și a 
sărbătorii Zilei tineretului. La acțiunile 
patriotice organizate pe plan regional 
au participat peste 72 000 tineri, va
loarea lucrărilor efectuate de ei ăjun- 
gînd aproape la un milion, Demn de 
remarcat este și faptul că numeroși si- 
derurgiști și constructori hunedoreni 
s-au deplasat la sate, dînd ajutor colec
tiviștilor la curățatul pășunilor, la plan
tarea pomilor și la alte lucrări.

(Coresp. „Scînteii"). 
Tineretul de pe cu
prinsul regiunii Do- 

brogea se pregătește să sărbătorească 
într-o atmosferă plină de însuflețire, 
ziua de 2 mai. La Babadag, bună
oară, va avea loc un festival ar
tistic la care își vor da concursul 
artiști amatori de la întreprinderea 
„Olga Bande“, cooperativa „Viito
rul“ etc.

La Negru Vodă, Cobadin, Indepen

CONSTANTA

IAȘI

dența, Cumpăna, Liftianu și în alte co
mune, se vor organiza concursuri 
„Drumeții veseli" pe temele „Itinerar 
dobrogean", „Ce este nou în viața tine
retului“ etc.

La Constanta va avea loc o mare ser
bare sportivă cuprinzînd întreceri de 
ciclocros, ciclism, motociclism etc. Ase
menea manifestări vor avea loc și în ra
ioanele Tulcea, Adamclisi, Măcin șl 
altele.

(Coresp. „Scînteii“). 
Bogate și instructi
ve vor fi manifes

tările prilejuite de sărbătorirea zilei de 
2 mai. Tineretul ieșean va avea posi
bilitatea să urmărească numeroase pro
grame artistice, să danseze, să petreacă 
ceasuri plăcute. La Casa, tineretului și 
studenților se va desfășura concursul 
formațiilor artistice ale pionierilor și. șco
larilor, iar în seara zilei de 2 mai va fi 
prezentat spectacolul de estradă „Peste 
tot cu tinerețea“, dat de forma
țiile artistice ale Casei de cultură a ti
neretului. Seara de 2 mai se va încheia 
cu un frumos carnaval în piața Palatu
lui cultural.

Cifre grăitoare
© în țara noastră s-a. creat pentru tt- 

năra'generație o largă rețea de școli pro
fesionale, de calificare și ridicare a cali
ficării în care sînt cuprinși peste 170 000 
de băieți șl fete.

ffi Baza materială a învățămlntulul de 
toate gradele se lărgește continuu. In 
1962 numai pentru tnvățămîntul de cul
tură generală s-au construit peste 3 800 
săli de clasă noi. Toți elevii de la clasa 
I-a la a Vil-a primesc gratuit aproape 18 
milioane tie manuale anual.

® In ultimii trei ani au fost construite 
cămine studențești cu o capacitate de 
peste 17 000 locuri, iar numărul studenți
lor care Iau masa la cantină a crescut 
pînă la aproape 50 000.

© In (ara noastră există în prezent 
peste 12 000 de cămine culturale șl case 
de citit, numeroase case de cultură ale ti 
neretului, aproape 5 000 de cluburi și col
turi roții, 2 biblioteci republicane, 42 de 
biblioteci ale Institutelor de învățămînt 
superior, 5 497 biblioteci școlare, 13 595 
biblioteci publice, care pun la dispoziția 
tineretului milioane de volume.

SC ÎNT EI A

de peste hotare

La invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Romînă au sosit 
în Capitală pentru a lua parte la săr
bătorirea zilei de 1 Mai delegații ale 
sindicatelor din U.R.S.S., R.P. Bulgaria, 
R.P. Chineză, R. S. Cehoslovacă, Cuba, 
R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, Algeria, Angola, 
Chile, Franța, Guineea, Ghana, Italia, 
Mali și Uganda.

Zilele trecute au părăsit Capitala de
legații ale sindicatelor din țara noastră 
pentru a participa la sărbătorirea zilei 
de 1 Mai, în U.R.S.S., R.P. Bulgaria, 
R.P. Chineză, R.S. Cehoslovacă, Cuba, 
R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Polonă și R.P. Ungară.

Primirea de către vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 

Alexandru Birlădeanu,

a ambasadorului R.S.F. IugoslaviaLa 30 aprilie 1963 vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Birlădeanu, a primit în audiență pe ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Arso Milato- vici, la cererea acestuia.
Vizita delegației 

municipalității orașului 
Aarhus (Danemarca)

Delegația municipalității orașului 
Aarhus din Danemarca, condusă de Ro
bert Svane Hanse,. locțiitor al primaru
lui general al orașului, și-a continuat 
marți vizita în orașul Brașov. în cursul 
dimineții au fost oaspeții constructorilor 
de tractoare.

în continuare, membrii delegației au 
vizitat noile cartiere de locuințe Steagul 
Roșu și Primăverii și au făcut o plim
bare prin oraș.

La prînz, delegația a părăsit Brașo
vul, îndreptîndu-se spre Capitală.

(Agerpres)

Se dezvoltă rețeaua 
cinematografică 

în primul trimestru al acestui an, 
rețeaua cinematografică s-a îmbogățit 
cu aproape 200 noi săli. Pînă la sfîr
șitul lui 1963, numai la sate se vor 
mai înființa încă 700 de noi unități. A 
crescut simțitor numărul cinematogra
felor cu ecran lat și panoramic. în 
cinstea zilei de 1 Mai, la Ploiești se 
va da în folosință un asemenea cine
matograf modern.

Carlo Levi este un cunoscut scriitor progresist italian. In romanele sale de 
mare succes „Cristos s-a oprit la Eboli“ și „Cuvintele sînt pietre" el descrie si
tuația din sudul Italiei, regiune rămasă cu mult în urma Italiei de nord 
din punct de vedere economic. Lipsa unei reforme agrare, care să pună 
capăt rămășițelor feudale din relațiile de muncă, a avut aci grave 
consecințe, atît de ordin economic cît și politic. O bună parte din 
pămînturile aflate în stăpînirea moșierilor rămîn nelucrate. Șomajul de masă 
este un fenomen permanent (peste 60 la sută dintre cei 1 400 000 de șomeri din 
Italia trăiesc în regiunile din sud). Aceasta dă naștere emigrației de masă. Nu
mărul celor care, în ultimii zece ani, au părăsit orașele și satele din sud plecînd 
în nord sau peste hotare în căutare de lucru a trecut de 2 milioane. 
După crearea Pieței comune, din care Italia face parte, discrepanța dintre 
nordul industrial și sudul agrar înapoiat al țării nu numai că nu s-a micșorat 
— așa cum preziceau apologeții „integrării” — dar s-a accentuat și mai mult.

SPRE ZIUA
Serbările ce se 

desfășoară astăzi, în 
decorul de un verde 
proaspăt al lui 1 
Mai, mă duc cu 
gîndul la un sat în
depărtat din sudul 
italiei, la vremuri 
îndepărtate, cînd mă 
aflam printre ță
ranii de acolo. „Au 
trecut mulți ani de 
atunci, ani de răz
boaie și de tot ceea
ce în mod obișnuit se cheamă istorie. 
Hărțuit de întîmplări, n-am putut pînă 
acum să-mi țin făgăduiala dată țărani
lor mei, în clipa cînd i-am părăsit, pen
tru a mă întoarce printre ei și nici nu 
știu cînd voi putea să mi-o îndepli
nesc“.

Cu aceste cuvinte începe prima pa
gină a caietului în care, închis într-o 
cameră din Florența, am început să 
scriu, la sfîrșitul lui decembrie 1943, 
cartea mea „Cristos s-a oprit la Eboli". 
(Prin ferestrele deschise auzeam bocăni
tul de cizme al patrulelor germane pe 
străzile orașului).

Prima imagine a cărții amintea deci 
de o făgăduială neîndeplinită. însuși 
faptul de a scrie această carte nu era 
decît o încercare de a-mi ține făgă
duiala, fie chiar numai prin amintire și: 
fantezie, evocînd pe hîrtie acele pă- 
mînturi dragi, acea lume țărănească în
tunecată, încremenită și răbdătoare, O 
Iunie încremenită atunci, dar care s-a 
pus apoi în mișcare. Am pus în această 
Carte tot sufletul : mai mult ca ori cînd, 
împrejurările făceau ca oamenii să se' 
simtă mai apropiați și mai legați unii 
de alții, dfeoarece moartea era prezentă 
și reală; ca în casele îndoliate risipite pe 
coastele munților. Am mers departe pe 
acele drumuri care semănau unul cu 
altul, pe acele meleaguri la fel de tris
te ca și sufletul meu atunci. Așa am 
început să scriu povestea sudului Italiei, 
care în același timp era propria mea 
poveste.

Cînd, după război, m-am întors pen
tru prima oară în acele ținuturi și am 
simțit vechiul miros al aerului din Gras- 
sano, în care se amesteca mirosul fumu
lui, al caprelor și al pămîntului, mi-am 
dat seama că totul era adevărat, pînă în 
cele mai mici amănunte, în cuvintele, în 
înfățișarea oamenilor și a animalelor, 
mi-am. dat seama că nimic din acea rea
litate adîncă și ascunsă pe care încer
casem s-o exprim nu se schimbase oda
tă cu trecerea anilor. Dar, în același 
timp, mă întîmpina ceva ce simțeam că 
se zămislește în acea realitate : o poves
tire care creștea, așa cum cresc ființele 
și plantele, care nu își contrazic natura 
prin noile frunze. Acest nou a avut pen
tru mine o înfățișare și un nume: micul 
chip blond și pistruiat al unui băiețan- 
dru care avea pe deplin tot ce-i trebuia 
pentru a deveni și a devenit un mare 
poet. Poetul luptei de eliberare a țara-

CARLO LEVI

nilor ; Rocco Scotellaro. împreună cu el, 
o generație tînără și un întreg popor 
desprindeau din faptele zilnice conștiin
ța propriei lor existențe.

Multe din cele petrecute în timpul 
războiului s-au copt, multe fapte noi 
s-au adăugat, despre care atunci, nici eu 
și nimeni din cei ce luptau în rîndurile 
partizanilor nu le-au putut cunoaște pe 
deplin și precis : de la mișcările țără
nești din 1942 la cele trei ore din Ma
tera, cum le-am denumit mai tîrziu, 
primul episod al rezistenței populare, 
spontane, pline de curaj și semnificație, 
episod premergător celor patru zile de 
răscoală antifascistă de la Neapole. Dar 
tot ce s-a întîmplat apoi în Lucania și

Articol scris pentru 
Scînteia

în alte ținuturi din sud constituie dra
ma unei treceri rapide a „civilizației“, 
drama a nenumărate întîmplări perso
nale legate de schimbările orînduirilor 
seculare. O adevărată istorie, reală și 
profundă, cu toate contradicțiile sale, 
așa cum se dezvăluie sau se ascunde în 
viața fiecărui om, reprezentînd o epo
pee pgpulară ce nu poate fi descrisă de
cît într-o lucrare mai vasta treptat, 
treptat.

După această primă călătorie au ur
mat multe altele. De fiecare dată desco
peream ceva nou în această realitate a- 
tît de cunoscută, care se schimbă odată 
cu mine, păstrîndu-și întreagă puterea 
de a mă face să mă minunez. Deseori 
am fost întrebat ce anume s-a schim
bat în sudul Italiei. A rămas oare același 
ca pe vremea cînd am scris „Cristos 
s-a oprit la Eboli" ? La această între
bare aș răspunde : Ar fi absurd să se 
creadă că acest sfert de secol care a 
adus atîtea schimbări pentru multe na
țiuni și popoare ale lumii să nu fi adus 
nici o transformare în acest ținut. Dim
potrivă, tocmai mișcarea țărănească din 
Lucania și din întreg sudul Italiei con
stituie unul din faptele cele mai remar
cabile de după război în țara noastră. 
Adevăratul răspuns ar fi pe scurt aces-
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ÎNSORITA
ta : Ceea ce este 
nou și real în sud 
este acest cînt de 
libertate.

în prefața cărții 
lui Rocco Scotei- 
laro, „Uva puttane- 
la“ (Strugurii care 
rămîn mici pe bu
tași, dar sînt totuși 
copți) scriam : A- 
cești mici ciorchini 
reprezintă lumea 
țărănească, care 
pentru prima oară

se pune în mișcare, care pentru 
prima oară capătă conștiință, și, deși 
simte teamă față de noua sa luptă, deși 
simte apăsarea tradițională a forțelor 
care au ținut-o într-o încremenire se
culară, în mizerie și supunere, merge 
totuși înainte și nu mai dă înapoi”. 
Pentru ca aceasta să se întîmple, au 
fost necesare o seamă de împrejurări is
torice. în primul rînd a fost necesar să 
se manifeste încrederea țăranilor în ei 
înșiși, care a transformat acești oameni 
aflați „în afara istoriei“ în protagoniști 
ai istoriei. Acest lucru se manifestă în 
cele mai simple și mai modeste acțiuni : 
în faptul că tînăra fată își taie părul, că 
țăranul învață să scrie și multe altele. 
Se manifestă, de asemenea, în voturile 
la alegeri, în acțiunile partidului și ale 
sindicatelor, în faptul că ei nu mai re
cunosc astăzi că înapoierea feudală și 
prefeudală a sudului este un destin. 
Aceasta este simțămîntul noului care 
apare în sud : libertatea țărănească, 
conștiința unei existențe obștești, a unei 
munci și lupte comune datorită cărora 
ocuparea pămînturilor devine, de pildă, 
un „eveniment sărbătoresc, o zi însorită, 
ziua cea mai frumoasă din viață", așa 
cum spunea mama lui Salvatore Car
nevale, țăranul care a condus lupta 
pentru progres la sate și care tocmai de 
aceea a fost ucis de Mafia ; despre po
vestea lui Carnevale am scris în cartea 
mea „Cuvintele sînt pietre".

Acest simțămînt al luptei și al exis
tenței obștești are la bază conștiința 
că partidul înseamnă lupta împotriva 
inerției tradiționale, lupta pentru drep
tate, împotriva nedreptății. Spre aceste 
lucruri, spre aceste gînduri mă poartă 
soarele întîiului de Mai de astăzi: ima
ginea marilor adunări cîmpenești, cu 
steaguri și muzică, cu femei și copii, cu 
lume venită din numeroase sate la ma
rea sărbătoare. Purtînd steaguri roșii, 
lucrătorii satelor se întîlnesc și se îmbră
țișează ca frații, în această zi senină da 
primăvară, cu soare cald și frunze fra
gede. Vechea supunere și izolare se 
sfîrșește : se merge înainte. Cum scria 
Rocco Scotellaro, ,.s-a luminat de zi, am 
intrat și noi în joc cu opincile și sece- 
rile noastre“.

Zorile sînt noi și nouă este lumea. 
Țăranul privește mai departe de pete
cul lui de pămînt, privește spie lumea 
întreagă și toți cei de pe țarinile lumii 
îi sînt frați.

Azi și mîine
Fotbal în nocturnă 

pe stadionul Republicii

In toată țara, sărbătorirea zilelor de
1 fi 2 mai va fi marcată fi prin orga
nizarea unor manifestări fi întreceri 
sportive de masă.

Numeroase întreceri fi demonstrații 
sportive vor găzdui parcurile fi sta
dioanele Capitalei. Pe stadionul „Re
publicii” vor avea loc, cu începere de 
la ora 17, două interesante cuplaje 
de fotbal, pentru „Cupa Tineretului“. 
Participă echipele Progresul-Bucu- 
refti, Steagul Roșu-Brașov, o selecțio
nată a categoriei B șl o selecționată a 
Bucureftiului. In prima zi, se întîl- 
nesc : Progresul — selecționata cate
goriei B fi Steagul Roșu — selecțio
nata Capitalei. Înaintea fi în pauzele 
meciurilor de fotbal, sportivi fruntafi 
de la cluburile Steaua, Dinamo, 
Știința cor face demonstrații de 
călărie, aeromodelism, gimnastică 
acrobatici, ciclism etc.

întreceri polisportive 
în parcul Herăstrău

Un bogat program sportiv va fi 
prezentat bucureștenilor în ziua de
2 mai, în parcul Herăstrău. De dimi
neață fi pînă seara, vor putea fi ur
mărite numeroase concursuri sportive. 
Intre orele 10 fi 12,30 în parcul de 
distracții se organizează întreceri de 
biciclete, triciclete fi trotinete pentru 
copii și elevi, iar pe diferitele tere
nuri fi estrade din parc — jocuri 
distractive, demonstrații de tenis, 
box, haltere, lupte. In cursul dimine
ții, la pontonul de canotaj al clubului 
„Metalul“, navomodeliștii îfi vor în
cerca micile lor ambarcațiuni pe apa 
lacului Herăstrău. Un interes deosebit 
prezintă fi concursul de canotaj,

pe stadioane
dotat cu „Cupa 2 mai", al cărui start 
se va da din apropierea debarcade
rului, Sportivi de la cluburi bucureș- 
tene vor putea fi urmăriți intr-o serie 
de demonstrații de box, scrimă, hal
tere, la estrada pionierilor. Școala 
sportivă de elevi nr. 2 va susține un 
program de exerciții de gimnastică 
acrobatică fi meciuri de judo.

După amiază va avea loc un con
curs aviatic, care cuprinde probe de 
acrobație aeriană, lansări cu parașuta, 
demonstrații de planorism fi aero
modelism.

Un interesant meci 
de rugbi

Pe stadionul „Progresul“ din str. dr. 
Staicovici-, în ziua de 2 mai va avea 
loc la ora 10,30 un meci al barajului 
dintre cunoscutele formații de rugbi 
Grivița Roșie șl Steaua, care va de
semna echipa țării noastre în actuala 
ediție a „Cupei campionilor euro
peni“.

Noul stadion din Timișoara
TIMIȘOARA (coresp. 

„Scînteii"). — In prima 
zi a lunii mai, la Timi
șoara va fi dat în folo
sință un nou stadion. 
Construit de Întreprin
derea nr. 1 Construcții- 
Timișoara, după un pro
iect elaborat de specia
liști din localitate, noul 
stadion are o capacitate 
de 30 000 de locuri fi a 
necesitat dislocarea fi 
transportarea a peste 
220 000 mc pămînt. Băn
cile sînt afezate pe 6 000 
gradene de beton ar

mat, a căror lungime 
este de peste 40 km. De 
jur împrejurul terenului 
de fotbal se află pista 
de atletism cu o lungi
me de 400 metri.

In parlea opusă tri
bunei oficiale, într-o olă- 
dire separată cu parter 
și etaj, se află cabine
le sportivilor, cabinetul 
medical, depozite pen
tru echipament sportiv, 
cabine pentru arbitri, 
băi șl alte anexe. Intra
rea sportivilor pe terenul 
de fotbal se face prin-

Spartachiada de vară a tineretului 
in regiunea Suceava

în fața clădirii parlamentului din Londra au demonstrat la 
sfîrșltui lunii martie 7 000 de șomeri venlțl din toate colțu
rile Angliei. Puternicele cordoane de polițiști s-au dovedit 
a nu li in stare să oprească grupurile de șomeri care, lor- 
țînd grilajul, au Intrat tn clădirea parlamentului.

Pe terenurile de sport din orașele și 
comunele regiunii Suceava au început 
întrecerile Spartachiadei de vară a ti
neretului. Pe stadionul din Cîmpulung 
Moldovenesc au avut loc primele în
treceri de atletism, handbal, vo-let, 
trîniă. Au participat tineri d9 la aso
ciațiile sportive „Steaua“ „Voința” și

Sa eîtev
Intr-un meci disputat marți în noctur

nă la Copenhaga, echipa de fotbal a 
orașului București a învins cu 2-0 (2-0) 
reprezentativa orașului Copenhaga. Fot
baliștii romîni vor susține Joi la EJsberg, 
a doua întilnire din cadrul turneului pe 
care-1 întreprind în Danemarca.

★
Peste 10 000 de spectatori au asistat 

la concursul de motocros organiza* 
pentru prima oară în orașul Pitești de 
către Federația romînă de motociclism, 
în colaborare cu Consiliul regional 
U.C.F.S.-Argeș. întrecerile, contînd 
pentru faza I a campionatului repu
blican de motocros, au fost mult apre
ciate.

Pe primele locuri s-au clasat : clasa 
125 cm c avansați Traian Macarie (Di

tr-un tunel pe o lungi
me de aproape 30 de 
metri. Tribuna centrală 
are cabine speciale pen
tru stația de radioficare, 
radio fi televiziune.

In programul inaugu
ral este prevăzut un cu
plaj internațional de fot
bal în cadrul căruia se 
vor întîlni Știința Timi
șoara cu Györi Vasas 
(R.P.U.) și U.T.A. cu 
Velej Mostar.

In fotografia de jos.: 
vedere generală — din 
avion — a noului sta
dion timișorean.

„Știința din localitate. Concursuri în 
cadrul Spartachiadei de vară a tinere
tului au organizat și asociațiile sportive 
din comunele Fundul Moldovei, Vama 
și altele. La primele întreceri ale Spar
tachiadei da vară au participat în ra
ionul Cîmpulung Moldovenesc circa 
1 000 de tineri și tinere.

Hradurl
namo București)) clasa 350 cm c avan
sați Mihai Dănescu (Steaua București) i 
clasa 175 cm c avansați Ovidiu Puiu 
(Steagul Roșu Brașov) i clasa 250 cm c 
avansați Mihai Pop (Dinamo București).

★
Întîlnirea internațională de șah. din

tre selecționatele feminine ale R. P. Ro- 
mîne și. R.S.F. Iugoslavia, disputată la 
Timișoara, s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate (8—8).

★
20 de țări și-au confirmat oficial par

ticiparea la campionatele europene de 
box, care se vor desfășura între 26 mai 
și 2 iunie in Palatul Sporturilor din 
Moscova. Vor deplasa echipe complete, 
alcătuite din cite 10 pugiliști, R.P. Un
gară, R.P. Polonă, R.S, Cehoslovacă, 
R.P. Romină, R.D. Germană, Scoția, 
U.R.S.S. și altele. Norvegia va fi re
prezentată de un singur boxer, Johnny 
Romssas, campion la cat. semigrea. 
Campionatele vor fi urmărite de 250 de 
ziariști.

9r
In zilele de 18 și 19 mal se vor des

fășura la Paris întrecerile „triunghiula
rului” de haltere, la care participă e- 
chipele selecționate ale R.P. Romîne, 
Finlandei și Franței.

Petrosian-Botvinnik 8-7
Marți a fost continuată la Moscova 

cea de-a 15-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial de șah dintre M. 
Botvinnik și T. Petrosian. Petrosian a 
obținut victoria la mutarea 58-a. A- 
cum scorul este de 8—7 în favoarea 
lui Petrosian. Cea de-a 16-a partidă 
are loc astăzi.

Sub semnul luptei pentru muncă și pace
In majoritatea orașelor și orășe

lelor din nordul Angliei — și nu 
numai acolo, dar chiar și la Lon
dra — se pot vedea marțea și vi
nerea cozi lungi în iața oficiilor de 
înregistrare a șomerilor.

Este semnul cel mai vizibil că 
promisiunile guvernului cu privire 
la o reluare a activității economice 
în primăvară, caire ar' reduce în mod 
simțitor nivelul ridicat al șomajului, 
nu s-au împlinit. Numărul șomerilor 
a scăzut întrucîtva, iarță de recordu
rile înregistrate în timpul iernii, dar 
ultimele cifre ale Ministerului Mun
cii arată că în Marea Brltanle sînt 
încă 644 771 șomeri — ceea ce în
seamnă cu 166 000 mai mulți șomeri 
decît în luna aprilie anul trecut, a- 
dică un șomaj de masă în toată 
puterea cuvîntului.

Cifra șomerilor — 644 771 — înseam
nă tot atîtea tragedii umane, Șoma
jul de maisă a reînviat, îndeosebi în 
regiunile cele mai lovite de ace3l 
fenomen, scene pe care în Anglia 
mulți le credeau definitiv trecute la 
arhiva fazelor așa-zis „depășite“ ale 
capitalismului.

Liverpool-ul este al doilea port ca 
mărime din Marea Britanie. La ori
zont se profilează macaralele imen
se ale docurilor, mute ca și mormin
tele. Zilnic, cam pe la orele unu, ma
șinile mari și albastre ale servi
ciului de salubritate din Liverpool 
răstoarnă în afara orașului gu
noaie noi peste cele vechi. O ar
mată tăcută de oameni, care nu au 
altceva mai bun de făcut, încep să 
scormonească imediat după aceea 
prin grămezile de resturi, cutii de 
conserve ruginite și funingine, 
căutînd „comori* — veselă veche 
sau bucăți de metal, în schimbul 
cărora ai putea scoate un schilling 
sau doi pentru o țigară, fără a con
suma din puținii bani pe care-i 
primesc sub formă de ajutor de 
șomaj.

Astfel de scene pot fi văzute pe 
coasta de nord-vest a țării. Și care 
este situația în nord-est î.

Un șir lung de figuri tăcute scor
monesc de-a lungul țărmului la ora 
refluxului. Ce caută ei ? Cărbune din 
încărcături pierdute în mare, adus 
de valuri la țărm. Îl adună bucată 
cu bucată, îl pun în sacoșe pe care 
le aruncă pe biciclete vechi la care 
împing din greu la deal — din nou 
pentru a oîștiga cîțiva shillingi.

Scăderea relativă a numărului de 
șomeri se datorește într-o oarecare

Scrisoare din Anglia

măsură reluării sezoniere a activită
ții în domeniul construcțiilor ; în 
schimb primăvara a adus prea pu
țină înviorare în industriile manu
facturiere. Aceasta trezește tngrijo- 
tări cu privire la evoluția viitoare a 
șomajului.

Fapt este că în primul trimestru al 
acestui an în ramura de bază a in
dustriei oțelului s-a lucrat numai cu 
72 la sută din capacitatea de pro
ducție. Uzinele de oțel din nord-estul 
Angliei și din Scoția lucrează nu
mai cu 55 la sută din capacitatea 
lor. De notat că de pe urma acestui 
fapt au de suferit muncitorii: în Sco
ția 80 000 de oameni sînt înregis
trați oficial ca șomeri. Cît privește 
patronii— ei se descurcă; acționarii 
uzinelor din Colville — unul din cele 
mai mari combinate de oțel din Sco
ția — obțin și acum dividende a- 
nuale de 1 668 000 lire, de pe urma 
unei uzine care lucrează numai cu 
jumătate din capacitatea ei.

Trebuie spus totuși că stagnarea 
economică ce se prelungește nu le 
este la îndemînă nici unora dintre pa
troni. Un bilanț al Federației indus
triilor britanice a arătat recent că 
la 717 firme cu 2 000 000 de munci
tori există o scădere a comenzilor și 
a angajărilor față de cele 4 luni pre
cedente. Bilanțul arată că propor- 

(ia firmelor care lucrează sub capa
citatea lor de producție a crescut de 
la 6 la sută în octombrie 1962 la 68 
la sută in februarie 1963.

Toate acestea arată că așa cum 
s-a apreciat la cel de-al 28-lea Con
gres al P.C. din Mai e a Britanie — 
economia stagnantă a Angliei apare 
ca una din cele mai slabe în cadrul 
lumii capitaliste.

Poate că cel mai grav pentru cei 
ce muncesc este faptul că soluțiile 
preconizate de . autorități pentru 
viitor prevăd menținerea situației în 
care greutățile economice 'Sînt arun
cate asupra lor. Așa-zisul plan 
Beeching preconizează reducerea cu 
o treime a rețelei feroviare ceea ce 
înseamnă concedierea a circa 15 la 
sută din efectivul actual al salaria- 
ților de la căile ferate. Lordul Ro- 
bens, președintele administrației căr
bunelui, propune o măsură similară 
— concedierea a 25 000 de munci
tori în industria minieră.

Oamenii muncii din Anglia duc o 
luptă dîrză împotriva acestei politici 
și cer guvernului să ia măsuri se
rioase pentru reducerea șomajului. 
Nu s-au stins încă la Londra ecou
rile marelui „marș al foamei“ la 
care au luat parte, la 26 martie, 7000 
de șomeri sosiți din nord și din alte 
regiuni ale Angliei. Manifestația din 
fața parlamentului, cu care s-a în
cheiat acest marș, a fost, după apre
cierea deputatului conservator Ni- 
colson „ceva nemaivăzut din 1933". 
(cînd au avut loc marșurile șomeri
lor înfometați din zilele „marii cri* 
ze“). Au fost scandate lozinci ca 
„Noi, muncitorii, am făurit Anglia !*, 
„Vrem să muncim !“, „Pace și co
merț cu toate țările 1“.

La 14 mai va începe greva gene
rală. de trei zile a muncitorilor fero
viari care protestează împotriva pla
nului Beeching.

1 Mai 1963 va ii astfel sărbătorit 
de muncitorii englezi sub semnul 
luptei pentru muncă și pace.

JOHM GRITTEN
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Rezultatele alegerilor din Italia

Italian

La Tîrgul internațional din Casablanca
..

Corespondență 
din Roma

Un important succes 
al P. C.

ambiguitatea politicii sale; el a pro
mis o „cotitură spre stingă“ și, in 
fapt, a cedat forțelor celor mai re
acționare din propriile sale rînduri, 
amînînd ap'loape toate reformele pe 
care se angajase să le înfăptuiască. 
Cu tot cîștigul important înregistrat 
de liberali, întreoga grupare a par
tidelor de dreapta marchează de 
fapt un regres.

Comentînd rezultatul votului pen
tru senat, ziarul „Giornale d’ltalia“ 
constată cu amărăciune: „Scopul de
clarat și esențial al cotiturii de cen
tru sting« era acela de a da o lovi
tură hotărîtoare comunismului... Dar, 
așa cum stau lucrurile, partidul co
munist nu pierde, ci cîștigă vo
turi...“.

Intr-o declarație făcută ziarului 
„Unită“, Palmiro Togliatti a subli
niat, de asemenea, că rezultatul ale
gerilor desminte afirmațiile celor 

care pretindeau că 
partidul comunist 
trece printr-o cri
ză. „Partidul nos
tru, a spus Tog
liatti, a cucerit o 

mare victorie, care întrece prevede
rile și speranțele noastre. Cred că în 
Italia s-a creat o nouă situație poli
tică, în care inițiativa partidului nos
tru și a forțelor democratice de 
stingă va putea să aibă un rol hotă- 
rîtor”.

Rezultatele alegerilor pentru Ca
mera deputaților, care s-au publicat 
mai tîrziu, confirmă și chiar accen- 

. i manifestată de 
corpul electoral la senat. Democrat- 
creștimi obțin 11 763 418 voturi — 
38,3ll/o (42,4° ! o in 1958); comuniștii

Ministerul de Interne al Italiei a 
dat publicității rezultatele alegerilor 
parlamentare din 28 și 29 aprilie.

Votarea s-a terminat luni la orele 
14, iar rezultatele definitive pentru 
senat au fost publicate marți la prînz. 
Ele sînt următoarele (în paranteze 
procentajul înregistrat de partidul 
respectiv la senat în alegerile din 
1958): democrat-creștini 10 205 802 
voturi — 37,2°lo (41,2°lo);' comuniști 
6 993 604 voturi — 25,5°/o (21,8°/o); 
socialiști 3 853 685 voturi — 14,0°/o 
(14,l°lo); social-democrați 1738 558 
voturi — 6,3% (4,4%); republicani 
223 421 voturi — 0,8°/' (l,4°/o); li
berali 2 057 739 — 7,5% (3,9%); neo
fasciști 1 693 209 — 6,2°/o (4,3°/o); 
monarhiști 428 167 — 7,6’/« (2,2°/o); 
alte partide mai mici 253 028 —
0,9%.

In baza acestor rezultate, manda
tele pentru senat, care sînt în număr 
de 315 (cu 69 mai 
multe decît în 
1958) au fost re
partizate astfel : 
democrat - creștini 
126 (cu o creștere
de 10 mandate), comuniști 85 (23 în 

j plus), socialiști 44 (9 în plus), social- 
democrați 14 (în plus 9), liberali 19 
(15 în plus), neo-fasciști 14 (6 în 
plus), monarhiști 3 (pierd 4).

Aceste date, deși nu se referă de
cît la senat, ne oferă totuși o ima
gine asupra felului în care au votat 
italienii. Este evidentă mai întîi o 
deplasare generală ,a voturilor spre 
partidele situate la stingă partidului tuează tendința 
democrat-creștin. ? _i . ,

Partidul care a înregistrat cel mai 
mare succes este partidul comunist, 
al cărui număr de voturi sporește cu 7 763 854 voturi — 25,3% (22,7%)/ 
1295 625 și cu un procent de 3,7% socialiștii 4 251 9.66 voturi '•— 13,8°/o 
față de 1958, ceCă ce oglindește creș- ,.(74,2%Lefç. . '
terea continuă a influenței comuniș
tilor în rîndul maselor. In același 
timp, poziția aproape neschimbată a 
partidului socialist care cîștigă apro
ximativ 150 000 de voturi, dar pierde 
în procente (O,l°/o), arată că. masele 
dezaprobă politica conducătorilor de 
dreapta ai partidului socialist, de izo
lare față de comuniști și de' îmbră
țișare a așa-zișei formule de ceritru- 
stînga — cedînd, în numeroase pro
bleme, dorințelor partidului demo
crat-creștin.

Este, de asemenea, evident că 
partidul democrat-creștin, pierzînd în 
general 551 854 de voturi și 4°lo în 
procente (numai în parte recuperate 
de alte partide de dreapta), plătește

73,8%

ln felul acesta, partidul comunist 
și-a sporit numărul de deputați de 
la 141 în 1958 la 166 în actualele a- 
legeri. Partidul socialist a obținut 87 
de locuri față de 80 în 1958. Ast
fel, coaliția guvernamentală a pier
dut majoritatea pe care o deținea în 
Cameră. In prezent, democrat-creș- 

' finii au 260 de locuri, social-demo- 
crații 33, iar republicanii 6 locuri. 
Aceste trei partide împreună dețin în 
total 299 de locuri, în timp ce ma
joritatea absolută este acum de 316 
locuri din 630 posibile.

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

GIORGIO PASTORE

Greva metalurgîștîlor vest-germani continuăBONN 30 (Agerpres).— In landul Baden-Württemberg din R. F. G. continuă greva muncitorilor de la întreprinderile din industria metalurgică prelucrătoare și constructoare de mașini. Potrivit ultimelor date, la grevă participă circa 140 000 de oameni.Lock-out-ul masiv, declarat de patronii întreprinderilor din partea.de nord a acestui land, a stîrnit indig- hotărîți să lupte pînă la victorie, în narea nu numai în rîndul, metalur- giștilor, ci și în rîndul muncitorilor burgheză vest-germană exercită pu- din alte- ramuri industriale; care

s-au solidarizat cu ei. „Patronii doresc, după cum se vede, să ascută conflictul, dar această măsură nu va face altceva decît să sporească unitatea greviștilor“, a declarat în legătură cu aceasta Brenner, președintele Sindicatului metalurgiști- lor din R.F. Germană.Metalurgiștiî, care revendică majorarea salariilor cu 8 la sută, sîntciuda faptului că patronii și presaternice presiuni asupra lor.

Continentul latino-american — zonă denuclearizată
Declarația comună a președinților republicilor Bolivia, 

Brazilia, Chile, Ecuador și Mexic1. — Să anunțe că de acum înainte guvernele lor sînt gata să semneze un acord multilateral latino- american, prin care țările lor să se angajeze de a nu produce primele, stoca ori experimenta arme nucleare sau mijloace de transport ale armelor nuclearo la țintă ; .•Declarația relevă că cei tinci pre- 2. — Să aducă declarația comună A • - ’ «■ •• <'■• ’, ja cunoștința șefilor de stat dincelelalte republici latino-americane, în speranța că guvernele lor s-ar alătura prin procedura pe care o vor considera adecvată ;3. — Să colaboreze reciproc cu alte republici latino-americane care ar adera la această declarație în scopul ca America Latină să fie recunoscută cît mai curînd posibil ca o zonă denuclearizată.

QUITO 30 (Agerpres). — Agenția United Press International anunță că președinții republicilor Bolivia, Brazilia, Chile, Ecuador și Mexic au dat publicității la 29 aprilie o declarație comună cerînd declararea continentului latino-american drept zonă denuclearizată.
r ■ : ■ " ” • . .ședinți sînt profund îngrijorați de răspîndirea armelor nucleare. Ei au declarat că speră că acțiunea lor nu numai că va împiedica pătrunderea armelor nucleare în America Latină, ci va contribui la realizarea unui tratat internațional în acest domeniu.Declarația arată că cei cinci președinți au căzut de acord asupra următoarelor puncte :

Situația din Haiti
• încordarea cu Republica Dominicană rămîne gravă • Duel de decla- 
rafii „demascatoare” între Duvalier ți Betancourt# Presa americană 

despre atitudinea S.U.A.PORT AU PRINCE 30 (Agerpres). Sesiunea extraordinară a Consiliului. statelor americane și ședințele organismului O.S.A., constituit provizoriu, care au examinat situația creată ca urmare a încordării relațiilor dintre Republica Dominicană și Haiti nu au reușit să contribuie la reglementarea conflictului dintre cele două țări.Agenția U.P.I. relevă că „încordarea dintre cele două țări vecine rămîne gravă, èa accéntuïndu-se și mai mult ca urmare a avertismentului dat lui Duvalier de președintele Republicii Dominicane, Jüan Bosch, în care se arată că guvernul dominican va întreprinde toate măsurile necesare pentru a-și proteja cetățenii săi din Haiti și pe cele 21 de persoane care s-au refugiat la ambasada dominicană din Port Au Prince.în același timp, relatează agenția Unite este gata să pornească spre Associated Press, „președintele Ve- Haiti pentru a îndeplini directivele nezuelei, Romulo Betancourt, a declarat că va acorda Republicii Dominicane töt sprijinul necesar ln lupta pentru eliberarea poporului haitian.de sub dictatura lui Duvalier". Nelăsîndu-se mai prejos, Duvalier a ținut un discurs radiodifuzat în care a vorbit despre mizeria și teroarea care domnesc în Repu-

față de dictatorul Haitianblica Dominicană. Această dispută publică, la nivel prezidențial, are avantajul că arată limpede situația grea a maselor, lipsa de drepturi democratice și persecuțiile la care sînt supuse persoanele și organizațiile progresiste din aceste țări.Presa americană subliniază că Statele Unite sînt interesate acum în înlăturarea guvernului dictatorului Duvalier, ele trebuind să țină seama de puternica nemulțumire a poporului față de regimul pe care S.U.A. l-au sprijinit pînă nu de mult.Ziarul „New York Herald Tribune” precizează : „Organizația Statelor Americane trebuie să ajute Haiti să scape de sub tirania lui Duvalier, pentru ca țara să nu cadă sub puterea comunismului”. Agenția United Press International informează că „Flota navală a Statelor

0 victorie istorică a poporului indonezian
In zorii zilei de 1 ianuarie 1963 in 

capitala Irianului de vest — Kota- 
baru — s-a desfășurat ceremonia 
înălțării drapelului roșu-alb al Re
publicii Indonezia alături de cel al 
O.N.U. Steagul Olandei colonialiste, 
după sute de ani, a fost coborît 
pentru totdeauna.

Actul solemn de la 1 ianuarie a 
marcat începutul acțiunii de prelua
re a administrației Irianului de vest 
de către autoritățile indoneziene, ur- 
mînd ca de la 1 mai, potrivit acor
durilor încheiate sub egida O.N.U., 
guvernul Indoneziei să-și exercite pe 
deplin funcțiile de conducere și asu
pra acestui teritoriu eliberat. Data 
de 1 Mai — ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc — are 
deci pentru poporul indonezian b 
semnificație în plus : ea marchează 
un eveniment național de cea mai 
mare importanță — restabilirea uni
tății statului indonezian, a cărui 
suveranitate se exercită pe întreg 
teritoriul de la Sabang, mica insulă 
din nordul Sumatrei, la Merauke — 
oraș de pe coasta de apus a Iria
nului de vest.

Deținînd o Importantă poziție 
strategică, Irianului de vest 1 se atri
buia de către colonialiști rolul de 
.ipistol pus în pieptul Indoneziei“ 
independente și iubitoare de pace. 
Aceștia intenționau să foloseas
că insula ca o bază de luptă 
împotriva mișcării de eliberare na
țională din Asia de sud-est Bogatele 
resurse naturale ale Irianului devest: 
zăcăminte de petrol, minereu de fier, 
cărbune, platină, aur, argint, cupru, 
crom, nichel, uraniu, cobalt consti
tuiau de asemenea.un puternic punct 
de atracție pentru monopolurile stră
ine. Un interes deosebit față de bo
gățiile Insulei au manifestat nu nu
mai companiile olandeze, cl și cele 
americane, japoneze, vest-germane. 
Două treimi din totalul investițiilor 
din Irianul de vest aparțin mo
nopolurilor americane. Nici diriguito-

să transfere administrația .Irianului 
de vest unei „autorități executive 
provizorii a Națiunilor Unite’j ui
mind ca la 1 mai 1963 funcțiile de 
conducere a insulei să fie preluate 
de guvernul Indoneziei.1

Eliberarea lrianului de vest consti
tuie o victorie istorică a poporului 
indonezian, un succes al mișcării de 
eliberare națională.

Țările ' socialiste, majoritatea țări
lor Asiei, și 'Africii, organizațiile de
mocratice internaționale, opinia pu
blică. progresistă' din întreaga lume 
au susținut în .permanență lupta 
dreaptă'a poporului indonezian.

Poporul, .romîn. a- salutat > cu căl
dură victoria dobîndi.tă; In, declara
ția comună romîno-indqne.ziană de 
la Djakarta, președintele . Repu
blicii Indonezia a.exprimat’recunoș- 
țința guvernului său -față de guver
nul Republicii Populare Romîne pen
tru sprijinul ferm acordat de acesta 
revendicării juste a . Indoneziei de 
a-și redqbîndi această parte inte: 
grantă a teritoriului ei.

In’ Irianul de vest, colonialiștii au 
lăsat în urma lor o moștenire grea. 
Guvernul indonezian a elaborat din 
vreme un plan concret pentru lichi
darea acestei moșteniri, pentru dez
voltarea Irianului de vest. în acest 
scop a fost alocat un fond special. 
Printre primele măsuri se numără 
trimiterea unui număr de 2 500 în
vățători pentru lichidarea anallabe- 

susținută de unități ale armatei re- Asinului. La Kotabaru a fost inau- 
publicane dacă Olanda va sabota în gujqtă universitatea Tjendrawasih 
continuare tratativele. întregul popor (Pasărea paradisului) — poeticul 

simbol- al Irîanùlui de vest — pri
ma universitate din acest terito
riu șl al 15-lea. institut de învăță- 
mînt superior din Indonezia. Sfîrșitul 
dominației coloniale este marcat de 
începutul unei amplg activități con
structive.

nici vorbă, 
folosită de

din blocul

rii Pieței comune n-au fost Indi
ferenți față de acest teritoriu, unde 
au trimis o comisie specială „de 
studiu“.

Colonialiștii olandezi au împînzit 
insula cu aerodroame, baze militare 
maritime, depozite și alte obiective 
militare, condamnînd în același timp 
populația locală la cea mai neagră 
mizerie și la completă lipsă de drep
turi. Numărul închisorilor construite 
întrece cu mult pe acela al spitale
lor, cît despre școli — 
Munca forțată era larg 
colonialiști.

Cu sprijinul aliaților
militar N.A.T.O. și în primul .rînd al 
cercurilor imperialiste din S.Û.A., co
lonialiștii olandezi s-au opus cu în
verșunare unificării Irianului de vest 
cu Indonezia, deși prin acordurile 
încheiate în 1949, Ta conferința „me
sei rotunde’. Olanda a recunoscut 
suveranitatea Indoneziei asupra 
insulei și s-a angajat să-i predea 
Irianul de vest.

După numeroase încercări, soldate 
cu tot atîtea eșecuri, de a rezolva 
problema pe calea tratativelor, pre
ședintele Sukarno, exprimînd voința 
poporului indonezian, a dat ordinul 
de eliberare a Irianului de vest pînă 
la sfîrșitul anului 1962. Drept urmare, 
în Irianul de vest s-au intensificat 
acțiunile partizanilor, în timp ce la 
Djakarta s-a anunțai că lupta ar-' 
mată începută de patrioții de pe 
Insulă și de tinerii voluntari va fi

indonezian de 96 milioane s-a ridi
cat cu hotărîre împotriva colonialiș
tilor’ pentru unitatea patriei sale, 
pentru libertate, independență.jși. su
veranitate națională.

In aceste condiții, guvernul olan
dez a apreciat Intr-un fel nou si
tuația. El a semnat un acord cu In
donezia prin car« Olanda se obliga D BRATU

2 000 de salarial! al filialei din 
Anvers a companiei nord-amerl- 
cane „Bell Telephone Manufac
turing Co” au organizat o de
monstrație de protest împotriva 
Intenției administrației de a con
cedia 650 de muncitori. La aceas
tă acțiune au participat toate or
ganizațiile sindicale din Belgia.

întărirea păcii între popoare“ pe anul 1962MOSCOVA 30 (Agerpres). TASS transmite : Comitetul pentru premiile internaționale Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare“ a a- cordat aceste premii pe anul 1962, următorilor :
Modibo Keita — activist pe tărîm obștesc și om de stat din Republica Mali ; Manolis Glezos — ziarist grec și activist pe tărîm obștesc ; Gheor

ghi Traikov, activist pe tărîm obștesc și om de stat din Republica Populară Bulgaria ; Oscar Niemeyer — arhitect brazilian și activist pe tărîm obștesc.
Modibo Keita este șeful statului și președintele guvernului Republicii Mali, luptător activ pentru eliberarea popoarelor Africii. Modibo Keita promovează în mod activ o politică externă de pace, bazată pe principiul coexistenței statelor cu orînduiri sociale diferite. Republica Mali este inițiatoarea rezoluției O.N.U. cu privire la declararea A- fricii drept zonă denuclearizată.
Manolis Glezos și-a consacrat întreaga sa viață . luptei împotriva reacțiunii și fascismului, măreței cauze a progresului și păcii. Ziarist talentat, el a fost persecutat nu o țărilor Americii Latine, el demască dată pentru cuvintele sale cu- uneltirile dușmanilor păcii, - apără rajoase și pline de adevăr. în 1948 principiile prieteniei între popoare.

Glezos a fost condamnat la moarte, iar în 1958 a fost întemnițat în baza unei acuzații false. Sub presiunea opiniei publice mondiale, guvernul grec a fost nevoit să-l pună în libertate.Gheorghi Traikov, activist eminent al mișcării internaționale a partizanilor păcii, a adus o mare contribuție la unirea eforturilor mișcărilor și organizațiilor țărănești din diferite țări pentru a- părarea păcii și a colaborării între popoare. Gheorghi Traikov este prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, secretar al Uniunii Populare Agrare din Bulgaria.
Oscar Niemeyer, arhitect talentat, luptător activ pentru pace, a dobîndit in anii de după război o faimă mondială : el este autorul proiectului principalelor clădiri publice din noua capitală a Braziliei — orașul Brasilia. El a participat la proiectarea clădirii O.N.U. din New York și la multe edificii importante din țările europene. Parti- cipînd activ la viața obștească a

Oficiul R. P. Romine de informații
tehnico-comerciale vizitat de regele MaroculuiCASABLANCA 30 (Agerpres), — La Casablanca s-a deschis cea de-a XlX-a ediție .a Tîrgului internațio-

Ce au urmărit tratativele economice 
duse de Herter cu noul guvern al CanadeiOTTAWA 30 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, la sfîrșitul săptămînii trecute, au avut loc la Ottawa discuții ameri- cano-canadiene cu privire la relațiile economice și comerciale dintre cele două țări.în cursul celor două zile de tratative, Christian Herler, reprezentant special al președintelui Kennedy pentru tratative comerciale, a avut întrevederi cu Lester Pearson, primul ministru canadian, Paul Martin, ministrul afacerilor externe, și cu Mitchell Sharp, ministrul comerțului.După cum se știe, economia Canadei trece în prezent prin grave dificultăți, ca urmare a subordonării față de monopolurile americane. Mult trîmbițata „integrare” economică nu numai că a subminat însăși suveranitatea națională a țării, dar a imprimat, în același timp, o dezvoltare anormală a industriei și e- conomiei țării.în lumina acestei situații, observatorii politici din Ottawa consideră că negocierile întreprinse de Herter cu noul guvern canadian, privind reducerea tarifelor la mărfurile provenite din S.U.A., nu sînt altceva decît încercări de a obține

noi avantaje pentru monopolurile nord-americane vizînd accentuarea dependenței Canadei față de a- cestea.Aceste negocieri urmăresc de fapt ca prin aplicarea legii cu privire la dezvoltarea comerțului S.U.A., lege recent adoptată de Congresul american, să lichideze sistemul preferențial britanic de care se bucură Canada în cadrul Commonwealtli- ului, impunîndu-i un sistem de acorduri comerciale în interesul monopolurilor din S.U.A.

nai de mostre, la care Romînia participă cu un oficiu de informații tehnico-comerciale. In cadrul oficiului se expun și unele mostre din nomenclatorul de export al unor întreprinderi romînești de comerț exterior.La deschiderea oficială a tîrgului, oficiul de informații tehnico-comerciale al R. P. Romîne a fost vizitat de Hassan al II-lea, regele Marocului, însoțit de membri ai guvernului marocan, reprezentanți diplomatici acreditați la Rabat, guvernatorul o- rașului Casablanca și alte personalități marocane. înalții oaspeți au Tost primiți de reprezentanți ai Legației R. P. Romîne din Rabat și de delegația comercială romînă la tîrg.
La sediul O, N. U. din Geneva a început

Sesiunea a XI=a a Comisiei Comerțului Internaționalaprobată în unanimitate propunerea prezentată de Grigoré Bîrgăoanu în numèlé delegației R. P. Romîne ca, la punctul 4 al ordinei de zi, secretarul general să facă o informare asupra stadiului actual ai lucrărilor de pregătire a conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare. Lucrările sesiunii continuă.

GENEVA 30 (Agerpres). - La 29 aprilie, la sediul O.N.U. a început a Xl-a Sesiune a Comisiei Comerțului Internațional cu produse de bază. Sesiunea a reales vechiul birou compus din Carneiro (Brazilia), președinte, Janton (Franța) și Lew Siphon (Malaia) — vice-președinți.în prima ședință de lucru a fost
Organizației Statelor Americane".

Afcntat Împotriva primului 
ministru ai iordanieiAMMAN 30 (Agerpres). — Refe- rindu-se la informații din Amman, agențiile de presă anunță că împotriva lui Al Șerif Hussein Ibn Nasser, primul ministru al Iordaniei, a fost comis un atentat. Pe cînd primul ministru se îndrepta spre palatul regal, un necunoscut a tras asupra sa șapte focuri de revolver, care și-au greșit însă ținta. Atentatorul a. dispărut apoi fără a putea fi identificat.

Sesiunea Consiliului Executiv
U.N.E.S.C.O.

PARIS. La 29 aprilie s-a deschis la 
Paris sesiunea 'ordinară a Consiliului 
Executiv U.N.E.S.C.O. ' (Organizația 
Națiunilor' Unite pentru problemele 
învățămîntului, științei și culturii). 
Consiliul executiv este organul de con
ducere al U.N.E.S.C.O. în intervalul 
dintre conferințele generale convocate 
din doi în doi ani. Din partea R. P. 
Romîne la sesiune participă acad. Tu
dor Vianu. Consiliul Executiv va 
examina raportul directorului general 
U.N.E.S.C.O.. asupra activității acestei 
organizații în ultima perioadă și o se
rie de alte probleme. Sesiunea Consi
liului Executiv al U.N.E.S.C.O. va 
continua pînă la 17 mai.

CARACI. După cum anunță agen
ția France Presse, la 30 aprilie, în ca
pitala Pakistanului, s-a < deschis sesi
unea anuală a Consiliului ministerial 
al pactului militar C.E.N.T.O. care 
va dura două zile și se va desfășura 
în cel mai strict secret. Iau parte mi
niștrii de externe ai Pakistanului, An
gliei, Iranului, Turciei, și secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk.

RRUXELLES. Pe teritoriul Expo
ziției mondiale din 1958 s-a deschis 
la 30 aprilie Țîrgul anual intemațio-

nai de Ia Bruxelles. La tîrg partici
pă pește 4 500 de firme și întreprin
deri din 32 de țări ale lumii, printre 
care și. Republica Populară ■ Romînă.

LISABONA. In capitala Portuga
liei a fost difuzat. un manifest prin 
care oamenii muncii sînt chemați să 
se întrunească la 1 Mai într-una din 
piețele centrale ale orașului pentru CAIRO. Agenția Reuter anunță că 
a-și demonstra voința de a se pune 
capăt războiului din Angola, de a 
determina guvernul să acorde inde
pendență coloniilor portugheze și de 
a lupta pentru majorarea salariilor. 
Manifestul cere, de asemenea, retra
gerea neîntîrziată din Angola și din 
Guineea portugheză a tuturor trupe
lor portugheze și acordarea amnistiei 
pentru toți deținuții politici.

BONN. Procuratura din Frankfurt 
pe Main (R.F.G.) a intentat acțiune 
penală împotriva fostului obersturm- 
banführer S. S. . Hermann Krumei și 
fostului , consilier guvernamental din 
departamentul general al securității

PARIS. Opinia publică democratică 
din Franța continuă pregătirea in ve
derea „statelor generale pentru dezar
mare și pace“ convocate la 19 mai la 
Paris. La 28 aprilie au avut loc zeci 
de mitinguri și adunări în marile orașe 
ale țării la ' care au participat mii de 
oameni.

la 30 aprilie președintele R.A.U., 
Nasser, a părăsit. Alexandria, la bordul 
yahtului prezidențial, plecînd într-o 
vizită de șase zile în Algeria.

încheierea Congresului 
studenților din Grecia

ATENA. Au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al IV-lea Congres al studenților 
din Grecia, la care au participat 300 
de delegați ai studenților din Grecia, 
reprezentanți ai celor două organizații 
internaționale studențești, U.I.S. și 

. C.O.S.E.C., precum și invitați ai orga
nizațiilor studențești din zece țări, 
printre care și R. P. Romînă. Congre- 

Reichului, Otto Hunsche, doi colabo- stil a hotărît. să organizeze un congres 
ratori apropiați ai călăului nazist 
Adolf Eichmann. Cei doi foști hitle- 
riști sînt acuzați de exterminarea a 
peste 400 000 de evrei din Ungaria, 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial.

internațional al presei studențești, pre
cum și un festival de dansuri populare 
al studenților din regiunea Balcanică, 
a Mării Adriatice și din Mediterana 
orientală. A fost adoptată o rezoluție 
care exprimă dorința de pace a stu
denților și cere dezarmarea nucleară.

In centrul ora
șului Amman, 
capitala Iorda
niei, militarii pa
trulează echipați, 
pe lingă armele 
de foc, și cu... 
scuturi, pentru a 
se apăra de pie
trele prin care 
populația își ma
nifestă sentimen
tele față de re
gimul lui fius- 
sein.

JOHANNESBURG. Parlamentul 
Republicii Sud-Africane a adoptat de
finitiv legea care acordă puteri ■ extra
ordinare autorităților rasiste ale aces
tei țări. Legea uimează să intre în vi
goare după semnarea ei de către pre
ședintele republicii. ’ De pe acum în
chisorile Republicii Sud-Africane ■ sînt 
pline cu membri ai mișcării de elibe
rare a populației africane. La Johan
nesburg s-a anunțat că în ultimele 
cinci luni au fost întemnițați fără ju
decată peste 2 000 de membri ai Con
gresului pan-african.

ISTANBUL. Aproape 2 000 de ță
rani fără pămînt din regiunile su
dice ale Turciei au organizat la 28 a- 
prilie o demonstrație în orașul A- 
dana, cerînd înfăptuirea imediată a 
reformei agrare. Țăranii au manifestat 
pe străzile orașului purtînd pancarte 
cu următoarele inscripții : „Țăranul 
turc nu trebuie să fie rob", „Țăranul 
nu poate trăi fără pămînt”. Agențiile 
de presă relevă că această manifesta
ție a țărănimii turce este fără prece
dent ca amploare.

NEW YORK. Agențiile de presă a- 
nunță că în regiunile de sud și cen
trale ale S.U.A. a bîntuit la 29 aprilie 
un puternic uragan care a provocat 
mari pagube în statele Arkansas, Ala
bama, Indiana, Illinois, Mississippi. 
Potrivit agenției Associated Press, 
pînă în prezent se semnalează zece 
morți și peste 50 de răniți.

Pierderile provocate de uragan se 
cifrează, potrivit agențiilor, la sute de 
milioane de dolari.
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