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In regiunea Ploiești

S-a terminat semănatul 
porumbului

In ultimul timp, ritmul semăna
tului la porumb a fost intensificat. 
Zilnic sosesc la redacție știri care 
vestesc terminarea acestei lucrări, 
în numai 10 zile gospodăriile colec
tive și de stat din regiunea Bucu
rești au semănat cu porumb toate 
cele peste 550 000 hectare. Semăna
tul s-a terminat și în regiunile Do-

brogea, Galați, Ploiești, precum și într-o serie de 
raioane din regiunile Banat, Crișana și altele.

Succesele obținute sînt rodul muncii harnice a me
canizatorilor, colectiviștilor și specialiștilor agricoli, 
al muncii politice și organizatorice desfășurate de or
ganizațiile de partid, sfaturile populare și consiliile 
agricole.

în unele părți — Suceava, Iași, Bacău — din cauza 
timpului rece, semănatul porumbului este mai întîr- 
ziat. De aceea, în aceste zile este necesar să fie inten
sificat ritmul însămînțării porumbului, astfel ca a- 
ceastă importantă lucrare să fie terminată grabnic, 
în acest scop este nevoie ca tractoarele și mașinile 
de semănat din unitățile care au terminat însămîn
țările să fie trimise acolo unde această lucrare încă 
nu a fost terminată ; consiliile agricole, conducerile 
unităților agricole socialiste să urmărească folosirea 
cu întreaga capacitate de lucru a utilajului agricol, 
executarea lucrărilor de bună calitate.

Una din lucrările importante care de asemenea tre
buie executată în aceste zile este semănatul fasolei — 
cultură de mare însemnătate pentru aprovizionarea 
populației. însămînțarea la vreme și în condiții agro
tehnice bune constituie un mijloc principal pentru 
obținerea unei recolte bogate la hectar. Totodată, tre
buie semănate suprafețe cît mai mari cu dovleci în 
cultură intercalată prin porumb.

Anul acesta s-a prevăzut extinderea culturilor de 
orez. Pentru a se obține o recoltă bogată la această 
cultură valoroasă este indicat să se termine lucrările 
de amenajare a canalelor de irigație și de evacuare a 
apei, să se asigure o bună pregătire a terenului, astfel 
ca semănatul să se poată face la timpul optim.

Pentru realizarea unor producții ridicate la po
rumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și la celelalte 
culturi semănate pînă acum, va trebui ca or
ganele și organizațiile de partid, sfaturile populare, 
consiliile agricole și toți oamenii muncii din agricul
tură să se ocupe cu cea mai mare atenție de execu
tarea la timp a lucrărilor de îngrijire a culturilor.

Executarea la timp a lucrărilor de îngrijire a cul
turilor este cu atît mai necesară în anul acesta cu cît 
ploile numeroase căzute în ultima vreme au bătătorit 
pămîntul și au favorizat formarea crustei care înles
nește pierderea apei din sol și stînjenește dezvoltarea 
plantelor. Totodată se dezvoltă un mare număr de 
buruieni care consumă din hrana și apa plantelor. 
Ele se dezvoltă și mai mult dacă după aceste zile 
ploioase urmează o perioadă de căldură. De aceea., 
fiecare unitate agricolă trebuie să ia din timp măsuri 
pentru a stîrpi buruienile.

în multe părți, ținîndu-se seama de condițiile din 
acest an, muncitorii din gospodăriile de stat, colec
tiviștii au început lucrările de îngrijire a culturilor, 
în raionul Criș, regiunea Crișana, de pildă, se lucrea
ză din plin la prășitul sfeclei de zahăr.

Din practica anilor trecuți rezultă că sînt necesare 
cel puțin trei prașile la porumb și floarea-soarelui și 
patru prașile la celelalte culturi.

Odată cu aceste lucrări se recomandă să se facă 
permanent controlul semănăturilor pentru identifica
rea parcelelor atacate de boli sau dăunători, în ve
derea aplicării imediate a celor mai eficace măsuri 
de combatere a lor. Totodată, acolo unde s-au consta
tat goluri la semănăturile de primăvară, ele trebuie 
îndată completate. Foarte important este ca grăpatul, 
prășitul etc să se facă atunci cînd o cere stadiul de 
dezvoltare a culturilor, cînd este nevoie de aceste lu
crări, Pentru ca rodul să fie bogat este necesar .ca 
lucrările de îngrijire a culturilor să fie aplicate dife
rențiat de la un loc la altul, de la o cultură la alta, 
atunci cînd trebuie. Institutele noastre, de cercetări, 
practica multor unități arată că este bine să se gră- 
peze porumbul încă de mic, sau chiar înainte^ de 
răsărire, în cazul cînd se formează crustă și răsar 
buruieni, pentru ca prin spargerea crustei să se păs
treze umezeala în sol și să se ușureze dezvoltarea 
plantelor. în culturile de floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr, în cazul formării crustei înainte de răsărit, e 
nevoie să se 'facă o prașilă oarbă. , ,,

Lucrările de îngrijire a culturilor 
trebuie făcute cu mare atenție, ast
fel îneît să se asigure desimea op. 
timă a plantelor la hectar — acea
sta fiind una din condițiile de bază 
pentru asigurarea unei recolte bune.

Comitetele regionale și raionale 
de partid, organizațiile de bază de 
la sate, sfaturile populare, consiliile 
agricole să considere executarea Ia 
timp și de bună calitate a tuturor 
lucrărilor agricole ca o sarcină de 
cea mai mare importanță și să ia 
măsurile necesare pentru înfăptui
rea acesteia.

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — In ultimele zile pe 
ogoarele gospodăriilor colec
tive din raioanele Rrți. Sărat 
și Ploiești au lucrat la semă
natul porumbului sute de 
tractoare. Pe acele parcele 
unde terenul a fost mai 
moale s-a lucrat și cu atela
jele. In acest fel s-a reușit 
ca și în regiunea Ploiești să 
se termine semănatul pe ul
timele suprafețe din cele

161 000 ha planificate a fi 
cultivate cu porumb.

Printre primele care au 
terminat această lucrare sînt 
unitățile trustului regional 
Gostat, precum și gospodă
riile colective din raioanele 
Buzău, Mizil și Tîrgoviște. 
In prezent în numeroase 
unități agricole socialiste s-a 
trecut la executarea lucrări
lor de întreținere la floarea- 
soarelui și la alte culturi.

Ritm sus(iiuit
Pe ogoarele raionului 

Dorohoi lucrările agricole 
de primăvară se desfășoa
ră din plin. Cu toate că 
timpul a fost neprielnic, 
prin buna organizare 
a muncii, folosirea din 
plin a tractoarelor și 
atelajelor, gospodăriile 
colective au reușit să în
sămânțeze peste 70 la sută 
din suprafața planificată. 
Gospodării colective ca 
cele din Trestiana, Bros- 
căttți și altele au terminat 
însămînțările. Alte gospo
dării colective, printre 
care cele din Dumbrăvița, 
Mlenăuți, Lunca, 1 bănești 
și altele mai au de însă- 
inînțat suprafețe foarte 
mici.

Brigada de tractoare de 
la S.M.T. Dorohoi, care 
lucrează pe ogoarele 
G.A.C. Broscăuți, munceș
te în două schimburi : 
noaptea la pregătirea te
renului, iar ziua la semă
nat. La această gospodărie 
(președinte Gheorghe Ti- 
mofte, inginer agronom 
Marcel Nemțuc) sînt fo
losite toate cele 60 de a- 
telaje la pregătirea tere
nului și la semănat. Folo
sind tractoarele S.M.T.- 
ului și atelajele proprii, în 
zilele de 1 și 2 mai colec
tiviștii au semănat cite 
244 ha, față de 190 ha pla
nificate. S-au evidențiat 
mecanizatorii Darie Bul
garii, Gheorghe Severin
en, brigadierii de cîmp 
Ion P. Acatrinei, Vasile 
Muraru, conducătorii de 
atelaje Casian Airinei, Ion 
V. Lupu, Dumitru C. Plă
madă și alții.

Astfel de exemple pot fi 
date și din gospodăriile 
colective din satele Ders- 
ca, Codreni, Șerbănești 
etc. In zilele de 1 și 2 mai 
au ieșit la lucru pe ogoa
rele G.A.C. din raion a- 
proape toate atelajele. Vi
teza zilnică de lucru pre
văzută a fost depășită cu 
1240 ha la semănat și cu

la insămințân
peste 700 ha la pregătirea 
terenului.

Sînt însă unele gospo
dării colective unde, din 
cauza unor deficiențe de 
organizare a muncii, nu 
se realizează ritmul de lu
cru stabilit. De pildă, la 
gospodăria colectivă Ha- 
vîrna, pe mai bine de 100 
ha. nu s-au executat lucră
rile de pregătire a terenu
lui în timpul stabilit. Pînă 
la 1 mai, în această gospo. 
darie planul la însămin- 
țări s-a realizat numai în 
proporție de 57 la sută, în 
timp ce colectiviștii din 
Codreni, care au aceleași 
condiții, au realizat a- 
proape 90 la sută din pla
nul de însămînțări.

Același lucru se poate 
spune și despre gospodă
ria colectivă din Brăești, 
care a rămas în urmă la 
însămînțări din cauză că 
nu s-a dat de la început 
atenția cuvenită acestei 
lucrări. Pînă acum aici 
s-au semănat numai 56 la 
sută din suprafețele pla
nificate. Unele gospodării 
au rămas în urmă la se
mănat deoarece S.M.T. 
Darabani nu a asigurat 
buna funcționare a tutu
ror tractoarelor și mași
nilor. Astfel, la G.A.C. 
Cristinești, Teioasa și în 
alte părți, semănătorile 2 
SPC 2 au fost trimise fără 
discuri de calibre cores
punzătoare semințelor, 
din care cauză ele n-au 
putut fi folosite de la în
ceput. Abia în ultimele 
două zile au sosit piesele 
necesare și a început fo
losirea lor.

Măsurile întreprinse de 
organele locale de partid 
și de stat pentru îndru
marea și sprijinirea efor
turilor colectiviștilor și 
mecanizatorilor au creat 
condițiile ca în cîteva zile 
campania însămînțărilor 
de primăvară să fie ter
minată.

N. ȚUICU 
coresp. „ScînteU”

La demonstrația de 1 Mal din
CapitafäT

Pentru petroliști 
— și ciiimiști —

Pentru muncitorii și tehnicienii 
nefamiliști din industria petrolu
lui și chimiei se află în lucru con
strucții de locuințe cu aproa
pe 500 locuri. La Piatra-Neamț, 
de exemplu, s-au construit pen
tru chimiști două blocuri-turn 
cu 280 de garsoniere din care 
unul a fost dat recent în folosin
ță total, iar altul parțial. în ora
șul petrochimiștilo<r, Onești, s-a 
pregătit darea în folosință a încă 
140 de apartamente.

Printre construcțiile social-cul- 
turale date în folosință în ultimul 
timp se numără căminul cultural 
al rafinăriei Dăimănești și cămi
nul grupului școlar petrol-chimie 
din Ploiești. Pentru lucrătorii din 
industria petrolului și chimiei 
funcționează în prezent 95 de clu
buri, 58 de săli de spectacole cu 
15 500 locuri, 155 stații de radio
amplificare etc.

In .industria polrolului există o 
rețea medico-sanitară în cadrul 
căreia funcționează 14 spitale, 17 
policlinici, 36 dispensare, 57 punc
te sanitare etc. Rețeaua medico- 
sanitară este deservită de peste 
240 de cadre sanitare cu pregă
tire superioară și circa 420 de lu
crători cu pregătire medie. A- 
ceaetă rețea a fost dotată în ulti
mul timp cu aparatură modernă 
de radiologie, stomatologie, chi
rurgie șj fizioterapie. Trece coloana sportivilor

Ieri în parcurile și pădurile 
Capitalei

Zeci de mii de bucureșteni și-au pe
trecut ziua de ieri în decorul minunat 
al parcurilor și pădurilor din împrejuri
mile orașului. încă din primele ore ale 
dimineții pe motociclete, biciclete sau 
cu autobuzele ei s-au îndreptai spre 
pădurile Andronache, Băneasa, Mihăi- 
leșfi, Argeș, Pustnicul și Mogoșoaia. 
Pe estrade amenajate în aer liber, e- 
chipe de artiști amatori au prezentat în 
fața bucureștenîlor bogate programe 
cultural-artistice. Pe estrada din pădu
rea Băneasa echipe de artiști amatori

au prezentat programe de muzică 
populară romînească și de muzică u- 
șoară.

Pădurea Mogoșoaia. Pe pajiștile din 
parc numeroase grupuri de bucureșteni 
au venit să petreacă împreună. Printre 
ei se află grupuri de muncitori de la 
numeroase întreprinderi ale Capitalei.

Aceeași animație am întîlnit-o și în 
pădurile Andronache, Pustnicul unde 
pînă seara tîrziu bucureștenii au pe
trecut ziua de 2 mai.

Motonavă lansată la apă
Constructorii de la Șantierul naval din Galați au 

obținut un nou succes în întrecerea socialistă. Ei au 
lansat pe Dunăre, cu cinci zile mai devreme, cea de-a 
33-a motonavă de 2 000 de tone. Printre cei care au 
adus o contribuție de seamă la construcția noii moto
nave se află muncitorii din echipele conduse' de mai
ștrii Mihai Pușcaru și Vasile Ionesc.u. ,

Sate electrificate
Ziua tineretului din R. P. Romînd

TINEREȚEA im DECORUL
A doua zi de mai, „Ziua tineretu

lui“, nu și-a dezmințit numele. Încă 
din primele ore ale dimineții, cerul 
senin, soarele strălucitor, anunțau o 
frumoasă zi de primăvară. Pădurile 
din jurul Capitalei, parcurile și lacu
rile, teatrele și estradele în aer liber 
au atras zeci de mii de oameni ai 
muncii prin nenumărate manifestări, 
în care sportul, muzica, dansul au în
truchipat vigoarea, optimismul, entu
ziasmul atît de caracteristice tineretu
lui nostru. Pentru mulți a fost destul 
de greu de ales între pădurea 
Pustnicul sau Mogoșoaia, între 
stadionul Republicii sau Băneasa, 
dar cu siguranță că majoritatea tineri

lor bucureșteni — muncitori, elevi, 
studenți — s-au îndreptat spre Parcul 
de cultură și odihnă Herăstrău, unde 
au avut loc cele mai variate și mai a- 
tractive manifestări. Imaginați-vă a- 
glomerația din holul unei mari săli de 
spectacol și veți avea în față prive
liștea pe care au oferit-o ieri, toată 
ziua, aleile parcului. S-ar putea vorbi, 
intr-adevăr, de un amplu spectacol al 
tinereții desfășurat în decorul senin și 
proaspăt al primăverii.

...Este ora 10. In timp ce oglinda 
lacului este tăiată cu viteza de 80 km 
pe oră de o barcă suplă, adevărată 
„scoică" cu motor, „aleia distracții-

PRIMĂVERII
lor", străjuită de înaltul carusel, cu
noaște forfota... marilor competiții. 
„Sportivi" între șase și doisprezece 
ani se întrec pe vehiculele specifice 
vîrstei — trotinete, triciclete, biciclete 
— concurînd pentru primele diplome 
sportive din viața lor.

La malul lacului, pe masa juriului 
sclipesc cupele argintii care urmează 
să fie decernate celor mai buni din
tre tinerii canotori. Fanionul arbi
trului zvîcnește scurt, mareînd sosiri
le la start. Printre „juniorii” învingători 
se află și elevii școlii sportive nr. 1, 
membrii echipajului unui skif de 4 + 1. 
Canoe și vele trec rînd pe rînd prin 
fața startului, pînă la orele primului, 
cînd întrecerea canotorilor se încheie 
cu o amplă defilare a ambarcațiuni
lor la care participă aproape 200 de 
tineri muncitori .și elevi, membri ai 
cluburilor sportive.

La această oră, în pădurea Băneasa 
și-au dat întîlnire alte mii de tineri 
bucureșteni, în vreme ce pe malul 
lacului Mogoșoaia au poposit nume
roase familii de muncitori de la uzine
le „Grivița Roșie”, „Laromet”, între
prinderea „Dacia”. E o adevărată ser
bare cîmpenească în care tradiționala 
masă la iarbă verde se împletește cu 
jocurile sportive și cu „încercările” 
acordeoniștilor amatori. Și cînd pe 
estrada din parc artiștii amatori de la 
uzina „Laromet” își prezintă progra
mul, ei sînt aplaudați și de tovarășii

Continuare în pag. IlI-a)

În țară
Sute de lineri slderurglștl și mi

neri din regiunea Hunedoara au 
petrecut sărbătoarea lot'la caba
nele Rusu, Pietrele și Baleia din 
Munții Paring și Retezat. Alți tineri 
din centrele industriale ale regiunii 
au făcut excursii la București, pe 
Valea Prahovei și în alte localități 
din .țară.

36 formații artistice de amatori și 
profesioniste din Craiova au pre
zentat la Teatrul de vară din Par
cul Poporului, pe estradele din Lun
ca Jiului și la căminele culturale 
din oraș, programe artistice la care 
au participat mai bine de 10 000 de 
spectatori.

Muncitori, studenți și elevi din 
Iași îmbrăcați în frumoase costume 
de carnaval, s-au strîns seara în 
Piața Tineretului, de unde au por
nit pe străzile orașului pînă la Pa
latul Culturii. Aici s-a desfășurat 
un mare carnaval al tineretului.

Manifestări dedicate Zilei Tine
retului din țara noastră au avut 
loc și în satele regiunii Dobrogea. 
La serbarea cîmpenească organi
zată de Comitetul raional-Tulcea 
al U.T.M. în pădurea Telița au 
participat peste 7 000 de tineri din 
întreprinderile, instituțiile și școlile 
orașului, colectiviști și mecaniza
tori din satele raionului.

La Baia Mare, Satu Mare, Sighet 
și în alte localități din regiunea 
Maramureș manifestările consa
crate Zilei tineretului din R. P. Ro- 
mînă s-au încheiat cu frumoase 
carnavaluri.

Pretutindeni, în orașele și satele 
din celelalte regiuni ale țării, ti
nerii au petrecut clipe minunate 
de ziua lor.

TG. MUREȘ (coresp. 
„Scînteii"). — Zilele trecute 
a fost terminată electrifica
rea satelor Vărgata și Buza, 
raionul Tg. Mureș, Păltiniși 
și Satu Mic, raionul Odor- 
hei. Cu acestea numărul sa
telor din regiune în care a 
fost introdusă lumina elec

trică în acest an se ridică 
la 11.

Intr-un stadiu avansat se 
găsesc lucrările de electrifi
cări rurale și la Abuș, Bah- 
nea, raionul Tîrnăveni, Zaul 
de Cîmpie, raionul Luduș, 
precum și în alte 6 sate din 
regiune.

Premieră 
teatrală

Colectivul Teatru
lui ,,C. I. Nottara" a 
prezentat joi seara 
in premieră piesa 
„Unchiul Vania’’ de 
A. P. Cehov, pusă în 
scenă de rhgizorul 
Ion Qlteanu. Au in
terpretat Aurel Ro- 
galski, Eugenia Bă- 
dülescu, . Liliana To- 
mescu, George Con
stantin, Ludovic An
tal, Mihai Herovia- 
nu, Angela Teodo- 
rescu, Jeni Argeșea- 
nu, Ilie Traian. De
corurile sînt realiza
te de Mircea Maro- 
sin, iar costumele de 
Olga Scorțeanu.

Pregătiri gospodărești
SIBIU (coresp. „Scînteii“). — Pălti

nișul este una din frumoasele stațiuni 
climaterice din țara noastră. în vederea 
sezonului de vară în stațiune s-au făcut 
pregătiri pentru primirea oaspeților. O 
mare parte din vile au fost reparate și 
dotate cu mobilier nou.

Pentru turiști și oamenii muncii ve-

Expoziție a tinerilor 
artiști plastici

BAIA MARE (coresp. „Scînteii’). — 
Lcr Muzeul regional din Baia Mare 
s-a deschis o expoziție a tinerilor 
artiști plastici din regiunea Mara
mureș. In patru săli ale muzeului 
au fost expuse lucrări de pictură, 
sculptură și aită grafică executate 
de tineri artiști. Majoritatea lucrări
lor sînt inspirate din viața nouă a 
regiunii.

Cîteva imagini do la manifestările desfășurate l®ri in parcul Herăstrău. (Foto : R. Costin)

niți la odihnă s-a amenajat un club do
tat cu săli de șah, ping-pong, televizoa
re etc. în prezent se lucrează și în cu- 
rînd se va deschide un restaurant tu
ristic. S-au creat condiții bune și pen
tru transportul oaspeților. Autobuzele 
I.R.T.A. fac legătură între Sibiu și Păl
tiniș de cîteva ori pe zi.

Un nou complex 
de deservire

De curînd, în orașul Balș a fost dat în 
folosință un complex al cooperației meș
teșugărești. Jn noul complex au fost 
deschise unități de reparații radio, con
fecții, foto, încălțăminte etc. Toate a- 
ceste unități au fost dotate cu utilaj și 
mobilier nou. (De la N. Rîpeanu, co
resp. voluntar).

Descoperire arheologică
Cu prilejul lucrărilor 

de terasare executate de 
gospodăria agricolă co
lectivă, în comuna Crivăț 
din raionul Oltenița s-a 
descoperit o importantă a- 
șezare datînd de la în

ceputul epocii bronzului 
(pe la 1 700 î.e.n.) pînă 
in plină epocă dacică. In 
cursul săpăturilor au fost 
scoase unelte și arme de 
bronz și fier, precum și 
vase de lut.

Institutul de arheologie 
al Academiei R. P. Ro- 
mîne a întreprins cerce
tări la fața locului, ur- 
mînd ca în cursul verii să 
execute săpături mai 
ample.
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„încredere în viitoarele succese44
în întreaga țară oamenii muncii au sărbătorit cu un 

puternic entuziasm ziua de 1 Mai. Nesfîrșitele coloane ale 
demonstranților au dat glas sentimentelor de bucurie pen
tru victoriile mărețe dobîndite de poporul nostru în con
strucția socialistă, de profund atașament față de organiza
torul tuturor acestor victorii, Partidul Muncitoresc Romîn. 
Mamfestîndu-și unitatea în jurul partidului și guvernului, 
ăl Comitetului Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, oamenii muncii și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a munci mai departe cu elan pentru înfăptuirea 
politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră.

Adresînd un salut frățesc poporului sovietic — construe-

tor al comunismului, tuturor popoarelor care construiesc 
socialismul, oamenii muncii din patria noastră au manifes
tat pentru prietenia frățească dintre poporul romîn și 
popoarele Uniunii Sovietice, Chinei, Poloniei, Bulgariei, Ce
hoslovaciei, R. D. Germane, Ungariei, Albaniei, R. P. Mon
gole, R. P. D Coreene, R. D. Vietnam, Iugoslaviei, Cubei. 
Demonstranții și-au exprimat cu putere simpatia și solida
ritatea cu lupta oamenilor muncii din țările capitaliste, cu 
lupta de eliberare a popoarelor din colonii și din țările 
dependente, cu forțele păcii și progresului de pretutindeni

Publicăm mai jos relatările transmise de corespondenții 
noștri despre sărbătorirea zilei de 1 Mai în regiunile țării.

BANAT Bucuria vieții noi OLTENIA SuB steagul partidului
Timp de mai bine de trei ore, zeci 

de mii de oameni ai muncii din Ti
mișoara au trecut prin fața tribune
lor din Bulevardul Republicii.

Tov. Ilie Săcară, președintele con
siliului regional al sindicatelor, a 
vorbit despre însemnătatea Zilei so
lidarității internaționale a clasei 
muncitoare și a felicitat colectivele 
Întreprinderilor și instituțiilor din 
oraș pentru realizările obținute în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Coloana demonstranților a fost 
deschisă de colectivul Uzinei „Teh- 
nometal“, care și-a îndeplinit toate 
angajamentele luate în cinstea zilei 
de 1 Mai; metalurgiștii acestei între
prinderi au realizat peste plan eco
nomii în valoare de peste 700 000 lei 
și au obținut o productivitate a 
muncii cu 4,4 la sută mai mare decît 
productivitatea medie din anul tre
cut. Prin fața tribunelor trece apoi 
colectivul întreprinderii poligrafice, 
care a primit zilele trecute Diploma 
de întreprindere evidențiată pe ra
mură. Au urmat, rînd pe rînd, mii de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de la 
C.F.R., „Electromotor“, „Industria li
nei“, „Electrobanat“, Uzinele meta
lurgice Timișoara și altele. De
monstranții scandează lozinci : „Tră
iască puternicul și invincibilul lagăr 
al socialismului ! Trăiască unitatea 
marii comunități a familiei frățești a 
țărilor socialiste !“.

Coloana pionierilor — primăvara 
patriei noastre — demonstrează sub 
lozinca „Mulțumim din inimă parti
dului pentru copilăria noastră feri
cită“. Purtînd în mîini cărți și flori, 
pionierii și școlarii, avînd în față un 
viitor luminos, pășesc cu zîmbetul 
pe buze în aplauzele mulțimii. își 
fac apoi apariția studenții centrului 
universitar. Primii pășesc studenții 
celei mai tinere instituții de învăță- 
mînt superior din țară — Universita-

---------------------------------------------------- (
Aspect de la demonstrația din ' 

orașul Giurgiu.

Orașul Suceava este înveșmîntat în 
haine de sărbătoare. Pe fațadele noilor 
blocuri, la vitrine și balcoane au fost 
arborate steaguri roșii și tricolore.

La tribuna din noua piață a orașului 
Străjuită de blocuri cu 4 și 10 etaje, 
alături de reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, au luat loc 
fruntași în producție, oameni ai muncii 
și specialiști din unități agricole so
cialiste. Demonstrația oamenilor mun
cii a fost deschisă de colectivele com
binatului de celuloză și hîrtie și com
binatului de industrializare a lemnului. 
Sînt cele mai tinere colective de mun
că din orașul și regiunea Suceava. Un 
mare glob pămîntesc, pe care este de
senat un porumbel alb, simbolizează în
crederea nestrămutată a miilor de de

ARGEȘI Trec tinerele colective de Kiacă
La tradiționalul miting de 1 Mai 

Ö luat cuvîntul tov. Matei Ștefan, 
prim-seoretar al Comitetului regio
nal P.M.R. Argeș. Se desfășoară a- 
poi demonstrația pe bulevardul 
principal al orașului Pitești. Un car 
alegoric, al constructorilor, reprezin
tă noul cartier Ceair din Pitești, 
unde se construiesc în prezent 1 800 
de apartamente. Harnicii construc
tori au schimbat prin munca lor fața 
multor orașe ale regiunii : numai în 
ultimii doi ani ei au dat în folosință 
peste 4 000 de apartamente. Un alt 
«ar alegoric, al petroliștilor, înfăți
șează ingenios sonde în foraj și ex
tracție. Destoinicii petroliști aplică o 
eerie de metode înaintate, cum sînt 
forajul cu turbina și cu electroburul. 
în tribună se află și șeful unei bri

MARAMUREȘ

Maramureș, acest minunat colț de 
țară, a fremătat de entuziasmul zecilor 
de mii de oameni ai muncii veniți să 
sărbătorească ziua de 1 Mai, să-și 
manifeste solidaritatea cu oamenii mun
cii de pretutindeni în lupta pentru 
pace și un viitor luminos.

Baia Mare, orele 10...
La mitingul care a avut loc în Piața 

Libertății, tov. Nicolae Roman, secre
tar al Comitetului regional Maramureș 
al P.M.R., a vorbit despre însemnăta
tea zilei de 1 Mai, trecînd în revistă 
succesele obținute de oamenii muncii 
din regiune. In anii puterii populare, 
Maramureșul a devenit un colț de țară 
în plină înflorire. In ultimii 4—5 ani 
aiçi au fost create peste 30 de unități 
industriale noi. Valoarea producției 
industriale a regiunii a crescut în 
1962 de 12 ori față de 1948. Între
gul volum al producției industriale din 
anul 1938 se realizează în prezent în 
numai 37 de zile. însuflețiți de măre
țele perspective deschise în fața po
porului nostru de Congresul al III-lea 
al partidului, colectivele întreprinderi
lor din regiune au raportat îndeplinirea 

tea din Timișoara, urmați de cerce
tători științifici și alți specialiști de 
la Baza Academiei R. P. Romîne.

Trec, prin fața tribunei, colectiviștii 
din satele raionului Timișoara, care 
au raportat terminarea lucrărilor de 
însămînțări. Pînă acum, oamenii 
muncii de pe ogoarele regiunii Ba
nat au însămînțat 80 la sută din su
prafața planificată. A urmat apoi co
loana sportivilor. Cu trupurile lor au 
scris, pe bulevardul larg: Pace, 
P.M.R. și R.P.R. Demonstrația este în
cheiată de corurile reunite care au 
intonat Internaționala.

Demonstrația a constituit expresia 
atașamentului nețărmurit față de po
litica înțeleaptă a partidului nostru, 
hotărîrea oamenilor muncii de a 
lupta cu însuflețire pentru înflorirea 
Republicii noastre dragi.

CM «M» îiffMn
monstranți în victoria luptei pentru 
pace — țel scump al oamenilor mun
cii de pretutindeni. Cu ropote de aplau
ze sînt întîmpinați constructorii. Sînt 
cei care, dînd viață proiectelor, schim
bă înfățișarea bătrînului oraș. O bună 
dovadă sînt înseși clădirile din jurul 
noii piețe a orașului unde are loc de
monstrația. în Suceava au fost înălțate 
în ultimii patru ani aproape 2 500 de 
apartamente.

Demonstrația oamenilor muncii din 
orașul Suceava a constituit o puternică 
manifestare a solidarității cu muncito
rii de pretutindeni, a dragostei și ata
șamentului față de partidul și guvernul 
nostru, a hotărîrii lor ferme de a da 
viață sarcinilor ce le revin în lupta pen
tru desăvîrșirea construcției socialiste.

găzi fruntașe de foraj, Haralambie 
Iacobescu.

Pe traseul demonstrației recu
noaștem pe textiliștii din Pitești.

Anul acesta coloana demonstran
ților din Pitești a crescut cu noi co
lective de muncă. Au fost prezenți 
constructorii hidrocentralei „16 Fe
bruarie", noului combinat de indus
trializare a lemnului.

Ziua de 1 Mai a fost întîmpinată 
de oamenii muncii din regiunea Ar
geș lucrînd pe ogoare, obținînd noi 
realizări în lupta pentru recolte 
mari. In satele regiunii colectiviștii 
au ridicat 30 000 case noi.

Manifestanții scandau lozinci în
chinate prieteniei cu popoarele ță
rilor socialiste, solidarității cu oa
menii muncii din lumea întreagă.

dezvoltare economici
tuturor indicatorilor de plan pe pri
mele patru luni ale anului.

După miting, miile de oameni ai 
muncii s-au îndreptat spre Piața Victo
riei — noul centru al orașului construit 
din temelie — unde a avut loc de
monstrația. In coloane se aflau cunos- 
cuți fruntași în producție — metalur
gici, mineri, constructori, lucrători fo
restieri. Pe piepturile a 169 de mineri 
de la exploatarea Săsar strălucesc dife
rite ordine și medalii. Maistrul miner 
Petru Boicean, șeful de brigadă Gheor
ghe Orosz, artificierul Pompei Mureșan 
— sînt cîțiva dintre cei care au dat 
peste plan în primele 4 luni ale anu
lui o producție în valoare de 2 217 000 
lei. l-au urmat muncitorii forestieri, 
care au raportat îndeplinirea planului 
de producție pe 4 luni cu 7 zile mai 
devreme.

In pitoreștile lor costume, int.erpre- 
tînd- cîntece și jocuri populai p, care 
simbolizează prietenia și frăția dintre 
poporul lomîn și .minoritățile naționale 
din regiune, tineretul din Țara Oașului 
și Maramureșului, din Sighet și Cărei 
au defilat cu entuziasm prin fața tri
bunei.

Drapele roșii și tricolore, încadrînd 
portretele conducătorilor partidului și 
statului nostru, împodobeau fațadele 
clădirilor, întreprinderilor șl instituțiilor 
din Craiova. Locatarii noilor blocuri de 
pe magistralele orașului au împodobit 
balcoanele cu multe ghirlande de flori 
roșii.

Despre însemnătatea zilei de 1 Mai și 
despre succesele obținute de oamenii 
muncii din regiunea Oltenia în lupta 
pentru îndeplinirea planului de stat pe 
1963 și a planului pe 6 ani a vorbit tov. 
Gheorghe Paloș, secretar al comitetului 
regional al P.M.R. După defilarea unui 
grup compact de oameni ai muncii pur
tînd steaguri, prin fața tribunei trece 
colectivul Uzinei „Electroputere". Pe 
un mare grafic se arată că angajamen

crișana I Demonstrează muncitori și colectiviști
Oradea — orașul de pe malul Co

șului Repede... Piața Victoriei, unde 
au loc mitingul și demonstrația oame
nilor muncii, este dominată de steaguri 
roșii și tricolore.

Despre însemnătatea zilei de 1 Mai 
a vorbit tov. Victor Bolojan, prim-se- 
cretar al Comitetului regional de partid 
Crișana. Vorbitorul a subliniat succe
sele obținute în întrecere de colecti
vele întreprinderilor, unităților agricole 
socialiste din regiune.

Prin fața tribunei frece coloana oa
menilor muncii de la uzinele „înfrăți
rea“. Prinfr-un mare grafic, constructo
rii de mașini de aici vestesc că în a- 
cest an au mărit producția de mașini- 
unelte de 2,5 ori față de anul 1959, că 
au îmbunătățit mult calitatea mașinilor. 
Ei poartă portretele muncitorilor Ion 
Pop, Balogh Efemer, Francise Pop și 
ale altor fruntași în întrecerea socia
listă.

Unul din graficele purtate de minerii 
trustului „Ardealul“ arată că în acest 
an productivitatea muncii a crescut cu 
62 la sută față de anul 1957. în primele 
patru luni ale anului minerii au dat 
peste prevederile planului 9 000 tone 
de lignit, 2 000 tone de cărbune brun, 
1 500 tone nisip bituminös.

DOBROGEA Sărbătoare pe litoral
în semn de cinstire adusă sărbă

torii oamenilor muncii de pretutin
deni, vapoarele romînești și străine 
aflate în rada portului constănțean 
au arborat marele pavoaz. La mi
tingul ținut în fața sălii sporturilor, 
tov. Constantin Mîndreanu, secretar 
al Comitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., a vorbit despre însemnătatea 
internațională a zilei de 1 Mai și 
despre realizările cu care oamenii 
muncii din regiun© au întîmpinat a- 
ceastă sărbătoare. Demonstrația a 
ilustrat avîntul pe care l-au luat in
dustria și agricultura dobrogeană.

Cu puternice aplauze au fost în
tîmpinați constructorii de la Șantie
rul naval maritim Constanța. Pentru 
frumoasele realizări dobîndite anul 
trecut, ei au primit din partea Con
siliului Central al Sindicatelor Di

IA5[ Pe străzile
în Piața Unirii, străjuită de moder

nele blocuri construite în ultimii 
ani, pe pavajul de mozaic și marmoră 
de curînd așternut, oamenii muncii 
ieșeni au sărbătorit ziua de 1 Mai.

Prin fața tribunelor au trecut co
loane entuziaste de muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprinderile 
orașului, oameni de știință, artă și 
cultură, studenți și elevi, sportivi, ra
portînd realizările lor și manifestînd 
dragostea și atașamentul fierbinte față 
de partid și guvern, față de scumpa 
noastră patrie.

După miile de pionieri și școlari 
care au adus în piață, prin cîntecele 
și dansurile lor, o mare veselie și 
voie bună, au urmat colectivele mun
citorilor, tehnicienilor și ingineri
lor de la Atelierele de reparat 
material rulant-Nicolina, de la „Țe
sătura’’ și „Moldova”, Fabrica de 
antibiotice și de la alte întreprinderi 

tele luate în cinstea zilei de 1 Mai au 
fost îndeplinite; au fost asimilate noi 
produse de înaltă tehnicitate.

Prin fața tribunei trec apoi construc
torii de mașini agricole de la Uzina „7 
Noiembrie“. Din coloană se aud lozinci 
urmate de puternice urale: „Trăiască 
1 Mai, ziua frăției muncitorilor de pre- 
tutindenil", „Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, în frunte cu Comitetul său 
Central /”.

In preajma zilei de 1 Mai, în cinci 
raioane din regiunea Oltenia au fost 
terminate însămînțările de primăvară. 
Coloana de colectiviști din comunele 
din jurul orașului și din raionul Craio
va, îmbrăcați în frumoase costume, este 
întîmpinată cu puternice aplauze.

Colectivul Fabricii de încălțăminte 
„Solidaritatea“ raportează că a realizat 
produse peste plan în valoare de 
4 000 000 de lei. Demonstranții purtau 
panouri mari din pînză purpurie pe 
care erau înscrise cuvinte înflăcărate 
pentru întărirea continuă a mișcării co
muniste internaționale, pentru triumful 
păcii și prieteniei între popoare.

Trec apoi muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de la Fabrica de confecții, Fa
brica de tricotaje, de mase plastice, de 
lacuri și vopsele și din alte întreprin
deri. Miile de demonstranți scandează 
minute în șir pentru Comitetul Central 
al partidului în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru pace 
și prietenie între toate popoarele lu
mii.

își fac apoi apariția în fața tribunei 
țăranii colectiviști din Diosig, Resighea, 
Sînfandrei, Seleuș, Borș care raportează 
că au terminat însămînțările de primă
vară.

Parficipanții la această frumoasă săr
bătoare au manifestat sub semnul uni
tății în jurul partidului și guvernului, al 
solidarității cu oamenii muncii de pre
tutindeni.

ploma de întreprindere evidențiată 
pe ramură. Mîndri de succesele ob
ținute au manifestat constructorii 
dobrogeni, care au înălțat impună
toarele vile din stațiunile de pe li
toral și blocurile de locuințe din o- 
rașele regiunii. în acest an se vor 
termina lucrările de construire a 
marelui complex de 1 350 de apar
tamente la Constanța.

Au trecut apoi fruntași din agri
cultură. Printre ei se aflau mecani
zatorii de la S.M.T. „23 August", 
care zilele trecute au primit Steagul 
roșu de unitate fruntașă pe ramură 
în întreceirea socialistă. Colectiviști 
din multe gospodării agricole co
lective au trecut prin fața tribunei, 
raportînd că au terminat însămînță
rile de primăvară.

orașului întinerit
din localitate. Nesfîrșite au fost co
loanele constructorilor. Alături de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
cadrul Trustului regional de construc
ții locale au demonstrat și muncitorii 
din alte trusturi, care lucrează la con
struirea noilor obiective industriale și 
a blocurilor de locuințe din Iași.

Oamenii de știință, artă și cultură, 
cadrele didactice și studenții, defilînd 
prin fața tribunelor și-au manifestat 
profunda recunoștință și dragoste 
față de partid și guvern pentru con
dițiile create dezvoltării științei și 
culturii în patria noastră.

Oamenii muncii din Iași au parti
cipat la demonstrația de 1 Mai cu 
hotărîrea de a înfăptui politica justă 
a partidului nostru, manifestîndu-și 
totodată deplina solidaritate cu 
lupta oamenilor muncii de pretutin
deni, pentru o viață mai bună, liber
tate și pace.

La manifestația de 1 Mai din Capi
tală au participat numeroși oaspeți de 

peste hotare.
Iată cîteva din impresiile împărtă

șite de cîțiva dintre ei unor redactori 
ai ziarului nostru :

Sînt pentru prima oară în Bucu
rești, a spus Vasili Kozistantinovici 
Klemenko, președintele Consiliului 
sindicatelor din R.S.S. Ucraineană, 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. Am auzit multe vorbindu-se 
despre acest oraș și m-am convins 
că într-adevăr e foarte frumos. 
M-au îneîntat construcțiile moder
ne, parcurile, lacurile sale, dar mai 
ales oamenii, primitori și plini de 
voie bună.

Ce Impresie mi-a produs de
monstrația? Foarte puternică! Co
loanele nesfîrșite de oameni ai 
muncii, care treceau veseli prin 
fața tribunelor purtînd flori și ma- 
nifestîndu-și entuziasmul prin cîn- 
tec, dansuri și jocuri pitorești, au 
arătat că partidul, guvernul și po
porul Republicii Populare Romîne 
formează un tot unic, că oamenii 
muncii sînt uniți în jurul Partidu
lui Muncitoresc Romîn și hotărîți 
să dobîndească noi succese în de
săvîrșirea construcției socialismu
lui. ■

Fiecare participant la demons
trație exprima atașamentul său 
față de partid, solidaritatea cu toți 
oamenii muncii din lumea întrea
gă, năzuința sa spre prietenie cu 
toate popoarele din lume.

*
După ce-și arată, la rîndul său, 

frumoasa impresie pe care i-a pro
dus-o demonstrația oamenilor mun
cii, Raymond Barbet, primarul ora
șului francez Nanterre, spune : Nu 
pot uita, și-mi voi aminti mereu, 
prima mea vizită în Romînia, în 
1934. Am venit atunci împreună cu 
încă doi feroviari, la Craiova, unde 
erau judecați conducătorii proleta
riatului romîn, pentru a ne exprima 
solidaritatea cu muncitorii cefe
riști. Purtam mesajul sutelor de mii 
de francezi care condamnau perse
cuțiile burgheziei din vechea Ro- 
mînie.

Am mai fost în frumoasa dv. țară 
în 1956 și în 1957, cînd am revăzut 
o țară în plină construcție și un po
por stăpîn pe destinele lui. Am re
venit și acum, cu multă plăcere, 
pentru a constata noi și considera
bile progrese. Am vizitat Craiova, 
Constanța și minunatul dv. litoral, 
orașele Brașov și București. Pretu-

Modernizarea mașinilor aflate 
în funcțiune constituie o preocu
pare de seamă a colectivului În
treprinderii mecanice Roman. Pînă 
acum au fost aduse îmbunătățiri 
importante multor mașini și utila
je din fabrică. Ing. Nicolae Tudor 
și tehnicianul Mihai Gherghel au 
realizat o instalație pneumatică 
pentru mărirea avansului păpușii 
mobile de la strungurile semiau
tomate de pe linia de cilindri. 
Randamentul strungurilor este a- 
cum cu peste 20 la sută mai mare. 
Un colectiv de muncitori condus 
de Panait Vasile a confecționat și 
a adaptat un injector special la 
cuptoarele rotative de elaborare a 
fontei, redueîndu-se astfel durata 
unei șarje cu peste 25 Ia sută. Tot
odată s-a redus oxidarea încărcă
turii din cuptoare și a sporit mult 
productivitatea muncii.

Modernizări de utilaje au mai 
fost realizate în ultimul timp și în 
atelierul de turnare a cuzineților. 
Lăcătușii Gheorghe Șelaru și Con
stantin Daniliuc au făcut o modifi
care constructivă la încărcătorul 
de la jgheabul de alimentare a 
mașinii de turnat cuzineți speciali. 
La propunerea tehnicianului loan 
Niculescu au fost modificate cone
xiunile electrice de la comanda 
generatorilor pentru instalația CIP. 
In felul acesta se realizează zilnic 
o economie de 240 kW energie 
electrică, iar productivitatea mun
cii a crescut cu 30 ia sută.

C. MITOCARU 
coresp. voluntar N. Dașcovlci, M. Ghelmegeanu, Al. Bo- 

lintineanu : „O.N.U. — organizare și
funcționare". Editura Academiei R. P. 
Romîne.

O pasionantă partidă de șah. (La clubul muncitorilor fabricii de zahăr 
„Șiretul" din Bucecea).

Impresii ale oaspeților 
de peste hotare la demonstrația 

de 1 Mai din Capitală

tindeni am întîlnit muncitori en
tuziaști, cartieie și orașe cons
truite în stil modern, viața care 
palpită la fiecare pas, încrede
rea fermă că noi succese vor 
fi obținute în deeăvîrșirea con
strucției socialismului. Oamenii 
muncii din țara dv. merită toată 
admirația; le transmit omagiul meu 
profund și le urez din toată inima 
succese și mai mari. Iată-i, pe fe
țele lor se poate descifra încrede
rea în viitoarele succese 1.

★

Demonstrația oamenilor muncii a 
fost grandioasă — ne-a declarat 
L. Onikimowski, președintele Co
mitetului sindical al lucrătorilor 
din editură, presă și radio din 
R. P. Polonă. Ea a exprimat un sen
timent, de putere și încredere în 
forțele proprii, în viitor. Am fost 
plăcut impresionat cînd am văzut, 
prin mulțimea de steaguri și flori, 
multe lozinci închinate prieteniei și 
colaborării frățești dintre poporul 
romîn și popoarele țărilor socialis
te Și una care vorbea despre prie
tenia dintre popoarele romîn și po
lonez. Mi-au umplut sufletul de 
bucurie dovezile de prietenie ale 
manifestanților care se opreau în 
fața tribunei unde ne aflam noi, 
oaspeții străini, întinzîndu-ne flori, 
dăruindu-ne zîmbete și expri- 
mîndu-și simpatia și solidaritatea 
cu oamenii muncii din lumea în
treagă.

Sf
Privind acest încîntătoi tablou 

al demonstrației — spune Lundam 
O. Sébastien, secretar al comisiei 
sociale a Uniunii Naționale a Mun
citorilor Angolezi (U.N.T.A.) — mă 
gîndesc la frații mei care luptă în 
jungla Angolei. Va veni și pentru 
noi ziua cînd vom defila cu flori 
la un Intîi Mai liber. Pînă atunci 
ne unim forțele în lupta grea pe 
care o ducem pentru alungarea 
colonialiștilor portughezi din țara 
noastră. Sîntem îmbărbătați de 
sprijinul popoarelor din țările so
cialiste. Credem cu toată tăria în 
victoria Angolei.

0 lucrare despre Organizația Națiunilor Unite
Creată la scurt timp după zdrobirea 

fascismului și terminarea celui de-al 
doilea război mondial, Organizația Na
țiunilor Unite reprezintă forul interna
țional căruia i s-a încredințat sarcina 
de a asigura menținerea păcii și secu
rității internaționale, apărarea indepen
denței și suveranității statelor, dezvol
tarea colaborării și înțelegerii pașnice 
între popoare. In Carta O.N.U., docu
ment prin a cărui adoptare în anul 
1945 s-au pus bazele acestei organizații 
internaționale, și-au găsit expresie nă
zuințele popoarelor de a izbăvi gene
rațiile viitoare de un nou război mon
dial, de a consacra și promova în rela
țiile internaționale 
principiile democra
tice ale dreptului 
internațional con
temporan.

Țările socialiste 
acordă o atenție deosebită activită
ții O. N. U., la care aduc o parti
cipare permanentă, constructivă. îm
potriva încercărilor repetate ale pu
terilor imperialiste de a transforma a- 
ceastă organizație internațională într-un 
instrument al politicii lor agresive, sta
tele socialiste, printre care și R. P. Ro
mînă, au depus și depun eforturi neo
bosite pentru ca O.N.U. să aducă o 
contribuție pozitivă la cauza păcii, a 
colaborării internaționale și a promo
vării principiilor coexistenței pașnice. 
De aceea, pentru cercurile largi care 
urmăresc dezbaterile din cadrul acestui 
for internațional prezintă interes cu
noașterea structurii organizării lui. Lu
crarea „O.N.U. — organizare și func
ționare“, apărută acum cîtva timp, răs
punde acestui interes.

După ce expun principiile generale 
ale structurii și atribuțiile organelor a- 
cestei organizații, procedura de func
ționare și scopurile generale, prevăzute 
de Cartă, autorii analizează cele șase 
organe principale ale ei. în tratarea fie
cărui organ — Adunarea Generală, 
Consiliul de Securitate, Consiliul Eco
nomic și Social, Consiliul de Tutelă, 
Curtea Internațională de Justiție și Se-

Note de lectură

Entuziasmul cu care au manifes
tat oamenii muncii din București 
mi-a plăcut foarte mult — a spus 
Ivan Vasilev Marghenov, pre
ședintele Consiliului sindical regio
nal din Iambol (R. P. Bulgaria). 
Sînt impresionante succesele do
bîndite de ei în muncă, succese, pe 
care le-au raportat cu îndreptățită 
mîndrie partidului și guvernului.

Ce impresie mi-a produs orașul? 
Trebuie să spun că am mai vizitat 
Bucureștiul în anul 1959 și am fost 
foarte impresionat revăzîndu-1 atît 
de mult schimbat și întinerit. Multe 
din cele ce erau pe atunci în 
stadiul proiectelor au devenit reali
tate. Am vizitat acum cartiere în
tregi cu desăvîrșire noi, bulevarde 
întinse străjuite de blocuri mo
derne, cu locuințe confortabile. To
tul se face pentru om.

★

La această manifestație — spune 
Robert Svane Hansen, locțiitor al 
primarului general al orașului 
Aarhus (Danemarca), șeful dele
gației municipalității acestui oraș— 
am putut vedea din nou pe fețele 
oamenilor bucurie și feiicire, fapt 
pe care l-am remarcat și în 
cursul vizitei noastre la Galați, 
Brașov, București. Vom duce cu 
noi impresii frumoase despre un 
popor harnic, ospitalier și doritor 
de pace.

*
Khalifa Yahia, secretar al unei 

Uniuni sindicale regionale a U.G.T. 
din Algeria, declară că este deo
sebit de impresionat de demonstra, 
ție. Atîta lume, atîtea flori, 
atîta tinerețe și entuziasm! Iată, în
tr-adevăr, chipul minunat în care 
oamenii muncii își sărbătoresc rea
lizările, bucuria și libertatea. Le a- 
dresez calde felicitări și le urez 
tot succesul.

★

Ca și alți cîțiva oaspeți, profe
sorul Marcos Vasquez din Chil© a 
sosit în țară de numai două zile, 
dar e-a declarat îneîntat de Capi
tala noastră, cu construcțiile ei
noi și parcurile înverzite. Sînt
profund emoționat — spune el — 
că pot vedea cu propriii mei
ochi marile realizări ale socialis
mului din R. P. Romînă.

Demonstrația î Este extraordi
nară. întreaga manifestație mi s-a 
părut expresia adeziunii unui 
popor la cauza socialismului și a 
încrederii sale în noi victorii.

cretariatul — sînt înfățișate structura, 
atribuțiile și modul de funcționare. 
Unul din meritele lucrării este acela că 
autorii analizează temeinic structura și 
sarcinile principalelor organe în strînsă 
legătură cu interesele menținerii păcii 
și în lumina evoluției raportului de for
țe pe plan internațional în favoarea so
cialismului. Astfel, activitatea O.N.U. 
este prezentată prin prisma contribuției 
pe care trebuie să o aducă această or
ganizație la realizarea speranțelor po
poarelor de a se rezolva pe calea tra
tativelor principalele probleme interna
ționale ale contemporaneității.

Menținerea păcii și securității inter
naționale, promova
rea coexistenței paș
nice între state cu 
sisteme social-eco- 
nomice diferite con
stituie sarcina pri

mordială pe care Carta a pus-o în fața 
O.N.U. în legătură cu aceasta, în lu
crare sînt expuse funcțiile Adunării Ge
nerale, care dispune de o serie de îm
puterniciri în ce privește rezolvarea 
pașnică a diferendelor internaționale și 
promovarea relațiilor prietenești între 
popoare, precum și funcțiile Consiliu
lui de Securitate, căruia i s-a conferit 
o deosebită răspundere pentru menți
nerea păcii și securității internaționale.

în cadrul lucrării, un loc de seamă 
ocupă felul cum O.N.U. a dezbătut 
problema dezarmării generale și totale. 
Subliniind rolul pozitiv îndeplinit de 
Adunarea Generală care, la inițiativa 
țărilor socialiste, a adoptat la sesiunile 
XIV, XV și XVI importante rezoluții, 
autorii apreciază în același timp ■ pe 
bună dreptate că, din cauza poziției 
puterilor occidentale membre ale 
N.A.T.O., O.N.U. n-a reușit. încă să-și 
ducă la capăt sarcina sa în acest do
meniu.

Obligația O.N.U. de a contribui la 
respectarea principiului egalității și auto
determinării popoarelor, la accelerarea 
procesului de eliberare națională a po
poarelor din colonii și țări dependente 
se reflectă, deși uneori inconsecvent, în- 
tr-o serie de prevederi ale Cartei. în lu
crare ocupă un loc important expunerea 
funcțiilor și practicii Adunării Generale 
și Consiliului de Tutelă în acest dome
niu, subliniindu-se însemnătatea deose
bită a adoptării la Sesiunea a XV-a a 
Adunării Generale a Declarației cu pri
vire la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale și a măsurilor 
luate de O.N.U., la propunerea țărilor 
socialiste, pentru aplicarea acestei de
clarații în vederea lichidării colonialis
mului.

Ultimul capitol al cărții este consa
crat structurii funcțiilor și activității Se
cretariatului O.N.U.

Lucrarea relevă că ceea ce s-a reali
zat pozitiv în activitatea acestei organi
zații internaționale este legat de efortu
rile și inițiativele țărilor socialiste și ale 
altor state iubitoare de pace, care exer
cită o influență crescîndă în favoarea 
rezolvării prin tratative a principalelor 
probleme internaționale.

Țara noastră acordă o deosebită în
semnătate Națiunilor Unite. R. P. Ro
mînă militează activ în cadrul O.N.U., 
sprijinind acțiunile și inițiativele pre
cum și prezentînd propriile sale propu
neri în scopul asigurării păcii și dez
voltării colaborării între popoare.

Luînd în considerare valoarea știin
țifică a lucrării în ansamblu, ea con
stituie o contribuție la îmbogățirea li
teraturii de drept internațional din țara 
noastră.

GH. MOCA
G. DUMITRESCU
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CEßEREA UNOR REPREZÏNÏANIE 
ALE MIȘCĂRII PENTRU PACE 
CĂTRE COMITETUL CELOR 18

în Comisia Economică 
a O.N.U. pentru Europa

GENEVA 2 (Agerpres). — La 2 
mai S. K. Țarapkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice în Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare, a 
primit un mare grup de partizane 
ale mișcării pentru pace — repre
zentante ale femeilor din S.U.A., 
Germania occidentală, Japonia, 
Franța, Austria și țările Americii 
Latine. Participantele la mișcarea 
pentru pace au sosit la Geneva ve
nind de la Roma, unde au fost în 
pelerinaj la Papa loan al XXIII-lea 
cu o misiune a păcii.

Numeroase participante la con
vorbirea cu S. K. Țarapkin au făcut 
declarații în care au aprobat poziția 
sovietică în Comitetul celor 18 state.

Partizanii păcii au înmînat lui S. 
K. Țarapkin, în calitate de copre
ședinte al Comitetului celor 18 state, 
o declarație adresată comitetului 
în care cer participanților la trata
tivele de la Geneva să ajungă ime
diat la un acord privind încetarea 
experiențelor nucleare.

RIO DE
— într-un 
pondentului din Rio de Janeiro al 
agenției TASS, cunoscutul arhitect 
și reprezentant al vieții publice 
Oscar Niemeyer, laureat al Premiu
lui International Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare“, a spus 
că a aflat cu mare surprindere și 
emoție că i-a fost decernat Premiul 
Lenin pentru pace. Cu surprindere, 
a spus el, deoarece, după părerea 
mea, nu am făcut destul pentru a-1 
merita. Cu emoție — deoarece 
cunosc uriașa lui însemnătate și 
știu că el îmi este acordat nu nu
mai mie, ci tuturor celor din Bra-

JANEIRO 2 (Agerpres). 
interviu acordat cores-

lor de muncă veniți împreună cu fa
miliile lor.

Este ora 17. Revenind în parcul He
răstrău trebuie să ridicăm privirile 
spre azurul cerului. Deasupra parcului 
și-au făcut apariția primele planoare 
conduse cu dibăcie de tinerii piloți 
Mihai Adăscăliței, Nicolae Mihăiță și 
Mihai Bindea. A început demonstra
ția aviatică. Din înaltul cerului coboa
ră apoi spre sol ca o săgeată avionul 
la a cărui manșă se află maestrul spor
tului Ștefan Calotă. Tonourile, lupin- 
gurile executate de el și de maestrul 
sportului Octavian Băcanu rețin pen
tru cîteva minute atenția spectatorilor. 
Curaj, măiestrie, pregătire tehnică de
săvârșită dovedesc acrobațiile executa
te de cei doi piloți sportivi. Și de
monstrația aviatică continuă cu lansări 
cu parașuta la care își dau concursul 
cunosctiți maeștri ai sportului — 
Gheorghe lancu, Nicolae Velicu, Ele
na Băcăoanu, Elisabeta Popescu ș.a.

Pontonul din fața Casei de cultură 
a devenit pentru puțin timp cala de 
lansare a „navelor" construite de pio
nieri. Pe unda valurilor au apărut șa
lupe cu motor electric, executate, bine
înțeles, la scară mică. Capul de afiș 
al concursului îl constituie însă cele 
două nave teleghidate care participă 
la o vînătoare de... baloane.

Pentru cunoscuții schiori Cornel 
Tăbăraș și Gheorghe Bălan, zăpada 
Bucegilor a rămas doar o frumoasă

amintire. Dar s-ar părea că n-au re
nunțat la sportul lor preferat și au ți
nut să demonstreze ieri că piftiile de 
nea pot fi înlocuite cu niște pîrtii de 
spumă. La 60 km pe oră, remorcați 
de șalupa „Svîrluga”, cei doi maeștri 
ai sportului au parcurs adevărate sla
lomuri pe apă.

Odată cu lăsarea serii, estrada ama
torilor și teatrul de vară au atras mii 
de spectatori. Pe estradele în aer liber 
au răsunat ore în șir cîntecele popu
lare, dansurile romînești și cele mai 
frumoase melodii de muzică ușoară. 
In decorul natural al primăverii s-au 
perindat zeci de formații artistice 
amatori și de artiști profesioniști.

„Ziua tineretului“ se apropie 
sfîrșit. Doar cu o zi înainte acești 
neri muncitori, elevi și studenți
pășit în marea coloană a oamenilor 
muncii din Capitală, manifestîndu-și 
atașamentul și dragostea față de 
partid, recunoștința fierbinte ventru 
condițiile de muncă și învățătură pe 
care partidul și statul nostru le ofeiă 
tineretului. Iar acum, ziua închinată 
lor a ilustrat o dată mai mult bucuria 
și frumusețea vieții noi pe care o tră
iește minunatul nostru tineret, genera
ție plină de vigoare și avînt creator, 
care, alături de întregul popor munci
tor, își consacră toate forțele înfloririi 
economiei și culturii, operei de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în pa
tria noastră.

P. DIACONESCU 
GH. PETRESCU
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LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
Tragerea de bază din 30 aprilie 1963

N
um

ăr
ul

 
cî

șt
ig

. Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilor

Seria Nr. Parțială Totală

1 07.511 43 75.000 75.000
1 24.809 43 50.000 50.000
1 21.006 14 25.000 25.000
1 08.589 47 10.000 10.000
1 10.033 35 5.000
1 16.871 40 5.000
1 17.917 08 5.000
1 40.997 29 5.000
1 42.038 49 5.000
1 47.537 36 5.000
1 52.894 49 5.000

40.0001 59.291 42 5.000

Termi-
nația 
seriei

60 074 28 2.000
60 251 33 2.000
60 864 29 2.000 360.000

600 03 28 800
600 04 43 800
600 22 19 800 1.440.000

1.992 TOTAL 2.000.000

Talon nr. 10 (1964) întreg

Cîștigurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
șl 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din 
cîștigurlle de mai sus, în care este cu
prinsă și valoarea nominală a obligațiu
nii cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii șl agențiile C.E.C. 
descentralizate.

★

La tragerea de amortizare a asigură
rilor mixte de persoane ADAS din 30 
aprilie 1963 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) R.M.U. ; 2) N.M.R. ; 3) W.L.W. i
4) H.T.X. ; 5) F.O.R. | 6) F.I.V. ; 7) I.F.X, ; 
8) I.T.D.

în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-un spirit de înțele
gere reciprocă, la 30 aprilie 1963 s-a 
semnat la București Protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și plă
țile pe anul 1963 între Republica 
Populară Romînă și Republica De
mocrată Vietnam.

La baza acestui protocol stă A- 
cordul de durată încheiat între cele 
două țări pentru perioada 1961— 
1965.

Republica Populară Romînă va 
livra în Republica Democrată Viet
nam diverse mașini și utilaje, pro
duse chimice, produse petroliere și 
alte mărfuri. Republica Democrată 
Vietnam va livra în Republica 
Populară Romînă apatită, cositor și 
alte mărfuri.

Protocolul prevede creșterea 
schimburilor de mărfuri între cele 
două țări față de anul precedent.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea vietnameză de 
Hoang Van Diem, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Au luat parte funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului Ex
terior, precum și membrii celor 
două delegații.

La semnare au participat Dinh 
Van Duc, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. D. Vietnam 
în R. P. Romînă, și membri ai Am
basadei.

(Agerpres)

Al Li și negri participă 
la un z/marș al liLertățiA

NEW YORK 2 (Agerpres). - 19 
americani negri și albi au hotărît 
să continue „marșul libertății“ înce
put de poștașul William Moore din 
Baltimore, asasinat mișelește de ra. 
siști.

Imediat după începutul marșului, 
guvernatorul statului Alabama a a- 
vertizat că participanții la marș vor 
fi arestați. Avertismentul s-a trans
format repede în faptă atunci cînd 
participanții la „marșul libertății“ 
au ajuns la AttalJa. Ei au fost în
conjurați de un detașament armat 
de polițiști și arestați.

Al doilea grup de participant la 
„marșul libertății“ a plecat din 
Chattanooga (statul Tennessee). El 
trebuia să ducă la bun sfîrșit mar. 
șui pînă la Jakcscn (statul Missis
sippi) pe care intenționa să-l facă 
William Moore.

Autoritățile din Alabama au de
clarat că atunci cînd acest grup va 
intra în statul Alabâma el va fi a- 
restat ca și cei opt participant la 
marșul care a pornit de la Bir
mingham.

zilia care apără pacea și luptă ne
obosit pentru ea.

O. Niemeyer a subliniat în înche
iere că primește cu mare recunoș
tință Premiul Lenin, întrucît nu
mele lui Lenin simbolizează crearea 
pe pămînt a unei societăți noi — 
societatea păcii și speranțelor pen
tru toți oamenii.

*
ATENA 2 (Agerpres). — Cores

pondenții agenției TASS și ziarului 
„Pravda“ s-au întîlnit cu Manolis 
Glezos, laureat al Premiului inter
național Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare“.

Astăzi, cu prilejul zilei de 1 Mai, 
cînd oamenii muncii din întreaga 
lume își demonstrează hotărîrea 
neclintită de a apăra pacea pe pla
neta noastră, a declarat Manolis 
Glezos, am aflat cu profundă emo
ție că mi-a fost decernat Premiul 
internațional Lenin pentru pace. 
Aduc mulțumiri Comitetului inter
național care m-a declarat demn de 
o cinste atît de înaltă. Această cin
ste, a subliniat Glezos, aparține în
tregului popor grec, al cărui fiu sînt 
și de 
joasă 
crație 
viața.

în încheiere, Manolis Glezos a 
spus: în mîinile noastre, ale tuturor, 
se află destinele păcii, de a cărei 
apărare și întărire încununată de 
succes depind viața și viitorul ome
nirii. Să ne sporim, așadar, efortu
rile, să desfășurăm pe scară mai 
largă lupta noastră pentru victoria 
acestei cauze mărețe și sfinte.

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI
R. P. ROMINE

a cărui luptă grea și cura- 
pentru independență, demo- 
și pace mi-am legat toată

GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva își continuă lucrările sesiunea 
a 17-a a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa (C.E.E.).

în cadrul discutării punctului de 
pe ordinea de zi privind Conferința 
O.N.U pentru comerț și dezvoltare, 
Victor Ionescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, din par
tea delegației R. P. Romîne, rele- 
i’înd rolul important ce revine 
C. E. E. în pregătirea conferin
ței, a sugerat ca secretarul exe
cutiv al Comisiei să pregătească 
pentru această conferință docu
mentații și propuneri pe următoa
rele teme : lărgirea comerțului între 
țări cu sisteme social-economice di
ferite, influența integrării econo
mice vest-europene asupra comer
țului, eliminarea obstacolelor și dis
criminărilor, extinderea comerțului 
în țările în curs de dezvoltare, crea
rea unei organizații mondiale de 
comerț, influența dezarmării asu
pra comerțului internațional.

De asemenea delegatul romîn a 
arătat necesitatea ca C.E.E. să ela
boreze, conform unei rezoluții an
terioare a Comisiei, măsuri în ve
derea eliminării obstacolelor care 
stau în calea schimburilor comer
ciale.

Republica Populară Romînă, care 
este interesată în dezvoltarea co
merțului mondial și întărirea coo
perării internaționale — a spus de
legatul romîn — își va aduce con
tribuția cuvenită la pregătirea și 
desfășurarea cu succes a Conferin
ței O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare.

Vizitele delegației orașului Aarhus (Danemarca)
Delegația Municipalității orașului 

Aarhus din Danemarca, condusă de 
Robert Svane Hansen, locțiitorul 
primarului general al orașului, a so
sit la Galați, la invitația președin
telui sfatului popular al acestui 
oraș. însoțită de Ion P. Ion, secre
tar al Sfatului popular al orașului 
Galați, delegația daneză s-a întîlnit 
la sediul sfatului popular cu Vasile 
Zapis, președintele sfatului popu
lar, care a adresat oaspeților cuvîn- 
tul de bun 
Stan Alecu, 
lui popular 
dor Oprică,

sosit. Au, fost de față 
vicepreședinte al Sfatu- 
al regiunii Galați, Teo- 
Ștefan Mușunoiu și Va-

sile Matache, vicepreședinți ai Sfa
tului popular al orașului Galați, și 
alți membri ai comitetului execu
tiv. Oaspeților le-a fost prezentat 
planul de sistematizare a orașului 
Galați și de construcție a noului 
cartier muncitoresc Țiglina. în 
după-amiaza aceleiași zile, membrii 
delegației au vizitat șantierele de 
construcții din zona centrală a ora
șului, complexul de locuințe și cel 
comercial de la Țiglina și muzeul 
regional de istorie.

Vizita în regiunea Galați a dele
gației orașului din Danemarca con
tinuă. (Agerpres)
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NEW YORK 1 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Asso
ciated Press, ministrul adjunct al 
afacerilor externe și reprezentanta 
Liberiei la O.N.U., d-na Angie 
Brooks, care a sosit la 30 aprilie în 
orașul Raleigh (statul Carolina de 
nord) pentru a lua cuvîntul în fața 
studenților universității Shaw, a 
fost invitată să părăsească localul 
unui restaurant unde s-a oprit să 
ia masa, sub motivul că „accesul 
negrilor este interzis“. D-na Brooks, 
împreună cu cele cinci persoane 
care o însoțeau, a încercat atunci 
să dejuneze într-un alt local, situat 
în apropiere, dar a fost din nou re
fuzată sub pretextul că „negrii nu 
au dreptul să ia loc la meșe alături 
de clienții albi”.

Potrivit agenției Associated Press, 
diplomata liberiană a declarat că 
va cere Ambasadei Liberiei la Wa
shington să protesteze oficial pe 
lîngă guvernul Statelor Unite în le
gătură cu acest act de discriminare 
rasială.

HAVANA 2 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Republi
cii Cuba a adresat Departamentului 
de Stat al S.U.A., prin intermediul 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
Washington, o notă de protest în le
gătură cu acțiunile piraterești ale 
unui avion bimotor care la 25 apri
lie a trecut într-un zbor razant dea
supra rafinăriei de petrol „Nico 
Lopez" și a aruncat o bombă în 
greutate de 45 kg precum și cîteva 
recipiente cu substanțe inflamabile 
de tip „Napalm”.

La 26 aprilie, se 
agențiile americane 
fuzat o informație 
Alexander Rorke, cetățean al S.U.A., 
a declarat la Washington în fața 
unor ziariști că el a pilotat avionul

spune în notă, 
de presă au di- 
potrivit căreia

bimotor care a bombardat rafinăria 
de petrol și că un alt american, care 
a participat la raid, este student la 
Institutul tehnologic din Massa
chusetts.

Guvernul Statelor Unite, se subli
niază în notă, nu se poate degajă 
de răspunderea care' îi revine pen
tru această acțiune care, dacă ar fi 
fost încununată de succes, ar fi 
atras după sine victime în rîndurile 
populației civile. Dacă guvernul 
nord-american dorește ca opinia 
publică mondială să dea crezare de
clarațiilor sale îndreptate împotriva 
pirateriei în regiunea Mării Carai
bilor, se arată în notă, este dator să 
ia măsuri care să împiedice în mod 
eficient repetarea unor asemenea 
acțiuni.

Competiția de fotbal dotată cu 
„Cupa Tineretului", organizată la 
1 și 2 mai la București, s-a încheiat 
aseară pe stadionul „Republicii“ cu 
victoria selecționatei secunde a Ca
pitalei, care în meciul decisiv a în
trecut cu 2—0 selecționata catego
riei B. In partida pentru locurile 3-4,

Cupa tineretului
echipele Progresul București și Stea
gul Roșu-Brașov au terminat la 
egalitate (2—2). Conform regula
mentului, fiecare echipă a executat 
apoi cîte 10 lovituri de la 11 m. în
scriind 7 puncte, fața de numai 6 
ale brașovenilor, fotbaliștii de 
Progresul au ocupat locul tiei.

la

Meciuri egale
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 

Ieri după-amiază, pe stadionul „1 
Mai" din Timișoara a avut loc cel 
de-al 2-lea cuplaj internațional de 
fotbal între echipele din regiunea 
Banat (U.T.A. și Știința) și Velej Mos-

P'etrosîan-Botvsnnsk
8,5-7,5

la Timișoara
tar (R.S.F. Iugoslavia) și Györi 
sas (R. P. Ungară).

în primul meci, în care s-au întîl
nit U.T.A. și Györi Vasas, după 90 
minute de joc, cele două echipe au 
terminat nedecie (1—1). Au marcat 
Sasu (U.T.A.) și Nagy (Vasas).

în meciul „vedetă“, echipa 
denților a încheiat cu același 
(1—I) partida cu Velej 
Lorii golurilor : Surdan 
Hangici (Velej).

Mostar. 
(Știința)

Va-

stu- 
sccr
Au-

I Și

GriYija Roșie—Steaua 10-9
In primul meci al barajului pentru de

semnarea unei echipe care să reprezinte 
tara noastră în „Cupa campionilor euro
peni” la rugbi, formația bucureșteană Gri. 
vița Roșie a obținut ieri dimineață pe 
stadionul Progresul o victorie la limită 
(10-9) în compania echipei Steaua. După 
cum începuseră jocul, grivițenii păreau 
a obține o victorie categorică, mai ales 
că, după numai două minute, ei și înscri
seseră 5 puncte, in urma unei încercări 
reușite la centru prin Mircea Iliescu (trans
formată de Țibuleac). Pînă la pauză Gri- 
vița Roșie marchează încă 5 puncte, tot 
prin Iliescu (încercare) și Țibuleac (trans
formare). După pauză însă, rugbiștii mili
tari joacă mult cu linia de trei-sferturi, 
punînd în pericol buturile adverse. Ei în
scriu 9 puncte prin Penciu (două lovituri 
de pedeapsă) și Chiriac (drop-gol). De 
această dată, întrecerea, celor două frun
tașe ale rugbiului’ romînesc a plăcut nu
meroșilor spectatori.

Revanșa 
orele 14,45 
deschidere 
bal dintre 
Romine și Universidad Santiago de

Planul „Beeching" crificat 
în Camera Comunelor

se va disputa duminică de la 
pe stadionul „23 August”, în 
la meciul internațional de fot- 
selectionata olimpică a R. P. 

Chile.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Cea 
de-a 16-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre M. Botvin
nik și T. Petrosian, întreruptă miercuri, 
a continuat joi la Moscova. La mutarea 
54-a, cei doi jucători au căzut de acord 
asupra remizei. Scorul este acum de 
8,5—7,5 puncte în favoarea lui Petro
sian. Sîmbătă se desfășoară cea de-a 
17-a partidă.

In
TENIS. Astăzi, cu începere de la orele 

15, se desfășoară pe terenurile clubului 
Progresul din Capitală primele două probe 
de simplu din cadrul meciului de tenis 
R. P. Romînă — Elveția, contînd pentru 
„Cupa Davis”. Sîmbătă se dispută proba 
de dublu, iar duminică ultimele două 
simpluri. Echipa țării noastre este alcă
tuită din I. Țiriac, G. Bosch, Al. Bardan 
și P. Mărmureanu. Oaspeții au deplasat 
pe B. Auberson, P. Blondei și B. Schweit-

în tu-zer. Echipa învingătoare va întîlni 
rul doi echipa Africii de sud.

★
FOTBAL. Echipa de fotbal Știința Cluj 

și-a început turneul în R. P. Ungară ju- 
cînd la 1 mai la Szeged cu echipa locală. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1-1 (1-0). La 4 mai, fotbaliștii ro- 
mîni vor evolua la Pecs.

★
Echipa scoțiană de fotbal Dundee a în

vins cu 1-0 (1-0) pe FC Milano în semi
finalele „Cupei campionilor europeni”. 
Victorioși în meciul tur cu 5-1 fotbaliștii 
italieni au obținut calificarea, urmînd să 
întîlnească în finală echipa învingătoare 
din jocul Benfica Lisabona — Feyenoord 
Rotterdam. Finala se va disputa la 22 mai.

★
VOLEI. Ieri au continuat în sala Flo- 

reasca întrecerile turneului final al cam
pionatului republican masculin de volei. 
Dinamo București a învins cu 3-2 pe 
Știința Cluj, iar Rapid București a între
cut cu 3-0 pe Tractorul Brașov. Astăzi 
la orele 17 au loc alte două intîlniri.

★
ATLETISM. Cu prilejul unui concurs

atletism disputat în orașul Monroe (sta
tul Louisiana), Johnn Pennel a stabilit un 
nou record mondial la săritura cu prăjina 
cu 5,05 m (vechiul record, stabilit acum 
cîteva zile, era de 5,03 m și aparținea lui 
Sternberg).

de

de

In cadrul unul bogat program spor
tiv, cuprlnztnd diferite întreceri între 
tinerii bucureșteni, ieri dimineață s-a 
disputat pe lacul Herăstrău și un con
curs de canota). Iată, în fotografia 
alăturată, un aspect din proba de ca
iac — 4 persoane.

(Foto : M. Andreescu)

LONDRA 2 (Agerpres). — Parla
mentul britanic a aprobat marți 
seara planul guvernamental „Bee
ching", care prevede restrîngerca 
considerabilă a activității căilor fe
rate din Marea Britanie. Harold 
Wilson, liderul partidului laburist, 
a criticat cu vehemență politica gu
vernului în legătură cu planul „Bee
ching“, apreciind-o drept „o plani
ficare cu ochelari de cal“. Wilson a 
arătat că muncitorii feroviari, în 
semn de protest împotriva planului 
„Beeching“, vor desfășura o grevă 
între 14 și 16 mai la care vor parti
cipa peste 317 000 de feroviari.

Un amendament al partidului la
burist prin care se cere amînarea 
aplicării planului a fost respins.

Agenția France Presse relatează, 
că chiar din rîndul conservatorilor 
numeroși deputați reprezentînd cir
cumscripții care vor fi lipsite de 
căile ferate ca urmare a aplicării 
planului „Beeching“ au protestat 
împotriva acestui plan. 15 dintre ei 
au refuzat să voteze adoptarea pla
nului.

„Puterile pe care le de
țin acum autoritățile noa
stre sînt demodate" — a 
exclamat Vorster, ministrul 
justiției în guvernul ra
sist al Republicii Sud- 
Africane, zilele acestea 
cind legea elaborată de 
el a fost adoptată de 
„parlament" în a doua ci
tire. Legea este menită 
tocmai să confere „împu
terniciri moderne" unuia 
din cele mai reacționare 
regimuri din lume. Ea 
acordă tribunalelor drep
tul de a condamna la 
moarte orice persoană 
bănuită că s-ar fi întors 
în Republica Sud-Africa- 
nă din străinătate pentru 
a participa la lupta împo
triva terorii rasiste, 
trivit prevederilor legii 
amintite, vor fi 
miși în fața plutonului 
de execuție chiar acele 
persoane care în fața unor 
organe internaționale, de 
pildă, O.N.U., ar îndrăzni 
să condamne regimul ra
sist din R.S.A. și să sus
țină necesitatea luptei 
împotriva sa, pentru drep-

turile populației de cu
loare.

Poliția poate deține 
în stare de arest timp 
de mai multe luni fă
ră judecată persoane bă
nuite ca ar fi participat 
la acțiuni de protest îm
potriva regimului rasist 
sau că ar deține informa
ții în legătură cu aseme-

NOTA EXHRNA

Po-

tri-

nea acțiuni. Totodată per
sonalitățile politice care 
au fost condamnate și eli
berate după executarea 
sentinței vor putea fi din 
nou arestate și întemni
țate pe timp nelimitat 
fără judecată.

Vorster este de părerea 
lui Machiavelli că scopul 
scuză mijloacele. Pentru 
el nu există nimic mai 
important decît aparthei
dul — „salvarea popu
lației albe de eventualita
tea dominației negrilor". 
Că populația de culoare 
reprezintă mai bine

TEATRE : Filarmonica tie stat „George 
Enescu“ (sala mică a Palatului R. P. Ro. 
mîne) : Recital de pian (orele 20). Tea
trul de stat de operetă : Paganini (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(sala Comedia) : Vizita bătrînei doamne 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Aclam și Evă 
(orele 19,30). * ’ - -----...........
Magheru) : 
19,30). (Sala _____ ___ __ ___  ...
trări (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu 
Cezar și Cleopatra (orele 19,30). 
Studio .‘.T
de sticlă (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R. Giulești : Măria sa bărbatul 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și co
pil (sala C. Miile) : Logodnicul de pro
fesie se însoară (orele 20). (Sala Liber
tatea) : Emil șl detectivii (orele 16). Tea
trul evreiesc de stat : Cu cîntec spre 
stele (orele 20). O.ST.A. (sala Dalles) 
Spectacolul muzical „Telegrame-Melodii“ 
(orele 20) Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nașe“ (sala Savoy) : Ca la revistă (orele
20) . Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. : Seară de concert (orele 20) Tea 
trul Țăndărică (sala Academiei) : Ursu
leții veseli (orele 16). Circul de stat : Pe 
aripile prieteniei (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cartagina In flă
cări — film pentru ecran panoramic • 
Patria (9; 11,30; 14, 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu : rulează la cinematogra
fele București (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21) , Gh. Doja (10; 12,30; 15,30; 17; .......
Stefan cel Mare (10; 12; 15,30; 18; . ,
Rocco și frații săi : Republica (9, 12,30; 
16,30; 20), Grădina Progresul (orele ) 
Salut viața : rulează la cinematografele 
Giulești — cartierul Giulești (9,45; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (10:............ '
17,15; 19,15. 21,15). 
V. Roaltă (10; 12,

Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Frații Karamazov (orele 
Studio) : Casa cu două in-

1) : 
. . (Sala 

str. Al. Sahia 76) : Menajeria

20.30) .
20.30)

19.30).

. . 12; 15,15;
Drumul spre chel : 

14; 18.15; 20,30) Fla-

căra (16: 18,15; 20,30), înfrățirea între po
poare (15,30; 17,45; 20) Căpitanii lagunei 
albastre: rulează la cinematografele 1. C. 
Frimu (10; 12; 14; 16,15: 18.30; 20.45). Grl- 
vița (12,15; 15; 17 30: 20) Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Pămîntul îngerilor : rulează 
la cinematograful Luceafărul (15; 17, 19; 
21). 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. Bacovia (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 conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 15 
după-amiază 17.30; 20). Lcgea-i lege :
1 Mai (10; 12,15: 15.30; 18; 20,30), Program 
special pentru copii la orele 10 la cine
matograful 13 Septembrie. Pescărușul 
negru : 13 Septembrie (11,30; 13,30; 16,30: 
'8,30; 20,30), 16 Februarie (16; 18; 20). So
sește circul — Ancora : Timpuri Noi (ru 
lează în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). Alibiul nu ajunge : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15; 
20,30). Cumpără-țf un balon • Alex. Sa 
hla (9; 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 : Cultu 
ral (15. 17; 19; 21). Prietenie Interzisă ; 
rulează la cinematograful Alex. Popov 
tn continuare de la orele 9.30 pînă la o 
rele 21 Vacanță la mare — cinemascop : 
8 Martie (10; 12; 14; 16,15; 18.30; 20.30) 
Grădina ,Alex Sahia" (orele 10.45). Un 
erou în papuci : rulează la cinematogra 
ful C-tin David (16; 18.15: 20.30), Came
lia : Unirea (11; 15; 17: 19; 21). Bunica 
Sabella : T. Vladlmlrescu (15; 17; 19: - 
grădină 20) 23 August (10; 12,15; 14.30;
16,45; 19; 21.15; — grădină 20). Revista de 
la miezul nopții — cinemascop : Miorița 
(10; 12; 16,30: 18,45; 21). Omul merge după 
soare : Munca (16; 18,15; 20,30). Mongolii

trei sferturi din întreaga 
populație este, firește, un 
fapt fără, importanță pen
tru autorii legiuirilor ra
siste.

Exprimînd condamna
rea de către opinia publi
că a unei asemenea legi 
profund reacționare, agen
ția Reuter scrie că ea este 
„mai dură decît oricine 
legé adoptată vreodată în 
timp de pace". Mai pu
țin protocolar, ziarul 
„Daily Telegraph“ o cali
fică drept „o sălbăticie 
legalizată“ Prevederile ei, 
scrie ziarul, seamănă mult 
cu „dispozițiile date unei 
armate de ocupație intr-0 
țară străină", fiind o a- 
devărată declarație de 
„război civil rece" împo
triva populației africane.

De fapt această lege 
exprimă mar mult decît 
orice șubrezenia regimu
lui rasist. Este mai mult 
decît zadarnic, așa cum a 
subliniat liderul partidu
lui progresist din R.S.A., 
lan Stytler, să aperi o 
politică de neapărat

N. RADU

— cinemascop 1 Popular (10.30: 15; 17; 19: 
21). Chiriașul : Moșilor <15; 17; 19: 21) Di
vorț Italian . rulează la cinematogi «fele 
M. Eminescu (11; 14 15. 16,30; 13.45; 21), 
Olga Banele (10 30, 15: 17, 19: 21). Circul 
rulează la cinematograful Iile Plntilie 
(16; 18. 20) Tinerii — cinemascop : Liber
tății (9.30; 1145; 14; 16 15; 18,30: 20.45). Rîul 
și moartea : Drumul Serii (15: 17; 19. 21). 
B Dclavrancen (11, 16; 18; 20). Violență 
în piață • rulează la cinematograful Au- 
’ Vlaicu (15; "" '

CUM
17; 19;. 21).

E VREMEA
Vremea a fost călduroa-Ieri fn țară : _____  .. _______

sä cu cerul mai mult senin dimineața și 
cu înnourări mal accentuate după-amiaza 
cu deosebire în nordul și vestul țării. 
Izolat în Moldova și estul Ardealului 
s-au semnalat averse însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab cu in
tensificări locale, predominînd din sec
torul sud-estlc Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra ralori cuprinse între 
27 grade la Sînnlcolau Mare și 12 grade 
la Sulina șl Mangalia. In București : 
Vremea a fost frumoasă șl călduroasă 
cu cer variabil, mal mult senin, vîntul 
a suflat slab cu intensificări temporare. 
Temperatura maximă a atins 26 grade.

Timpul probabil • Vreme schimbătoa
re, cu cer variabil I.ocal vor cădea ploi 
temporare. Vîntul va sufla slab, cu unele 
intensificări, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura va scădea ușor tn 
nord-vestui țării rămînînd staționară în 
celelalte regiuni Minimele vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade tar maximele 
între 15—25 grade In București : Vreme 
schimbătoare cu cerul variabil. Tempo
rar ploaie. Vînt slab pînă la potrivit 
Temperatura staționară.

r
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UL R. S. S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — C.C. 

al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
ăl U.R.S.S. au oferit în ziua de 1 
Mai, la Kremlin, un dejun în cin
stea invitaților participanți la para
da militară și demonstrația oame
nilor muncii din Moscova.

în timpul dejunului au rostit 
toasturi N. S. Hrușciov, mareșalul 
Uniunii Sovietice Rodion Malinov- 
ski și Fidel Castro, primul ministru 
al Cubei. Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de unitate, prietenie 
și cordialitate frățească.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 2. Corespondentul Ager

pres transmite : într-un cadru săr
bătoresc, zeci de mii de locuitori ai 
capitalei cehoslovace au manifestat 
in ziua de 1 Mai pe Vaclavske 
Nemsti, artera principală a Pragăi.

De la tribuna oficială, Antonin 
Novotny, președintele R.S.C., prim, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a rostit o cuvîntare în 
care a vorbit despre realizările ob
ținute de oamenii muncii din Ce
hoslovacia în anii puterii populare.

R. P. D. Coreeană
PHENIAN 2 (Agerpres). — Din 

primele ore ale dimineții, în Piața 
centrală din Phenian s-au adunat 
peste 200 000 de oameni ai muncii. 
La tribuna centrală au luat loc con
ducătorii Partidului Muncii din 
Coreea și ai guvernului R.P.D. Co
reene, în frunte cu Kim Ir Sen.

După miting, care s-a desfășurat 
sub lozincile întăririi unității mișcă
rii comuniste internaționale și reu- 
nificării Coreei, 
monstrația 
muncii.

a avut loc de- 
festivă a oamenilor

Cuba
2 (Agerpres), — La 1 
dimineața, în capitala

HAVANA 
Mai, ora 8 
Cubei, festiv pavoazată, a început 
demonstrația oamenilor muncii. La 
tribuna din piața Revoluției — José 
Marti — au luat loc membri ai gu
vernului revoluționar, ai conducerii 
naționale a Partidului Unic al Re
voluției Socialiste, numeroase de
legații străine, reprezentanți ai cor
pului diplomatic, invitați.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Havana a durat cîteva ore. 350 
de coloane cu steaguri, panouri, lo
zinci au defilat prin fața tribunei, 
demonstrîndu-și coeziunea în jurul 
guvernului revoluționar, al Partidu
lui Unic al Revoluției Socialiste, în 
jurul lui Fidel Castro, conducătorul 
revoluției cubane.

La demonstrație au luat parte 
aproximativ 140 000 de oameni ai 
muncii. După demonstrație a avut 
Ioc un miting la care a luat cuvîn
tul Râul Castro, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

S. U. A.
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

Miercuri, la New York a avut loc 
mitingul de 1 Mai. La miting a luat 
cuvîntul Gus Hali, secretar general 
al P. C. din S.U.A. Referindu-se la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai, vorbito
rul a spus că istoricul acestei săr
bători este strîns legat de lupta 
oamenilor muncii americani pentru 
ziua de lucru de opt ore. Și astăzi, 
a arătat el, pentru rezolvarea pro
blemelor ce stau în fața Americii, 
cum sînt șomajul, urmările auto
matizării producției, discriminarea 
față de populația de culoare, este 
necesar un nou avînt al mișcării 
muncitorești americane.

Gus Hall a transmis un salut fră
țesc oamenilor muncii din țările 
socialiste, popoarelor care luptă îm
potriva dominației imperialiste, 
eroicului popor cuban. .

Participanții la miting au adoptat 
în unanimitate o rezoluție care 

J

1 MAI LA ROMA. Peste 100 000 oameni ai muncii s-au adunat în piața centrală a orașului. Ei 
scandau : „Victorie, victorie“, manifestîndu-și bucuria față de marele succes obținut de forțele demo
crate și în primul rînd de Partidul Comunist Italian în alegerile parlamentare care s-au desfășurat dumi
nică și luni.

cheamă guvernul S.U.A. să înceteze 
politica ostilă față de Cuba și o re
zoluție care condamnă cu hotărire 
legile McCarran-Smith, Taft-Hartley 
și celelalte legi antimuncitorești.

R. B G.
BONN. 2 (Agerpres). în marile 

orașe și centre industriale din Ger
mania occidentală sărbătorirea zilei 
de 1 Mai a avut anul acesta mai 
mult ca oricînd, un caracter com
bativ. Centrele greviste din Germa
nia occidentală au devenit în ace. 
lași timp centre unde s-a sărbătorit 
ziua de 1 Mai.

Unul din cele mal mari mitin
guri de 1 Mai din R.F.G. la care au 
participat peste 50 000 de oameni a 
avut loc la München. Aproape 
50 000 de oameni au participat la 
mitingul de 1 Mai la Hamburg. Mi
tingurile de la Stuttgart și Frei, 
burg, centru industrial al landului 
Baden.Wurtenberg s-au desfășurat 
sub semnul revendicărilor _ econo
mice și sociale. Zeci de mii de oa
meni au luat parte la mitingurile 
de la Bochum, Frankfurt pe Main, 
Dortmund, Essen.

Portugalia
LISABONA 2 (Agerpres). — în 

ciuda măsurilor luate de autoritățile 
salazariste pentru a împiedica popu
lația să demonstreze cu prilejul zi
lei de 1 Mai, mii de oameni ai mun
cii din Lisabona au participat 
miercuri la o puternică demonstra
ție care s-a desfășurat pe străzile 
centrale ale orașului.

După cum relatează agenția U.P.I., 
clădirile principalelor instituții din 
capitala Portugaliei au fost încer
cuite de puternice cordoane de poli
ție încă din ajunul marii sărbători, 
în timpul manifestației care s-a 
desfășurat la 1 Mai la Lisabona, cir
culația a fost întreruptă. Relatînd 
aspecte de la această manifestație, 
corespondentul din Lisabona al a- 
genției France Presse arată că împo
triva demonstranților au fost aduse 
puternice detașamente de poliție 
care au lovit pe participanți. Tot
odată, asupra demonstranților au 
fost aruncate grenade lacrimogene, 
precum și mari cantități de apă al
bastră adusă în cisterne de poliție, 
în cele din urmă poliția a tras mai 
multe rafale de armă automată în 
mulțime, în urma cărora mai multe 
persoane au fost rănite. Agenția 
U.P.I. adaugă că o persoană a fost 
ucisă. Mai multe persoane au tost 
arestate.

Indignată de măsurile represive 
ale autorităților mulțimea a aruncat 
cu pietre în ferestrele clădirii re
dacției ziarului salazarist „Diario de 
Noticias“. în același timp, de
monstranții au scandat „Asasini, a- 
sasini".

Anglia
2 (Agerpres). — Munci- 
unele întreprinderi din

LONDRA 
torii de la 
Liverpool — constructorii, cazangiii, 
lăcătușii, turnătorii — au încetat lu
crul la 1 Mai pentru a participa la 
demonstrație. Printre participanții 
la demonstrație se aflau în număr 
mare gospodine, tineri și tinere, re
prezentanți ai sindicatelor și membri 
ai partidului comunist. Demonstran
ții au defilat pe străzile din Liver
pool, scandînd lozincile „Cerem 
dreptul la muncă“, „Jos restricțiile 
în calea comerțului dintre Est și 
Vest!“, „Să se pună capăt restrîn- 
gerii rețelei feroviare!“.

Belgia
BRUXELLES 2 (Agerpres). în 

ciuda timpului ploios, oamenii mun
cii din Belgia au sărbătorit pe larg 
ziua de 1 Mai. Zeci de mii de per
soane au luat parte la numeroasele 
demonstrații și mitinguri care au 
avut loc la Bruxelles, Liège, Ver- 
viers și în alte orașe din Belgia. La 
demonstrația oamenilor muncii din

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s București. Piața „Scinteii” Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul i Combinatul Pollarafic Casa Scînteii

din

capitala Belgiei au luat parte mi
niștri și deputați din partea parti, 
delor socialist și comunist 
Belgia.

Austria
Mai, 

din
VIENA 2 (Agerpres). — La 1 

în marile centre industriale 
Austria au avut loc demonstrații, 
mitinguri și adunări care s-au des
fășurat sub lozincile luptei pentru 
pace și progres social, pentru întă 
rirea neutralității permanente a 
Austriei.

O puternică demonstrație de 1 
Mai a avut loc la Viena. Demons
tranții au defilat prin fața tribunei, 
de la care au fost salutați de J. Ko- 
plenig, președintele P. C. din Aus
tria, și de alți conducători ai parti
dului comunist.

Birmania
RANGOON 2 (Agerpres). — Pen

tru prima oară în istoria Birmaniei 
independente, ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită pe plan național. La 
mitingul de 1 Mai de la Rangoon 
au luat parte peste 200 000 persoa
ne. La tribună se aflau membri ai 
consiliului revoluționar și ai guver
nului, în frunte cu generalul Ne 
Win, veterani ai mișcării muncito
rești. Generalul Ne Win, președinte
le Consiliului revoluționar, a rostit 
o amplă cuvîntare la miting.

India
DELHI 2 (Agerpres). — La 1 Mai 

la Delhi a avut loc o demonstrație 
a oamenilor muncii din capitala 
Indiei. Coloanele de demonstranți 
au defilat pe arterele de mare cir
culație din oraș. Apoi în Piața 
Gandhi a avut loc un mare miting 
la care a luat cuvîntul deputatul 
I. Gupta, secretar al Congresului 
național al sindicatelor din India.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai s-a 
desfășurat în India sub semnul miș. 
carii crescînde a oamenilor muncii 
indieni pentru apărarea politicii de 
pace și de neparticipare la blocuri 
militare agresive, sub semnul luptei 
pentru progresul social și fericirea 
poporului.

Chile
SANTIAGO, CHILE 2 (Agerpres). 

Centrala sindicală unică a oameni
lor muncii din Chile a organizat 
mari serbări în cinstea zilei de 1 
Mai. Din patru puncte ale orașului 
Santiago s-au îndreptat spre centrul 
orașului coloanele de oameni ai 
muncii din Chile. Demonstranții 
purtau steaguri și panouri cu lozin
cile : „Trăiască 1 Mai“, „Trăiască 
pacea și prietenia dintre popoarele 
întregii lumi !“, „Trăiască unitatea 
sindicală a oamenilor muncii din 
America Latină“.

Ghana
ACCRA 2 (Agerpres). — în cins

tea zilei de 1 Mai la Accra și în alte 
orașe din Ghana au avut loc mitin
guri și demonstrații.

Luînd cuvîntul marți seara la 
postul de radio Accra, Kwame 
Nkrumah, președintele Ghanei, a fe
licitat pe oamenii muncii cu prilejul 
sărbătorii, subliniind că în această 
zi „poporul ghanez este dator să 
întărească și mai mult hotărîrea de 
a-și reorganiza țara“.

Guineea
CONAKRY 2 (Agerpres). — Par

ticipant la demonstrația de 1 Mai, 
care a avut loc în capitala Guineei, 
au fost salutați cu căldură de con
ducători ai partidului și guvernului, 
de numeroși invitați străini. Luînd 
cuvîntul în fața celor prezenți, Seku 
Ture, președintele Guineei, a decla
rat că lozinca de 1 Mai a poporului 
guineèz este libertatea, pacea, ega
litatea, lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Revizuirea unor prevederi 
ale acordului

ALGER 2 (Agerpres). — La 2 mai
Ministerul algerian al Informațiilor 
a anunțat într-un comunicat că 
Franța a căzut de acord să evacueze 
în cursul ultimelor luni ale anului 
1964 bazele din Sahara, unde a e. 
tectuat experiențe atomice. Comu
nicatul, citit la o conferință de pre
să, în prezența primului ministru 
Ben Bella și secretarului de stat 
francez pentru problemele algeri
ene, Jean de Broglie, adaugă că 
„acest termen limită va putea ti 
eventual devansat“. Acordul de la 
Evian stipula că bazele din Sahara 
vor fi evacuate abia la 1 iulie 1965.

„Norvegia nu dorește staționarea 
de trupe străine pe teritoriul ei“

OSLO 2 (Agerpres). — Norvegia 
nu dorește staționarea trupelor 
străine pe teritoriul ei atît timp cît 
nu ne amenință nici o agresiune 
sau cît timp nu sîntem- supuși vre
unei agresiuni, a declarat Lange, 
ministrul afacerilor externe al Nor
vegiei, la mitingul de 1 Mai care a 
avut loc la Bude.

Nu vrem ca forțele armate nor
vegiene să fie dotate cu arma ato
mică, a continuat Lange, dar dacă 
securitatea țării noastre va fi ame
nințată, guvernul și Stortingul tre
buie, bineînțeles, să aprecieze situa
ția din punctul de vedere care co
respunde intereselor securității și 
independenței țării.

Luînd cuvîntul la mitingul de la

Conflictul dintre
PORT-AU-PRINCE 2 (Agerpres). 

— După cum anunță agențiile oc
cidentale de presă, relațiile dintre 
Republica Dominicană și Haiti, ca 
urmare a conflictului diplomatic 
provocat prin ocuparea de către 
poliția haitiană a localului ambasa
dei dominicane din Port-au-Prince, 
continuă să se mențină încordate.

Comisia desemnată de Consiliul 
O.S.A. pentru a examina situația 
creată între cele două țări a sosit 
în Haiti. Potrivit agenției Associa
ted Press, ministrul de externe al 
Republicii Dominicane, Andres Fei- 
teș, a acuzat regimul dictatorului 
haitian Duvalier de „corupție și te
roare” și a cerut să se dea asigu
rări Republicii Dominicane că va fi 
garantată libertatea și inviolabilita
tea cetățenilor dominicani din Haiti, 
precum și să se acorde dreptul ce
lor 21 de refugiați politici aflați în 
localul ambasadei dominicane să 
părăsească Haiti.

Pe de altă parte, Duvalier a de
clarat că „nimeni nu poate să-i dic
teze“ și că își „va menține puterea“. 
După cum menționează A.F.P., Du
valier a acceptat totuși ca poliția 
să părăsească localul ambasadei do
minicane și să permită refugiaților 
să părăsească țara.

La Port-au-Prince situația se men
ține însă încordată. Trupele haitie- 
ne continuă să ocupe poziții în ju
rul ambasadelor țărilor latino-ame- 
ricane, unde, potrivit agenției Asso
ciated Press, sînt refugiați „aproxi-

In această clă
dire de la margi
nea orașului Port-
au-Prince se atlă
camere de tortură
unde sînt intero
gate și schingiui
te persoanele con
siderate „suspec
te" de regimul lui
Duvalier.

Casele din jurul
clădirii sînt goale.
Locuitorii lor le-au
părăsit nemaipu-
tînd suporta țipe
tele celor torturați.
(Fotografie din re
vista „Life").

Dictatorul Duvalier intensitică 
represiunile

GENEVA. La 1 mai a sosit la Ge
neva, venind de la New York, secreta
rul general al O.N.U., U Thant. El a 
declarat că intenționează să aibă con
vorbiri cu delegații care participă la 
lucrările Comitetului celor 18 statelucrările Comitetului celor 
pentru dezarmare.

LONDRA. Anul trecut, 
cile și uzinele engleze 
loc 2 449 de greve care 
cinuit pierderea a 5 750 000 de zile 
lucrătoare. Cifrele au fost menționate 
de secretarul parlamentar al Ministe
rului Muncii, într-un răspuns scris la 
o interpelare făcută în Camera Comu
nelor.

PARIS. Franța creează în Pacific un 
poligon pentru experimentarea armei 
nucleare. Se prevede că acest poligon, 
care va fi amplasat in regiunea arhipe
lagului Tuamotu, va fi pus în func
țiune peste trei ani. După cum a de
clarat generalul Jean Thiry, care con
duce lucrările de construcție a poligo
nului, in viitor acesta va asigura pe 
deplin experiențele cu arma nucleară 
franceză.

ATENA. După cum anunță presa 
greacă generalul Taylor, președintele 
Comitetului mixt al șefilor de stat 
major al S.U.A., a părăsit miercuri 
Atena, după ce a avut întrevederi cu 
primul ministru Karamanlis și cu șefii 
militari greci în legătură cu o serie 
de probleme legate de apartenența 
Greciei la N.A.T.O. în drum spre 
Franța, Taylor a făcut o scurtă es
cală în insula Creta.

CARACI. La 2 mai secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, care a par
ticipat la sesiunea anuală a Consiliu
lui ministerial al. C.E.N.T.O., l-a vizi
tat pe președintele Pakistanului, Mo
hammed Ayub Khan și a avut cu el 
o convorbire care a durat mai mult 
de o oră. Această întîlnire, după cum 
afirmă cercuri competente din Pakis
tan, a fost organizată din inițiativa 
lui Dean Rusk.

în fabri- 
au avut 
au pri-

de la Evian
După ultimele experiențe nucleare 
însă, efectuate de Franța în luna 
martie a acestui an, premierul Ben 
Bella a cerut guvernului francez re
vizuirea acordului de la Evian și 
încetarea oricăror experiențe nucle. 
are pe teritoriul algerian. Ben Bella 
a subliniat cu acest prilej că acor
dul de la Evian era „incompatibil 
cu independența noastră“.

Comunicatul anunță de asemenea 
că forțele franceze staționate în re
giunea Constantine din Algeria de 
est vor fi retrase înainte de sfîr- 
șitul anului curent.

de război 
arătat că 
că nu do- 
un fel de 
că nu va

Declarația ministrului de externe, Lange
Christiansand, ministrul 
al Norvegiei, Harlem, a 
Norvegia a declarat clar 
rește să participe la nici 
forțe atomice mixte și
oferi baze forțelor armate ale altor 
state. Același lucru se referă și la 
apele noastre teritoriale, a decla
rat el.

Luînd cuvîntul la congresul Parti
dului centrist din Norvegia, unul 
din conducătorii partidului, Eric 
Brandland, deputat în Storting, a 
declarat că partidul său nu dorește 
ca în Norvegia să existe arma ato
mică în timp de pace și nici ca Nor
vegia să participe Ia forțele atomice 
multinaționale.

Dominicană și Haiti
mativ 180 de adversari ai lui Duva
lier“. Aceeași agenție precizează că 
acțiunile represive împotriva ad
versarilor politici ai dictatorului 
haitian continuă pe întregul terito
riu al țării. La sfîrșitul săptămîmi 
trecute, cel puțin 15 persoane au 
fost ucise. Se pare însă — trans
mite agenția Associated Press — că 
numărul acestora este cu mult mai 
mare.

Ziarul „NEW YORK TIMES“ sub
liniază că S.U.A., dîndu-și seama de 
impopularitatea regimului dictato
rial al lui Duvalier, au căutat de 
mai multe ori să se descotoroseas
că de acesta, dar teama ca reacția 
maselor să nu provoace o insurec
ție populară, cu consecințe nefaste 
pentru poziția S.U.A. în zona Mării 
Caraibilor, a reținut Washingtonul.

In această clă
dire de la margi
nea orașului Port- 
au-Prince se atlă 
camere de tortură 
unde sînt intero
gate și schingiui
te persoanele con
siderate „suspec
te" de regimul lui 
Duvalier.

Casele din jurul 
clădirii sînt goale. 
Locuitorii lor le-au 
părăsit nemaipu- 
tînd suporta țipe
tele celor torturați. 
(Fotografie din re
vista „Life’").

In aceeași zi după întîlnirea cu pre
ședintele Pakistanului, secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, a plecat 
cu avionul la Delhi unde va avea în
tâlniri cu primul ministru Nehm și cu 
alți oameni de stat din India.

în comunicatul sesiunii pactului 
agresiv C.E.N.T.O. se spune că 
miniștrii au examinat situația inter
națională și evoluția evenimentelor 
în Orientul Mijlociu, precum și pro
blema conflictului dintre Pakistan și 
India în legătură cu Kașmirul. Secre
tarul general al pactului, Khalatbary, 
a recunoscut că în sînul pactului s-au 
manifestat divergențe.

BUENOS AIRES. Opinia publică 
progresistă din Argentina a protestat 
cu hotărire împotriva interzicerii de 
către guvern a mitingurilor și demon
strațiilor de 1 Mai. „încă o dată, scrie 
ziarul „Precente“, în Argentina li s-a 
interzis muncitorilor să se întruneas
că pentru a protesta cu hotărire îm
potriva dominației străine în econo
mie, care a adus țării foame, boli 
și mizerie". „Mișcarea pentru unita
tea și coordonarea sindicatelor“ a 
chemat pe toți oamenii muncii din 
Argentina să participe la mitingurile 
și demonstrațiile de masă în semn de 
protest împotriva acestei măsuri arbi
trare.

RIO DE JANEIRO. Congresul na
țional al oamenilor muncii din Bra
zilia s-a pronunțat pentru îmbunătă
țirea situației economice și sociale a 
oamenilor muncii, pentru promulgarea 
unei legislații a muncii, precum și în 
problema înființării unei centrale sin
dicale unice a țărilor latino-america- 
ne. El a condamnat sistemul marii 
proprietăți funciare în agricultură și a 
scos în evidență importanța adoptării 
cît mai grabnice a legii cu privire la 
reforma agrară.

COPENHAGA. Marți seara, amba
sadorul Spaniei franchiste la Copen-

KOTA BARU 2 (Agerpres). — 
După transferarea administra; 
ției Irianului de vest Indoneziei 
a fost numit în funcția de gu
vernator al teritoriului Eliezer 
Jan Bonay. El este originar din 
Irianul de vest și a fost membru 
al Consiliului legislativ al terito
riului în timpul dominației colo
niale olandeze. Bonay a luptat 
împotriva colonialismului olan
dez și pentru realipirea Irianu
lui de vest la Indonezia.

Printre primele acțiuni ale 
noii administrații a fost lărgirea 
componenței consiliului provin
cial și desemnarea reprezentan
ților populației Irianului de vest 
în parlamentul indonezian și în 
alte organisme centrale. Minis
trul de externe al Indoneziei, 
Subandrio, care l-a reprezentat 
pe președintele Sukarno la cere
monia preluării administrației, 
a anunțat că guvernul indone
zian a alocat un prim credit de 
30 de milioane de dolari pentru 
dezvoltarea Irianului de vest și 
ridicarea nivelului de trai al 
populației sale.

Pe întreg cuprinsul Indoneziei 
a fost sărbătorită la 1 Mai, o 
dată cu ziua solidarității inter
naționale a oamenilor muncii, și 
victoria obținută de poporul in
donezian prin eliberarea deplină. 
a Irianului de vest. Luînd cuvîn
tul la un mare miting care a a- 
vut loc la Ambon, în insulele 
Moluce, președintele Sukarno a

Ziaristul Ralph Me. Gill 
adăugat noi dezvăluiri

Dezvăluirile unui ziarist american
marinului în ultima sa 
cursă, s-a descoperit că 
mecanismul cîrmei era 
defect și a trebuit să fie 
înlocuit. Mc. Gill scrie că 
vina pentru aceste defec
țiuni revine firmelor care 
au furnizat instalațiile.

încă în octombrie 1962, 
scrie Mc. Gill, amiralul 
Rickover, șeful secției 
submarine atomice a ma
rinei S.U.A., a declarat că 
o mare parte din materia
lele și instalațiile necesare 
submarinelor atomice nu 
au întrunit specificațiile 
tehnice necesare. „Buna 
funcționare a unui motor 
acționat cu energie nu
cleară, a declarat amira
lul, depinde de calitatea 
tuturor părților sale com
ponente : reactorul, pre
cum și părțile componen
te convenționale... schim
bătoarele de căldură, ca
merele de presiune, supa
pele, turbogeneratoarele 
ș.a.m.d. A fost extrem de 
greu să determinăm con-

a 
la „dosarul Thresher“. în
tr-un articol din „NEW 
YORK HERALD TRIBU
NE", el cere o anchetă 
amănunțită asupra cauze
lor catastrofei acestui sub
marin atomic american. 
Ziaristul se bazează și pe 
mărturia unui ofițer, loco
tenentul Mc. Coole, care 
datorită unei întîmplări 
nu s-a îmbarcat pe 
„Thresher“ în ultima 
cursă a acestui submarin.

Locotenentul Mc. Coole 
a arătat că instalația de 
comprimare a aerului, de 
importanță vitală pentru 
ieșirea la suprafață a na
vei, a funcționat aproape 
în permanență defectuos ; 
de asemenea, s-au consta
tat erori la instrumentele 
indicatoare ale profunzi
mii de scufundare. 20 la 
sută din supapele sistemu
lui hidraulic au fost de
fectuos montate. Cu o zi 
înainte de plecarea sub- 

haga a anunțat contramandarea „Săp- 
tămînii culturii spaniole”, care urma 
să fie organizată în luna mai. Această 
măsură a fost luată în urma 
protestelor de masă ale opiniei publice 
daneze, indignată de asasinarea mișe- 
lească a fiului credincios al poporului 
spaniol, Julian Grimau.

LIMA. „Nu avem unde să trăim. 
Noi și familiile noastre sîntem lipsiți 
de adăpost. Ne-am săturat de făgă
duieli mincinoase“ — a declarat Leo
nidas Alvarez, conducătorul luptei ce
lor 500 de familii care au ocupat pă- 
mînturi ale statului la 25 km de Lima. 
Poliția peruviană a fost mobilizată 
pentru a smulge pămînturile ocupate 
de țărani. Aceștia însă sînt ferm 
hotărîți să nu cedeze.

CARACAS. Cunoscutul medic Louis 
Bermudes Chauvio a declarat în ca
drul conferinței cu privire la proble
mele ocrotirii sănătății, că în anul 
1960 în Venezuela au murit de foame 
peste 14 000 de persoane. 277 000 
persoane suferă din pricina avitami
nozei.

LONDRA. După cum se arată în- 
tr-o telegramă adresată președintelui 
Irakului de către laburistul Fenner 
Brockway, președintele „Mișcării pen
tru. eliberarea coloniilor“, socialiștii 
englezi sînt profund îngrijorați de te
roarea din Irak. Pentru a lupta împo
triva persecutării democraților din Irak 
și a cere restabilirea drepturilor de
mocratice în această țară, parlamen
tarii laburiști au constituit organizația 
„Comitetul pentru apărarea drepturi
lor omului“ în frunte cu lordul 
Chorley.

BONN. După cum reiese din rela
tările apărute în presă, în cercurile 
guvernamentale de la Bonn se mani
festă o îngrijorare serioasă în legătură 
cu extinderea luptei greviste. Ziarul 

sublimat dubla semnificație pe 
care o are anul acesta pentru po
porul indonezian ziua de 1 Mai. 
El a arătat că Indonezia va con
tinua lupta împotriva colonialis
mului de toate felurile și a re
afirmat hotărîrea guvernului in
donezian de a se opune planuri
lor colonialiste de constituire a 
federației malayeze. El a chemat 
poporiil indonezian să sprijine 
cu vigoare lupta de eliberare a 
populației din Kalimantanul de 
nord.

O mare demonstrație a avut 
loc la Djakarta pentru a marca 
ziua solidarității internaționale a 
oamenilor muncii și eliberarea 
definitivă a Irianului de vest.

Mesajul Consiliului 
Mondial al Păcii

PRAG A 2 (Agerpres). — Con
siliul Mondial al Păcii a adresat 
călduroase felicitări frățești po
porului indonezian cu prilejul zi
lei de 1 Mai 1963 — ziua realipi- 
rii definitive a Irianului de vest 
la Republica Indonezia.

Acest eveniment — se spune în 
salut — este o victorie glorioasă 
a poporului indonezian, a tuturor 
forțelor păcii în lupta împotriva 
colonialismului. Ea va însufleți 
milioanele de oameni care conti
nuă lupta pentru autodetermina
re și independență națională.

întreprinderilor

multă vreme

nu ar trebui 
nici o dificul- 

calitatea

ducerea 
să dea atenția cuvenită a- 
cestor părți componente 
convenționale. Acestea 
sînt proiectate și construi
te pe baza unor procedee 
tehnice de 
stabilite și, ca atare, con
strucția lor 
să prezinte 
täte. Și totuși, 
pieselor livrate și func
ționarea lor a lăsat de do
rit... Dacă dorini construi
rea unor motoare nuclea
re eficace, calitatea exe
cuției, precum și controlul 
pieselor executate trebuie 
să se situeze la un nivel 
mai ridicat decît cel ac
tual“.

Exprimîndu-și surprin
derea că declarațiile ami
ralului Rickover au rămas 
la vremea lor fără nici un 
fel de ecou, Mc. Gill cri
tică conducerea flotei ma
ritime militare care „s-a 
temut prea mult să nu o- 
fenseze principalele firme 
furnizoare".

„Die Welt" arată că dacă greva din 
Baden-Württemberg nu se va termina 
în curînd, peste aproximativ zece zile, 
din cauza lipsei de metal vor trebui 
să fie închise toate uzinele din indus
tria vest-germană de automobile. S-a 
creat o amenințare serioasă pentru 
producție și în ramurile conexe ale in
dustriei din Germania occidentală. Ca 
urmare, vor avea loc concedieri și se 
va introduce ziua de lucru redusă.

între timp, situația s-a agravat 
și în alte regiuni, unde metalur
gia prelucrătoare constituie una din 
principalele ramuri industriale. S-au 
soldat cu un eșec tratativele dintre 
patronii și reprezentanții sindicate
lor din Hessen, Palatinat, Bavaria și 
Hamburg. Frontul luptei greviste se 
lărgește.

ä

„Costul vieții în S.U.A. a cres
cut în martie a.c.“_ scrie ziarul 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE" : 
prețurile au crescut simțitor la 
îmbrăcăminte, apă, taxe iunciare 
și chirii.

Ziarul „NEW YORK TIMES“ a- 
rată de asemenea că prețurile au 
crescut conlinuu începînd din 
1961, după cum se vede și din 
gratie.
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