
TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VA iPROLETARI DIN

^SOrgan al Comitetului Centrai al P.M.R.

Anul XOm Wr. 6245 |
..........   ..................... .................................j»:.——   r...7-,,   -.............

Duminică 3 «mi 1964 | 4 PAGiHi - 20 BANI

Sărbătorind cu entuziasm ziua de 1 Mai, oamenii muncii din țara 
noastră și-au exprimat dragostea și atașamentul față de partid 
și patria socialistă, prietenia frățească cu popoarele țărilor so
cialiste, solidaritatea cu clasa muncitoare internațională, cu forțele 
păcii și progresului de pretutindeni.

Tribuna centrală in timpul demonstratei oamenilor muncii din Capitală Foto : Gh. Vințilă

In geografia unul an, ziua da 
1 Mai esta Capitala Primăverii.

O zi Iubită, o zi a nădejdilor și 
avlntului pe care le-a semănat în 
lume brațul puternic al clasei 
muncitoare.

Este ora 9. Răcoare și vint ușor. 
In Piața Aviatorilor, mari plan
te tropicale, aliniate în fața 
tribunei principale, dau locului 
tradițional al sărbătorii un aspect 
primăvăratec. Ca întotdeauna, 
deasupra tribunei principale se 
află globul pămîntesc înconjurat 
de brîul purpuriu pe care este 
înscrisă chemarea — „Proletari 
din toate țările, uniți-vă !“

Miile de bucureștenl, prezențl 
în piață pentru a participa la 
mitingul consacrat zilei de 1 Mai, 
întîmpină cu aplauze îndelungi și 
urale pe conducătorii partidului 
și statului. La tribuna centrală 
iau loc tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Gh. Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Constan
tin Tuzu, membri ai Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului. împreună cu 
conducătorii noștri de partid și 
de stat se află și secretarul ge
neral al Federației Sindicale 
Mondiale, tovarășul Louis Sail
lant.

Față în față cu tribuna prin
cipală, într-o fluturare neînce
tată, zeci de steaguri roșii și 
tricolore înconjoară cele trei 
portrete mari care dom nă piața : 
Marx, Engels, Lenin. Çu litere 
mari, pe un fundal de pînză ro
șie, jur împrejurul pieței sînt în
scrise lozinci închinate zilei de 
1 Mai, patriei și partidului nos
tru, unității și coeziunii mișcării 
muncitorești internaționale, uni
tății marii comunități frățești a 
țărilor socialiste, păcii și priete
niei între popoare.

în tribune sînt prezenți nu
meroși invitați : conducători ai 
organizațiilor de masă și ai insti
tuțiilor centrale de stat, repre
zentanți ai întreprinderilor și in
stituțiilor Capitalei, fruntași în 
întrecerea socialistă, academicieni 
și alți oameni de știință și cultu
ră, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

In tribuna rezervată corpului 
diplomatic se află șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă șl alți membri al 
corpului diplomatic.

Fanfara militară aflată în piață 
intonează Imnul de stat al Repu
blicii Populare Romîn«,

Mitingul este deschis de tova
rășul Florian Dănălache, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., prim-vice- 
președlnte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne. Cuvîn- 
tarea este subliniată de urale șl 
ovații puternice.

Bucureștenl fără număr s-au 
strîns pe marile artere ce duc 
spre șosea și ascultă cuvîntarea 
la megafoane. La această oră, 
sute de mii de oameni s-au adu
nat în toate orașele țării : și mal 
în fiecare, mulți dintre ei veneau 
din cartiere noi, se strângeau în 
piețe mărginite de blocuri moder
ne. Operatorii de televiziune și-au 
pregătit din vreme camerele nol- 
nouțe : prin interviziune, marea 
noastră demonstrație va fi conec
tată cu cele ale milioanelor de 
oameni din diferite capitale so
cialiste.

Se împlinesc anul acesta 75 de 
ani de cînd reprezentanții mun
citorimii au hotărît ca în ziua de 
1 Mai — înscrisă pe agenda isto
riei de sîngeroasele evenimente 
petrecute la Chicago cu trei ani 
înainte — muncitorii „să organi
zeze o mare demonstrație inter
națională... în toate țările și în 
toate orașele... în conformitate 
cu condițiile existente în fiecare 
țară“. Congresul de la Paris care 
a luat această hotărîre cuprindea 
reprezentanți din 20 de țări unde 
exista o mișcare socialistă. Astăzi 
se apropie de această cifră nu
mai numărul statelor unde clasa 
muncitoare se află la putere, iar 
țările unde acționează partide re
voluționare marxist-leniniste re
prezintă în mod practic totalita
tea planetei noastre, mișcarea 
comunistă internațională fiind 
cea mai influentă forță politică a 
contemporaneității.

Această nouă hartă politică a 
umanității a fost dobîndită prin 
lupta unită a maselor muncitoa
re din fiecare țară. Clasa noastră 
muncitoare, oamenii care mun
cesc pe ogoare, în școli sau labo
ratoare, întreg poporul au întîm- 
pinat marea sărbătoare în plin 
avînt constructiv. Se apropie a 
XX-a aniversare a eliberării pa
triei și mereu alte înfăptuiri vin 
să se adauge la bilanțul celor 
două decenii de luptă și creație. 
Acum 20 de ani, în adîncă ilega
litate, în vechea Romînie vlăgui
tă de război, se făurea Frontul 
unic muncitoresc. Astăzi, 1 Mai 
este serbat în Republica noastră 
populară cu o industrie aflată în

(Continuare în pag. Il-a)

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
Dragi tovarăși șl prieteni,
Stimați oaspeți de peste hotare,
Poporul romîn cinstește astăzi o 

sărbătoare scumpă Inimii oamenilor 
muncii din întreaga lume — Ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, a luptei unite a clasei 
muncitoare de pretutindeni pentru 
pace, democrație și socialism.

Cu prilejul zilei de 1 Mal, Comi
tetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliul de Stat și 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne adresează clasei muncitoare, 
țărănimii colectiviste, intelectuali
tății, întregului nostru popor un 
călduros salut și felicitări pentru 
succesele dobîndite în opera de de- 
săvîrșire a construcției socialismu
lui.

Aducem salutul nostru cordial, 
prietenesc, tuturor oaspeților din 
alte țări care participă împreună cu 
noi la această mare sărbătoare a 
omenirii muncitoare.

Clasa muncitoare și poporul nos
tru sărbătoresc în acest an două de
cenii de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist. Acum 20 de ani Parti
dul Comunist Romîn și Partidul So
cial-Democrat au creat Frontul Unic 
Muncitoresc, ceea ce a avut o mare 
însemnătate pentru unirea tuturor 
forțelor patriotice antihitleriste și 
mobilizarea maselor populare pentru 
înfăptuirea insurecției armate de la 
23 August 1944, care a însemnat o 
cotitură istorică în destinele po
porului romîn, trecerea la adinei 
transformări revoluționare în patria 
noastră.

Victoriile grandioase dobîndite în 
anii vieții sale libere insuflă po
porului romîn o îndreptățită bucu
rie și încredere deplină în viitor. 
Economia națională se dezvoltă pe 
o linie continuu ascendentă, ca 
rezultat al aplicării consecvente a 
politicii leniniste a partidului de 
industrializare socialistă a țării. 
Desfășurînd larg întrecerea socia
listă pentru a da viață angajamen
telor luate la începutul anului în 
cinstea lui 23 August, oamenii mun
cii sărbătoresc 1 Mai cu noi și în
semnate succese în realizarea hotă- 
rîrilor Congresului al III-lea al 
partidului.

Avem satisfacția de a putea a- 
nunța că planul de stat pe trimes
trul I al acestui an a fost îndeplinit 
în proporție de 103 la sută, reali- 
zîndu-se o producție industrială cu 
peste 16 la sută mai mare decît în 
trimestrul I al anului trecut.

Țărănimea noastră, lucrătorii din 
gospodăriile de stat și stațiunile de 
mașini și tractoare munceso cu în
suflețire pentru obținerea unor re
colte tot mai bogate, sporirea pro
ducției vegetale și animale, asigu- 
rînd astfel aprovizionarea industriei 
cu materii prime și satisfacerea ne
cesităților de consum mereu cres- 
cînde ale populației.

Oamenii de cultură, artă, știință 
aduc o prețioasă contribuție la dez
voltarea economiei naționale, la 
avîntul științei și culturii.

Oamenii muncii de Ia orașe și sate 
sînt conștienți că toate victoriile re
purtate în opera măreață de con
struire a socialismului se datoreso 
politicii înțelepte a partidului. în
tregul nostru popor urmează cu 
nemărginită încredere, dragoste și 
devotament încercatul Partid Mun
citoresc Romîn șl Comitetul său 
Central.

Tovarăși, prieteni,
Au trecut trei sferturi de veac de 

cînd 1 Mai a fost proclamat Ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc. în acest răstimp în lume 
s-au produs mari schimbări înnoi
toare.

Pe a patra parte a pămintului po
poarele a 14 țări și-au luat soarta 
în propriile miini, făurind o orîn- 
duire socială nouă. Datorită conside
rabilei sale forțe economice, politice 
și sociale, sistemul mondial socia
list exercită o înrîurire determinantă 
asupra dezvoltării istorice. Succesele 
obținute de Uniunea Sovietică în 
construcția desfășurată a comunis
mului, realizările celorlalte țări so
cialiste în construirea socialismului, 
perspectivele spre care ele se în
dreaptă însuflețesc masele oameni
lor muncii din lumea capitalistă, 
constituie pentru ele un îndemn la 
lupta împotriva exploatării și asu
pririi, pentru eliberarea socială și 
națională, pentru democrație, pace și 
socialism.

Poporul romîn, clasa muncitoare, 
Partidul Muncitoresc Romîn trans
mit un călduros salut frățesc popoa
relor prietene, clasei muncitoare, 
partidelor comuniste și muncitorești 
din toate țările socialiste, din Uniu
nea Sovietică, China, Cehoslovacia, 
Polonia, R. D. Germană, Bulgaria, 
Ungaria, Iugoslavia, Albania, R.P.D. 
Coreeană, Mongolia, R.D. Vietnam, 
Cuba, dorindu-le din toată inima 
să dobîndească noi și însemnate 
succese în dezvoltarea economiei și 
culturii, în construirea socialismului 
și comunismului.

Oamenii muncii din țara noastră 
transmit un fierbinte salut de soli
daritate și simpatia lor frățească 
clasei muncitoare și maselor popu
lare din țările capitalului, eroicelor 
partide comuniste și muncitorești 
din aceste țări, care luptă pentru in
teresele lor vitale, pentru pace și 
socialism.

Poporul romîn adresează un salut 
călduros de simpatie și solidaritate 
tuturor popoarelor care luptă pen
tru dobîndirea și consolidarea li
bertății naționale, sprijină eforturile 
țărilor Asiei, Africii și Americii La
tine îndreptate spre înlăturarea tu
turor formelor de dominație impe
rialistă, spre deplina lor indepen
dență economică.

Apărarea păcii este cauza vitală 
a întregii omeniri, a tuturor popoa
relor lumii. Ziua de 1 Mai prileju
iește o nouă și viguroasă demonstra
ție a voinței arzătoare a oamenilor 
muncii, a maselor populare celor 
mai largi de a apăra pacea, de a face 
ca începutul de destindere ce s-a 
conturat în viața internațională să 
fie consolidat și dezvoltat.

Republica Populară Romînă pro
movează o politică consecventă de 
apărare a păcii, militează pentru 
triumful principiilor coexistenței 
pașnice în relațiile dintre țările cu 
sisteme social-politice diferite, pen
tru rezolvarea problemelor interna
ționale litigioase pe calea tratative
lor, înfăptuirea dezarmării generale, 
dezvoltarea relațiilor normale de 
prietenie și colaborare cu toate sta
tele și popoarele. Sîntem gata să a- 
cordăm întregul nostru sprijin ori
căror inițiative care contribuie la 
destindere și la înlăturarea a tot ce 
poate crea încordare în diferite zone 
ale lumii.

Principala chezășie a victoriei în 
lupta pentru apărarea păcii, pentru 
democrație și socialism este unita
tea țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Comunitatea de țeluri, ideologia 
comună marxist-leninistă, solidari
tatea internaționalistă, răspunderea 
în fața proletariatului internațional, 
a oamenilor muncii, a popoarelor 
lumii unesc partidele comuniste și 
muncitorești într-o mare familie de 
partide frățești, formează baza trai
nică a coeziunii mișcării comuniste 
internaționale, a comunității țărilor 
socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni,
Muncind cu hărnicie, abnegație și 

pricepere, poporul romîn obține 
succese remarcabile în lupta pentru 
realizarea mărețelor obiective ale 
planului de 6 ani, pentru înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare a 
economiei naționale, pentru bună
starea și fericirea sa. Totodată, prin 
realizările sale, poporul nostru con
tribuie la întărirea sistemului mon
dial socialist, a forțelor socialis
mului și păcii în întreaga lume.

Sub conducerea partidului, a Co
mitetului său Central, înainte spre 
noi victorii în construirea socialis
mului, în întărirea și înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Populară Romînă !

Trăiască 1 Mai — Ziua solidarită
ții internaționale a celor ce mun
cesc !

Trăiască unitatea și coeziunea ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
mondiale, sub steagul marxism-le- 
ninismului !

Trăiască harnicul șl talentatul po
por romîn și patria sa socialistă !

Trăiască Partjdul Muncitoresc 
Romîn, Comitetul său Central și gu
vernul Republicii Populare Ro
mîne !

Trăiască pacea în întreaga lume !
Pin Piața Aviatorilor, cit cuprinși cu ochiul^

Foto t A. Cortojaa
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Profilată pe cerul de primăvară, silueta 
muncitorului în salopetă albastră, finind 
în mîini steagul roșu de luptă — imagine 
simbolică adusă de primul car alegoric 
al marii demonstrafii de 1 Mai din Ca
pitală — a întruchipat semnificafia acestei 
zile sărbătorești. Faldurile steagului flu
turau deasupra globului pămîntesc încon
jurat de chemarea internationalisfă : „Pro
letari din toate fările, uniți-vă I" Multe a- 
semenea globuri au întovărășit coloanele 
în mers, sugerînd uriașele prefaceri din 
viața omenirii, marșul victorios al prole
tariatului de la prima sărbătorire a zilei 
solidarității sale internationale de acum 
trei sferturi de . veac și pînă astăzi, cînd 
socialismul devine factorul determinant al 
dezvoltării istorice.

Străjuită de pădurea de steaguri, cres
cută parcă din mijlocul unei adevărate 
grădini înflorite în prima zi de mai, a 
răsărit panoramic purtată pe umerii a 40 
de bărbați pancaria urmărită de toate 
privirile : „Strîns uniți în jurul partidului 
și guvernului, luptam pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste I" Este expiesia nă
zuinței celei mai fierbinți a întregului 
nostru popor care a adus în sărbăioreștile 
coloane imaginea Romîniei socialiste, țară 
în continuu progres, cu o economie com
plexă și o cultură înfloritoare, puse pe 
de-a întregul în slujba creșterii bunăstării 
celor ce muncesc.

Rodul strădaniilor
Intră în piafă constructorii de mașini, 

colectivul celei mai mari uzine metalur
gice bucureștene, „23 August". Ei au stră
bătut pînă aici, în cîntece și urale, car
tierul lor, Balta Albă, șoseaua Ștefan cel 
Mare, trecînd parcă în revistă kilometri 
de frumusețe ai Capitalei renăscute. Ca
rul lor alegoric, panourile, graficele, fotul 
sugerează munca rodnică,' întrecerea vie 
ce se desfășoară în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

Uzinele „23 August'1 au 355 de frun
tași în întrecerea socialistă. Mulți dintre 
ei se află în primele rînduri ale coloanei. 
Unii chiar în... două locuri deodată : 
bunăoară, cazangiul llie Sandu, oțelarul 
Gheorghe Vasile și ajustorul Gheorghe 
Grigore, ale căror portrete sînt purtate 
de către tovarășii lor de muncă, în timp 
ce ei merg alături de un grup de ste
gari. Cu asemenea oameni dăruiți muncii 
creatoare, socialiste, colectivul Uzinelor 
„23 August" a reușit să raporteze în a- 
ceastă zi de sărbătoare că și-a realizat 
și depășit planul de producție pe pri
mele patru luni ale anului, obfinînd tot
odată și economii suplimentare la prețul 
de cost de aproape șapte milioane și ju
mătate. O„ dată cu asimilarea unor noi 
produse — locomotive, vagoane cisternă 
de mare capacitate — constructorii de 
mașini de la „23 August” continuă ■ să 
ridice neîncetat calitatea utilajelor pen
tru ' siderurgie, chimie, industrializa
rea lemnului etc. In multe fabrici și 
șantiere din întreaga țară ca ?i Pe 
îndepărtate meridiane, pot ti înfîl- 
nite mașini și utilaje purtînd plăcuța 
cu numele acestei uzine și al altor în
treprinderi bucureștene, mărturii despre 
succesele operei de industrializare socia
listă, rod al politicii parlidului nostru de 
făurire a unei economii nationale dezvol
tată armonios, echilibrat, pe o linie me
reu ascendentă și în ritm rapid.

„Cu partidul nostru-n frunte 
Vom avea victorii multe".

Cei ce scandează lozinca, cuprinși

entuziasmul general, lucrează la laminoa- 
rele calde ale Uzinelor „Republica". îi 
deosebești lesne după panoul pe care-l 
poartă, raportînd și ei astfel realizările 
în întrecere. Uneori, îndărătul unor cifre 
stă o perioadă întreagă de eforturi co
lective, de muncă asiduă, făcută cu pa
siune. „Producfia globală a întreprinderii 
noastre — citești pe un panou purtat de 
oamenii Uzinei de pompe — a crescut 
în 1964 cu 263 la sută față de 1959". „In 
primii patru ani ai planului șesenal, co
lectivul de la întreprinderea Optică Ro- 
mînă a realizat economii în valoare de 
12 000 000 lei". Acestea nu sînt simple 
cifre de statistică, cum s-ar părea. Ele 
vorbesc despre o mereu mai rodnică ac
tivitate de valorificare a rezervelor pro
ducției, despre nopțile albe ale prieteni
lor tehnicii, cercetători și inovatori, mun
citori și ingineri, despre strădaniile tu
turora de a realiza produse de înaltă 
calitate, la nivelul tehnicii mondiale.

Coloana raionului 23 August continuă 
să se scurgă către marea piață festivă. 
Rînd pe rînd trec colectivele de la Uzi
na de mecanică fină, Fabrica de mase 
plastice, Acumulatorul...

E primăvară și coloana demonstranți
lor parcă a luat cu sine un crîmpei de 
natură. Această izbucnire a vieții în mu
gurii anotimpului e parcă mai vizibilă în 
coloarșa Fabricii de mașini-unelte și agre
gate București, ea însăși tînără, prezentă 
pentru prima oară la demonstrația de 1 
Mai din acest an. E nouă întreprinderea, 
dar oamenii săi au îndeplinit din capul 
locului principalii indicatori ai planului 
de producție, tinzînd vizibil spre un loc 
de cinste în întrecere și în familia in
dustriei constructoare de mașini, lată și o 
altă coloană pe care n-am mai întîlnit-o 
în anii trecuți. Sînt muncitorii, inginerii, 
tehnicienii Fabricii de armături neferoase 
și echipamente metalice, ai Fabricii de 
radiatoare și băi de fontă, ai Fabricii de 
obiecte sanitare din porțelan. Reprezen
tanți ai unor întreprinderi tinere, ei aduc 
în marea coloană optimismul primelor 
sarcini de plan depășite și tinerețea unor 
noi și înalte calificări. Așa cum harta 
industrială a orașului se îmbogățește de 
la un an la altul, se înmulțesc și fileie 
acestui dicționar de profesii al industriei 
socialiste. Reglori pentru utilaje moderne, 
șlefuitori de metale, operatori galvanici, 
emailatori pășesc în marea coloană.

Profilul modern, de înalt nivel al in
dustriei bucureștene este întregit de pre
zența în coloane a colectivului întreprin
derii „Automatica", transpunere în viață, 
alături de celelalte noi întreprinderi, a 
importantelor hotărîri ale Congresului al 
lll-lea al partidului în domeniul meca
nizării și automatizării 
recții principale 
contemporan.

producției — di
ale progresului tehnic

, i
și flori

fiecare om cu o floare, 
cu buchete de succese

de

Coloanele :
Fiecare colectiv_ ____ _______
în îndeplinirea angajamentelor de onoare 
luate în cinstea celor două decenii de 
viată liberă. Grafice, panouri, care alego
rice. Adevărate oglinzi în care se re
flectă însurlefitoarea realitate a unui 
București industrial în plin avînt, care rea
lizează o producție industrială de aproa
pe 10 ori mai mare decît volumul din 
1938.

Cu vii 
lurgiștii „Griviței Roșii", 
filată,

aclamafii sînt întimpinati meta- 
Reprofilată, reu- 

circuitul și ritmul viuintegrată în

al industriei petrolului și chimiei, această 
vîrstnică și glorioasă uzină își frăieșle a 
doua tinerețe, In fruntea coloanei celor 
de la Grivița Roșie sînt purlate portretele 
membrilor Biroului Politic al Comitetului 
Central al partidului. In fața tribunei, din 
miile de piepturi muncitorești răsună 
puternic : „Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej I".

Pentru unii din cei ce pășesc prin Piața 
Aviatorilor este o tinerele cu tîmple că
runte. Sînt cei ce au lăsat ciocanul de ni
tuit pentru aparatul de sudură, sînt cei ce 
au trecut examenul unor noi specializări. 
Dintotdeauna s-a vorbit despre Grivița 
ca despre o uzină-școală a abnegației și 
luptelor muncitorești ; ea este azi o școa
lă a calificării, a înaltei măiestrii profesio
nale.

Impresionanta imagine a coloanelor re
vărsate în marea piafă 
călătorea simultan pe calea undelor de 
radio și televiziune și dincolo de hota
rele țării. Undele purtau mesajul unui po
por liber, plin de încredere în viitorul 
său, animat de înaltele idealuri interna
ționaliste : „Trăiască și să se întărească 
în veci prietenia și colaborarea frățească 
între poporul romîn și popoarele țărilor 
socialiste !" „Trăiască unitatea și coeziu
nea mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale I". Saluturi fierbinți au fost a- 
dresate clasei muncitoare, popoarelor din 
țările capitaliste care luptă pentru liber
tate, democrafie, pace și progres social ; 
popoarelor din fările coloniale și depen
dente care luptă împotriva jugului impe
rialist, pentru libertate și independență 
nafională.

Din inima Bucureștiului ca și din ființa 
întregii țări au răsunat în. această zi dorin
ța fierbinte de pace a poporului nostru, 
năzuința lui de a trăi în prietenie cu toate 
popoarele.

Flori de un fel deosebit — din beton 
și sticlă — au adus cu ei pe panouri și 
care alegorice constructorii bucureșieni. 
De la un 1 Mai la altul, Capitala capătă 
noi dimensiuni, pe verticala impunătoare
lor ansambluri arhitectonice din Balta Albă 
și Grivița, din cartierul Jiului-Scînteia și Ma
gistrala Nord-Sud, din Drumul Taberei, 
Pieptănari, șoseaua Giurgiului. Numai în 
acest an vor fi predate viitorilor locatari 
cheile a 15 000 de apartamente. Colecti
vul întreprinderii 5 construcții-monfaj 
poartă cu mîndrie la demonstrație steagul 
roșu de fruntaș pe ramură în întrecerea 
socialistă pe anul 1963. Pentru harnicii 
constructori ca și pentru proiectanfi este 
un titlu de cinste realizarea exemplară a 
angajamentelor luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, de a 
da în folosinfă ritmic noile locuințe, de a 
asigura un grad superior de confort și o 
calitate mai bună a.. execuției _.și finisa
jului.

Coloane, nesfîrșite coloane... Reține 
atenția o pancartă: „In perioada 1960— 
1963 s-au construit în București 847 săli 
de clasă. In anul școlar 1964 au fost în
scriși în învățămîntul de cultură generală 
206 788 de elevi". Cifre care vorbesc 
despre succesele remarcabile ale politicii 
parlidului în domeniul învățămînfului pu
blic. Au fost distribuite gratuit, în acest 
an, 17 milioane manuale. Se înfăptuiește 
în întreaga țară generalizarea învățămîn- 
tului de 3 ani.

In coloană pășesc studenți ai Institutu
lui politehnic, ai 
ai altor institute

din Capitală. Numărul studenților din anul 
1 este astăzi de 2,2 ori mai mare decît în 
anul 1959—1960, depășindu-se astfel încă 
din acest an sarcina prevăzută de Directi
vele Congresului al lll-lea pentru anul 
1965. Pentru elevii și studenții care trec 
acum prin fafa tribunelor se ridică noi 
construcții școlare și universitare, com
plexe de cămine și cantine studențești.

Ca de obicei, în rîndurile demonstran
ților se află reprezentanți ai intelectuali
tății, oameni de știință și cultură, cerce
tători ai institutelor Academiei, membri 
ai uniunilor de creație, artiști. Pășind prin 
fafa tribunelor, ei își exprimă dragostea 
și atașamentul față de partidul clasei 
muncitoare, care a deschis largi orizon
turi științei și artei romînești, își afirmă 
hotărîrea de a fi în continuare părtași ac
tivi pe vastul șantier al Romîniei socia
liste.

Făuritorii frumuseții

a demonstrafiei

Universității București și 
de învățămînt superior

...Rătăcit parcă printre atîfea flori, un 
fluture cu aripi multicolore a poposit în 
potirul alb al unui nufăr. Ca niște raze de 
lumină, 28 de eșarfe pornesc de ia acest 
nufăr, răspîndind în vasta piafă o muzică 
de culori. Un coș imens, buchet cu ne
numărate flori, poartă o carte de vizită : 
Dacia. Un nou centru de finisaj, cu mo
derne utilaje de tratare, vopsire și im
primare a fesăturilor, a adus în viața în
treprinderii și a muncitoarelor ei noi rit
muri și noi metode de lucru. Alături de 
flori, cifrele vin să ilustreze cu sensuri 
sporite această primăvară în mers. Pe 
panourile țesătoarelor o săgeată urcă pe 
verticală : „Producfia de țesături finisate 
va crește în 1965 de 7,2 ori fafă de 
1960“, Pentru că primăvara este ano
timpul ritmurilor vii,

Pline de pitoresc și inedit sînt pre
zentele în coloane ale colectivelor in
dustriei ușoare, lată o uriașă capsulă 
de bumbac din care se ivesc țesături și 
modele noi. Este originala carte de vizită 
a „întreprinderilor pentru industria de 
bumbac”, lată și noile modele, paletă 
multicoloră, ale fabricii de confecții și 
tricotaje „București".

Oamenii muncii de pe bulevardele 
orașului, din tribune, privesc aceste veri
tabile expoziții „în mers". Se fac auzite 
remarci, aprecieri. Ele sună și ca un în
demn pentru realizarea de noi produse 
frumoase, elegante, moderne, pe placul 
cumpărătorilor.

...întovărășind cîfiva pași coloana de 
la „Semănătoarea“, unul din constructorii 
ei ne spunea : „Dacă ar fi să așezăm cap 
la cap cele 32 000 de combine pe care 
le-am trimis pînă astăzi pe ogoare, de 
bună seamă că ele ar întrece în lungime, 
de multe ori, coloana noastră". Aflăm de 
pe un panou că în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei noas
tre, metalurgiștii acestei uzine vor asi
mila 12 produse noi.

Firesc, cunoscu)ii constructori de ma
șini agricole aduc cu ei și chemarea în
scrisă,. pe, o pînză purpurie : „Oameni ai 
muncii de lâ sate I Puneți în centrul e- 
forturilor voastre sporirea continuă a pro
ducției de grîu și porumb !" Căci fiecare 
sărbătoare a muncii înseamnă o și mai 
puternică strîngere de mină între munci
torii uzinelor și cei ai ogoarelor. Simbo
lică prezență a secerei înfrățite cu cio
canul, pe multe dintre carele alegorice ale 
demonstrației.

1 Mai 1964 Sărbătoreasca revărsare a 
coloanelor a demonstrat încă o dală uni
tatea de monolit dintre partid, guvern și 
popor, în vasta operă de desăvîrșire a 
construcției socialismului. Așa întîmpină 
tara, cu nestăvilit avînt și forță creatoare, 
gloriosul August.

mijlocul coloanelor de oameni veseli

Trec sportivii(Urmare din pag. I-a)

plină dezvoltare, cu o agricultu
ră socialistă în întregul ei, cu o 
cultur.ț înfloritoare. Toate aces
tea sîrt't opera muncii. A muncii 
libere. Rodul conducerii de către 
partid — conducere a cărei înțe
lepciune e confirmată de rezul
tatele practice. Nimic nu ne în
suflețește mai mult, decît aceas
tă confirmare prin fapte: oa
menii muncii pun în acțiu
ne întreaga lor pricepere, în
treaga capacitate organizatori
că și profesională pentru a 
realiza și depăși angajamente
le în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Ei 
știu că succesele dobîndite în ope
ra măreață de desăvîrșire a con
strucției socialiste reprezintă în 
același timp un aport al poporu
lui nostru la demonstrarea supe
riorității socialismului, la întări
rea influenței determinante pe 
care o are azi în lume 
mondial socialist, la 
cauzei păcii.

Despre toate acestea 
pancartele și lozincile numeroase 
care împodobesc acum clădirile 
Bucureștiului.-.

— E o vreme tocmai bună ! 
spun manifestanții.

Și, într-adevăr, o perdea subți
re de nori apără oamenii de soa
rele și căldura care ar putea să-i 
obosească ; o perdea destul de 
subțire însă, care nici nu ame
nință cu vreo ploaie. Uneori, no
rii se dau de-o parte, iar mugu
rii verzi ai plantelor, steagurile 
roșii, coloritul cerului cu nori 
albi, totul începe să strălucească 
în cele mai vii culori.

A început marea demonstrație.

sistemul 
întărirea

vorbesc

Fanfara intonează un marș vioi, ca
dențat. Dinspre statuia Aviatorilor, gru
puri compacte de sportivi se îndreaptă 
spre vasta piață. Apariția lor este anun
țată de sunetul prelung și limpede al 
trompetelor. Ca și celelalte colective de mează 
oameni ai muncii care au demonstrat 
pînă acum, tinerii sportivi raportează 
succesele ce le-au obținut în această 
primăvară, cînd se desfășoară — însu- 
mînd pînă acum aproape două milioa
ne de participanți — prima ediție a 
Spartachiadei republicane. Competiție 
de o amploare fără precedent, Spar- 
tachiada 1964 are menirea de a atrage 
noi și noi tineri și tinere pe terenurile 
de sport, de a descoperi elementele de 
perspectivă pentru sportul de perfor
manță. Aplauzele cu care sînt primite 
coloanele de sportivi răsplătesc atît reu
șita defilării cît și succesele de presti
giu obținute nu de mult de sportivii 
romîni. Aplauze pentru reprezentativa 
masculină de handbal în 7, cîștigătoare 
(a doua oară consecutiv) a titlului de 
campioană a lumii ; aplauze pentru cele 
trei „Cupe ale campionilor europeni“ 
cucerite de formațiile romînești la 
handbal feminin, la tenis de masă...

MMM

Coloana sportivilor se oprește. O în
toarcere la dreapta, un scurt semnal de 
tobă și pe caldarîmul pieței apare, în
scris cu trupurile a circa 800 de tineri, 
1 MAL Sportivi ai clubului Avîntul for- 

din rîndurile lor compacte : 
P.M.R., cei de la Rapid — R.P.R., cei 
de la Constructorul — PACE, într-o 
simbolică și concentrată imagine.

Frumoase și ingenioase exerciții exe
cută sportivii clubului Metalul. în în
cheierea exercițiului, tinerii metalurgișl 
ridică piramide din vîrful cărora spor
tivii salută cu eșarfe roșii, într-o largă 
desfășurare a tinereții.

în coloana sportivilor dinamoviști se 
află un frumos car alegoric. Pe el sînt 
așezate cupe, medalii și alte trofee cîș- 
tigate la diferite competiții interne și 
internaționale.

Studenții și studentele de la Institu
tul de cultură fizică execută un reușit 
program de gimnastică de ansamblu. 
Aplauzele răsplătesc ținuta și măiestri,» 
acestor viitori specialiști pe tărîmul 
culturii fizice și al sportului.

Parada celor 10 000 de sportivi bucu- 
reșteni cite încheiată de membrii clu
bului Steaua.

Foto I M. Andreescu
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Schimbul de mîine
MII de rlndunlcl au vestit primăvara In 

Piața Aviatorilor : cozile roșii, fluturînde, 
ale cravatelor de pionier. înscrisă în tra
diția marilor sărbători ale poporului nos
tru, prezența pionierilor a adus Imaginea 
emoționantă a viitorului care crește sub 
ochii noștri. Răpăit de tobe, sunet argin
tiu de trompete. „Mulțumim din inimă 
partidului pentru copilăria noastră feri
cită”. Simțămînful înscris pe pancartă tră
iește viu în sufletele fiecăruia.

In fragedele coloane se împletesc, 
feeric, șiraguri florale și diafane năframe, 
aeromodele și stupi de albine, compasul 
ingineresc și mistria de constructor. O altă 
coloană este un veritabil catalog al note
lor mari, trepte de astăzi spre împlinirile 
de mîine.

Deodată, se desprinde un stol de pur
tători ai cravatelor roșii care urcă la tri
bună, dăruind florile primăverii, o dată cu 
ale Inimii lor, conducătorilor partidului 
și statului.

Sub steagurile lui 1 Mai, pionierii — 
ziua de mîine a țării — pășeau cu acea 
hofărîre pe care am văzut-o exprimată și 
prin aceste cuvinte, răsărite printre chi
puri și flori : „Ne pregătim să devenim 
constructori de nădejde ai patriei noastre 
socialiste".

É ß MB

i'WMW

MII de baloane multicolore spre înaltul cerului
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NOȘTRI TRANSMIT M A ! i N Ț A R À De Ziua tineretului
Hunedoara în sărbătoare

Cetatea fontei și a oțelului a 
îmbrăcat tradiționala haină sărbă
torească. Steaguri roșii și tricolore, 
lozinci, ghirlande de flori și ver
deață, portrete ale clasicilor mar- 
xism-leninismului și ale conducăto
rilor partidului și statului nostru se 
văd pretutindeni.

Trec prin fața tribunei coloane 
de oțelari, furnaliști, laminatori 
— făuritorii metalului — lucrători 
de la bateriile de cocs și de la 
fabricile de aglomerare a minereu
lui, unde se asigură pîinea furnale
lor. Peste 1100 de siderurgiștl au 
fost distinși anul acesta cu in
signa de fruntași în întrecerea so
cialistă. Cu steluța prinsă pe piept, 
prim-furnalistul Petru Lipșa, mai
strul Ștefan Cazan, pășesc în pri
mele rînduri, așa cum și la furnale 
sînt în fruntea acțiunii pentru apli
carea cu succes a inițiativei pornite 
anul acesta de colectivul de furna
liști hunedoreni pentru a produce 
lunar cel puțin 1000 tone de fontă 
cu cocs economisit. In coloana oțe- 
larilor remarcăm pe maiștrii oțelari 
Aurel Stanciu și Eugen Damianoiu, 
prim-topitorul Pavel Hangan, ing. 
Nicolae Sîntimbreanu șl alții. El vau
A.

In regiunea unor
In centrul Crai ovei, pe calea Unirii 

și pe calea București, străjuite astăzi 
de blocuri moderne, clădirile au fost 
frumos împodobite.

Un grup numeros de tineri, îm- 
brăcați simbolic în costume ale dife
ritelor popoare, purtînd un uriaș 
glob pe care este scrisă lozinca „Pro
letari din toate țările, uniți-vă 
trec primii prin fața tribunei, petre- 
cuți cu ovații și aplauze, li urmează 
cele mai tinere vlăstare — pionierii.

Vine apoi coloana muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de la 
„Electr oputere", cea mai mare între
prindere din regiune. Cu numai 4 
luni în urmă ieșea pe poarta uzinei 
cea de-a 100-a locomotivă Diesel- 
electrică de producție romînească. In 
preajma zilei de 1 Mai, din hala de 
montaj general a plecat în cursă de 
probă cea de-a 140-a locomotivă. 
Prin modernizarea tehnologiei de 
fabricație, numeroase secții și atelie
re ale acestei mari uzine și-au înde
plinit de pe acum angajamentele 
luate în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Niciodată pînă la acest 1 Mai, co
loana constructorilor n-a fost atît 
de numeroasă. Noile obiective indus-

In cîniec șl Joc, la Tg. Mureș

Strâns uniți in jurai partidului
Manifestația de 1 Mai la Tg. Mu

reș a fost deschisă de cei peste 
2 000 de fruntași în întrecerea socia
listă din întreprinderile orașului. In 
fruntea coloanelor alcătuite de oa
menii muncii — romîni, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
defilează feroviarii, întîmpinați cu 
vii aplauze. Iată-i pe lucrătorii de
poului C.F.R. din localitate, unitate 
fruntașă pe țară în întrecerea so
cialistă. In acest an, pînă la 20 apri- 

x lie, feroviarii mureșeni au remorcat 
1 trenuri cu supratonaj echivalînd cu 

peste 15 000 tone, au realizat econo
mii suplimentare de 1 400 000 lei.

Trec prin fața tribunelor munci
torii fabricii de mobilă „23 August“, 
ai celei de conductori „Metalotehni- 
ca" și din alte întreprinderi. Manifes- 
tanții poartă steaguri roșii și trico
lore, portretele lui Marx, Engels, 
Lenin și ale conducătorilor partidu
lui nostru, pancarte cu lozinci în

Printre creatorii
petrochimiei romînești

Demonstrația petrochimiștilor de la 
Onești este deschisă de coloana 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor Combinatului chimic Borzești. 
Un grup de fruntași poartă drapelul 
de întreprindere fruntașă pe ramură, 
decernat combinatului pentru a 3-a 
oară consecutiv în cei 4 ani de exis
tență a sa.

Printre demonstranți se află nu
meroase cadre tehnico-inginerești. 
care și-au adus contribuția la cerce
tările desfășurate pentru rezolvarea 
unor probleme de producție ca mări
rea capacității unor instalații, valo
rificarea unor produse secundare 
etc.

De tribună se apropie coloana ce
lei mai tinere unități industriale din 
cadrul complexului petrochimic : co
lectivul combinatului de cauciuc 
sintetic. N-a trecut mult timp de 
cînd s-au produs primele cantități 
de cauciuc sintetic romînesc, Carom, 
dar el și-a dobîndit deja bune a- 
precieri. Iată-i și pe constructorii 
care au dat viață marelui complex 
petrochimic și orașului Onești. Ei 
construiesc pentru pace, pentru o 
viață tot mai bună, în cinstea căreia 
înalță cîntece și scandează lozinci 
însuflețite. 

adus un aport prețios la aplicarea 
și generalizarea unei noi metode de 
lucru, datorită căreia repararea și 
sudarea vetrelor de cuptoare se fac 
intr-un timp mult mai scurt, ceea 
ce permite să se obțină lunar mii 
de tone de oțel în plus.

Prin fața tribunei trec care alego
rice, demonstranții poartă grafice și 
pancarte care înfățișează realizările 
obținute pînă acum de către side- 
rurgiștii și constructorii Hunedoa
rei în întrecerea desfășurată în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei noastre.

Hunedorenii de toate profesiile 
demonstrează pe străzile orașului 
pentru solidaritatea și frăția oame
nilor muncii de pretutindeni, expri- 
mîndu-și hotărîrea de a urma ne
abătut cuvîntul partidului, de a 
munci cu entuziasm pentru înfăp
tuirea înainte de termen a sarcini
lor ce le revin din planul de 6 ani. 
în acest timp, tovarăși ai lor de 
muncă — furnaliști, oțelari, lamina
tori — se află la posturi, la agrega
tele cu foc continuu, unde plămă
desc noi șarje de metal pentru in
dustria noastră constructoare de 
mașini.

mari construcții
triale — combinatul chimic, centra
la electrică de termoficare, comple
xul de prefabricate din beton, fabri
ca de ciment de la Bîrsești-Tg. Jiu, 
complexul de industrializare a lem
nului de la Tr. Severin și altele, 
aflate în plină construcție — vor da 
în curînd un nou chip Olteniei.

Constructorii de locuințe, care în
tineresc bătrîna Craiovă, raportează 
că în primele 4 luni din acest an au 
dat în folosință aproape 500 de a- 
partamente.

Rînd pe rînd, trec prin fața tribu
nei mineri și petroliști, ceferiști, 
muncitori de la combinatul alimen
tar „Oltenia“, studenți și cadre di
dactice de la cele două institute de 
învățămînt superior etc. De
monstranții ovaționează îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, pentru Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Răsună lozinci pen
tru unitatea clasei muncitoare din 
lumea întreagă, pentru unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru 
triumful atotbiruitoarei învățături 
marxist-leniniste, pentru pace în 
întreaga lume.

cinstea harnicului nostru popor, 
constructor al socialismului, a prie
teniei frățești cu popoarele din ce
lelalte țări socialiste, a unității și 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Cu aplauze sînt primiți și con
structorii. Lucrătorii de pe șantierul 
combinatului de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș, constructorii 
de locuințe și de edificii social-cul- 
turale își raportează noile succese. 
In primele 4 luni ale anului ei au 
dat în folosință în diferite orașe ale 
regiunii sute de noi apartamente.

Umăr la umăr cu muncitorii, trec 
prin fața tribunei numeroși intelec
tuali, studenții celor trei institute de 
învățămînt superior din oraș, elevii 
școlilor medii și profesionale.

Demonstrația din Tg. Mureș a 
fost o nouă și strălucită manifesta
re a frăției dintre oamenii muncii 
romîni și cei de alte naționalități, a 
unității lor de nezdruncinat în jurul 
partidului și guvernului.

Demonstrează muncitorii gălățeni

Tractoarele — mîndria Brașovului

Angajamentele devin fapte
în iruntea demonstrației oameni

lor muncii din Brașov trec în coloa
ne constructorii de tractoare. Pînă în 
prezent, ei au proiectat și introdus 
în fabricație de serie 13 tipuri de 
tractoare la nivelul tehnicii moder
ne, apreciate atît de cei ce lucrează 
pe ogoarele țării noastre, cît și în 
numeroasele țări importatoare ale 
acestui produs romînesc. în ultimii 
ani, uzina a crescut cu noi hale 
moderne de fabricație, înzestrate cu 
utilaje și mașini de înaltă tehnici
tate. Antrenați în lupta pentru îm
bunătățirea .tehnologiei de fabrica
ție, muncitorii, inginerii și proiec- 
tanții de aici au dat naștere valo
roasei inițiative : „La fiecare fază și 
operație — o înaltă tehnicitate", îm
brățișată cu căldură de numeroase 
colective din industria construc
toare de mașini din regiune. Unul 
din graficele purtate de manifes- 
tanți arată cum a Crescut, an de an, 
producția. Pe porțile uzinei au ieșit 
pînă acum 132 000 tractoare.

Puternice aplauze și urale întîm- 
pină și pe constructorii de la Uzinele 
„Steagul roșu". La acest 1 Mai co
lectivul a sărbătorit 10 ani de la

Umăr la umăr, 
moduri și intelectuali

Mitingul și demonstrația de 1 Mai ale 
oamenilor muncii clujeni au avut loc, ca 
de obicei, în piața Victoriei, a cărei fru
moasă găteală oglindea parcă aspectul 
primăvăratic, sărbătoresc al întregului 
oraș.

Prin fața tribunei s-au perindat colecti
vele întreprinderilor din oraș. Angajamen
tele luate de ele în întrecerea desfășurată 
în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei noastre devin realitate. Mun
citorii uzinei Carbochim poartă o mare 
pancartă pe care scrie : „Sub conducerea 
P.M.R., înainte spre desăvîrșirea construc
ției socialiste în scumpa noastră patrie, 
Republica Populară Romînă !" Graficele 
arată că planul a fost depășit la toți in
dicii ; cheia succesului — creșterea cu 
peste 9 la sută a productivității muncii.

Trec apoi, rînduri-rînduri, purtînd gra
fice, panouri, muncitorii atelierelor de re
parat material rulant 16 Februarie, ai uzi
nei Tehnofrig, ai întreprinderii „Metalul 
Roșu", fabricii de pielărie și încălțăminte, 
fabricii de textile „Romînia Muncitoare", 
constructori și mulți alții. Ei își manifestă 
dragostea nețărmurită față de partid, față 
de Comitetul său Central.

Orașul reînnoit
Și pe malul Dunării e sărbătoare. 

In jurul orei 9, după „cravatele to- 
șii“, prin fața tribunei defilează 
constructorii marelui combinat si
derurgic din Galați. Graficele 
purtate de constructori înfăți
șează realizările în producție. 
De la începutul anului și pînă a- 
cum ei au efectuat cu 2 la sută mai 
multe lucrări decît prevede planul, 
iar productivitatea muncii pe șantier 
a crescut cu 17 la sută față de plan. 
Pe piepturile multora dintre ei scli
pesc ordine și medalii, precum și 
distincția de fruntaș în întrecerea 
socialistă. întreg colectivul șantie
rului s-a angajat ca în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei să dea în folosință înainte 
de termen o serie de obiective im
portante.

Strada Republicii este acum o 
mare de oameni și flori. înaintează 
spre tribună vrednicii muncitori, In
gineri și tehnicieni al întreprinderii 
de construcții orășenești, cei care 
au schimbat din temelie înfățișarea 

făurirea primului autocamion romî
nesc. De atunci, producția uzinei 
brașovene a crescut de aproape 3 
ori.

Alături de oamenii muncii din u- 
zine-și fabrici au demonstrat și cei 
ce formează schimbul de mîine al 
acestora — miile de ucenici elevi 
ai școlilor profesionale din grupul 
școlar „Steagul roșu" și de la 
„Tractorul", precum și viitoarele 
cadre inginerești — studenți ai In
stitutului politehnic din localitate.

Ore întregi au trecut prin fața tri
bunei coloane de demonstranți : 
muncitori, tehnicieni, ingineri, pro
iectând de la uzinele „Hidro
mecanica", ■ „Rulmentul"", Fabrica 
de cabluri și radiatoare, „Temelia" 
etc, care au obținut succese impor
tante în preajma lui 1 Mai în înde
plinirea angajamentelor luate în 
cinstea celui de-al douăzecilea 23 
August, măreața sărbătoare a po
porului nostru. Masele de oameni ai 
muncii brașoveni și-au arătat și cu 
acest prilej atașamentul față de 
partid și guvern, hotărîrea lor de a 
traduce în fapt politica înțeleaptă a 
partidului.

Prin fața tribunei se perindă coloa
nele oamenilor de știință, de cultură și 
artă, care zi de zi își închină eforturile 
dezvoltării științei și culturii. Pe un pa
nou stă scris : „Trăiască intelectualitatea 
patriei noastre".

Sub lozincile „Vom munci, vom învăța, 
pacea o vom apăra", „Spre trai bun și 
fericit ne conduci, partid iubit", demon
strează cei peste 12 000 de studenți din 
centrul universitar Cluj. Pentru studenții 
clujeni, partidul și guvernul au asigurat 
condiții deosebite de învățătură — cămi
ne, laboratoare, o casă de cultură, baze 
sportive etc. Cu trupurile lor, tinerii scriu 
cuvîntul Pace, apoi inițialele partidului și 
ale Republicii noastre.

Inălțăfoarea manifestație este încheiată 
de coloane masive ale sportivilor. Carul 
lor alegoric sugerează apropiatele jocuri 
olimpice de la Tokio : maestrul emerit al 
sportului Ion Moina aprinde „flacăra olim
pică", iar torța este predată, simbolic,- 
unui pionier.

Serbarea ia sfîrșit după ce în jurul tri
bunei se adună din nou mase de mani- 
festanfi și se cîntă în cor Internaționala.

orașului și înalță acum în continua
re blocuri noi pentru viitorii side- 
rurgiști. în perioada anilor 1961— 
1963 ei au dat în folosință o supra
față locuibilă de peste 143 000 mp, 
peste 8 500 mp spații comerciale, 32 
săli de clasă, 8 centrale termice, un 
cinemascop cu 800 de locuri, dispen
sare, farmacii și alte edificii social- 
culturale.

îmbrăcați în haine de sărbătoare, 
ca și orașul, purtînd zeci de dra
pele roșii și tricolore, constructorii 
navali gălățeni trec prin fața tribu
nei exprimîndu-și dragostea față dé 
partid și guvern, hotărîrea lor de a 
lupta neobosit pentru socialism, pen
tru pace. în anii care au trecut de la 
eliberarea patriei noastre, la șantie
rul naval din Galați s-au născut sute 
de nave moderne.

Trec apoi laminoriștii, urmați de 
mii de oameni ai muncii de la uzi
na mecanică și reparații, întreprin
derile textile, fabricile „Brateșul“, 
„Năvodul“, „Prutul“, „11 iunie“ și 
altele. La demonstrație au participat 
peste 60 000 de gălățeni.

în cinstea Zilei tineretului, 2 Mai, 
chiar din primele ore ale dimineții 
de ieri au avut loc în toată țara nu
meroase manifestări artistice și cul
tural-sportive.

In Capitală, pe estrade, în parcuri 
și grădini, pe scenele teatrelor de 
vară, cîntecul și dansul au răsunat 
pînă seara tîrziu. Ca în fiecare an, 
Parcul Herăstrău și-a deschis larg 
porțile, primindu-și cu ospitalitate 
vizitatorii. încă de dimineață, tinerii 
s-au adunat pe terenurile sportive, 
la debarcaderul lacului sau pe băn
cile din preajma stațiilor de ampli
ficare de unde, prin diiuzoare, se 
transmitea muzică distractivă. Micii 
sportivi sînt angrenați într-o între
cere pentru... primele lor titluri de 
campioni. Intîietatea o au trotinete
le și tricicletele. Poate că de aici, de 
la această linie de sosire, mulți vor 
porni, mai tîrziu, pe drumul gloriei 
sportive.

Pe oglinda albastră a lacului, co
cheta limuzină acvatică s-a întors 
din cursă. Alți amatori de „croazie
re" așteaptă la debarcader. Plimbă
rile de agrement constituie unul din 
punctele de atracție pentru tinerii vi
zitatori.

După amiază s-a desfășurat 
sărbătoarea cîntecului și a jo
cului. Pe scena Teatrului de 
vară, la estrada amatorilor, mii 
de spectatori au aplaudat pe 
interpreții orchestrei de muzică 
populară a Radioteleviziunii și din 
Ansamblul M.F.A., pe artiștii An
samblului studențesc din Cluj, pe 
dansatorii și instrumentiștii unor for
mații artistice din întreprinderi și in
stituții. Dansează și cîntă tineri frun
tași în producție de la întreprinde
rea poligrafică „13 Decembrie" și 
Centrocoop. Jocul călușarilor, Băr- 
buncul, Sîrba în căruță, Dansul fe
telor de pe Someș stîrnesc aplauze 
entuziaste. Este o adevărată paradă 
artistică, în care frumusețea costu
melor și a oîntecelor aduce încă o 
dată omagiu creației noastre folclo
rice.

Seara au avut loc carnavaluri ale 
tineretului. Nici „mosafirul" nepoftit 
de după-amiază — ploaia — n-a 
putut să-i împiedice pe tineri să-și 
sărbătorească ziua lor așa cum se 
cuvine...

Sala Casei de cultură a tineretu

Dansul călușarilor pe estrada Casei de cultură a tineretului din raionul N. Bălcescu
Foto : R. Costin

Azi cujj’aj pe stadionul „23 August" Sportivi romîni peste hotare
RUGBI:

Grivița Roșie - R.ll.C. (Maroc)
FOTBAL:

R. P. Romînă - R. P. Bulgaria
Astăzi, de la ora 16,30, echipa olim

pică de fotbal a țării noastre va întâlni 
pe stadionul „23 August" echipa olimpi
că a R. P. Bulgaria. Îniîlnirea se anunță 
deosebit de pasionantă, fiind cunoscut că 
echipa cîșiigătoare a celor două partide 
(returul se va disputa la 31 mai la Sofia) 
se va califica pentru turneul final al Jocu
rilor olimpice de la Tokio. Fotbaliștii ro
mîni s-au pregătit cu seriozitate în vede
rea acestui dificil examen, dornici de a 
se comporta la înălțimea așteptărilor. La 
rîndul lor, fotbaliștii oaspeți au susținut o 
serie de jocuri de verificare, din care a 
rezultat că ei dețin o formă bună. In ul
timul joc, „olimpicii“ bulgari au învins cu 
3—1 formația primă a R. P. Bulgaria. 
Oaspeții au sosit vineri în Capitală. .Ieri, 
ei au făcut un ușor antrenament pe sta
dionul „23 August". Jocul va fi condus 
de arbitrii francezi Michel Kitabdjian (la 
centru), André Herbert și Louis Ohume- 
relle (la tușe).

lată formațiile probabile : R. P. Romînă: 
Mîndru — Popa, Nunweiller III, C. Dan, 
Ivan (Greavu) — Petru Emil, N. Geor
gescu — Pîrcălab, Constantin, Sasu (Țîr- 
lea), Crăiniceanu ; R. P. Bulgaria : Pașoo- 
lov — Salamanov, Vuțov, Stoianov, Ga- 
ganelov — Penev, Dimitrov — Popov, 
Diskov, Kofkov, Gugalov.

In deschidere, cu începere de la ora 
14,45 se va desfășura jocul de rugbi Gri. 
vița Roșie-R.U.C. Casablanca (Maroc), din 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni".

★

Stațiile noastre de radio și televiziune 
vor transmite în întregime desfășurarea 
meciului de fotbal Romînia-Bulgaria. 
Transmisia la radio se va face pe progra
mul I. De asemenea, televiziunea va 
transmite în întregime și meciul de rugbi 
Grivifa Roșie—R.U.C. Casablanca. (Ra
diodifuziunea transmite doar repriza a 
ll-a, cu începere de la ora 15,30, pe 
programul I).

lui din raionul Tudor Vladimirescu 
— împodobită cu serpentine, glo
buri, figurine de carnaval, ghirlan
de de beculețe multicolore, flori — 
este deosebit de frumoasă în aceas
tă seară. Perechi costumate îi întîm- 
pină pe oaspeți. Urmează să fie o 
seară plină de surprize plăcute, de 
petrecere în tovărășia poeziei, a 
dansului, a cîntecului. Casa de cul
tură a tineretului din raionul Grivița 
Roșie îi întîmpină pe tineri cu sal
bele ei de lumini. Domnește o vese
lie molipsitoare. Și-au dat întîlnire 
aici 1 500 de tineri din întreprinde
rile și instituțiile raionului. Gazdele 
s-au străduit să alcătuiască un pro
gram variat, plin de prospețime, an
trenant — ca oaspeții să se simtă 
cît mai bine. A „cerut cuvîntul' și 
brigada artistică de agitație a casei 
de cultură. Ea a vorbit despre în- 
floritoarea tinerețe a bătrînei Grivi- 
țe, despre straiele noi ale Pieței 
Chibrit, despre blocurile, magazine
le, cinematografele care s-au înăl
țat, despre transformările ce au loc 
în întregul raion, în întreaga țară. 
Și, bineînțeles, despre cei ce parti
cipă cu entuziasm la această mă
reață operă constructivă. în sală sînt 
mulți tineri, printre care și Gheorghe 
Alecu, lăcătuș la sectorul vagoane 
al uzinelor „Grivița Roșie", Dumitru 
Gîrleanu, montator, secția utilaj chi
mic a aceleiași uzine, cărora primă
vară aceasta Ie-a prins pe piept 
insigna de fruntaș în întrecerea so
cialistă.

La Iași, peste 1 400 de pionieri din 
școlile elementare și medii au luat 
parte la un concurs artistic, desfă
șurat pe scena Casei de cultură a 
tineretului. Seara, elevii școlilor me
dii, tehnice și profesionale s-au 
întîlnit la carnavalul primăverii. 
Sălile de sport și stadionul orașului 
au cunoscut, de asemenea, o vie 
animație. în sala de gimnastică a 
Casei tineretului a avut loc un .con
curs de scrimă. Au evoluat scrimerii 
din Iași. în sala Voința s-au întrecut 
la lupte clasice, în cadrul campio
natului republican seria B, echipele 
C.S.M.S. și I.M.U. Medgidia. Pe sta
dionul 23 August s-a desfășurat di
mineața un interesant concurs atle
tic de selecție a elevilor, iar după- 
amiază echipele de fotbal C.S.M.S.

© Selecționata de fotbal (tineret), 
care se află în turneu în R. F. Ger
mană, a susținut primul joc la 
Nürnberg în compania cunoscutei 
formații locale F. C. Nürnberg. Me
ciul a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (1-—1). Scorul a fost 
deschis în minutul 6 de fotbaliștii 
romîni prin Frățilă, care a șutat pu
ternic de la 10 m. Egalarea a surve
nit în minutul 32, cînd Morlock a 
înscris tot din apropierea porții.

e Turneul internațional masculin 
de handbal de la Sarajevo a început 
cu meciul dintre selecționata de ti
neret a orașului București și echipa 
iugoslavă „Mlada Bosnia“. Victoria a 
revenit sportivilor romîni cu scorul 
de 23—16 (14—7). Cele mai multe 
puncte ale echipei bucureștene au 
fost înscrise de Goran (8). Cîte patru 
goluri au marcat Popescu și Nica. 

In zilele de 1 și 2 mai, Consiliul orășenesc U.C.F.S.-București a organizat ne 
stadionul Republicii un bogat program cultural-sportiv. Au avut loc diferite întreceri 
și demonstrații sportive (Ia atletism, ciclism, gimnastică, haltere, etc.), prezentări ale 
unor formații sportive fruntașe, concorte de muzică populară și ușoară. In centrul 
atenției s-au situat meciurile de fotbal pentru „Cupa Tineretului”, la care au parti
cipat combinata Dinamo—Steaua, Progresul București, Steagul roșu Brașov și U.T. 
Arad. în prima zi combinata Dinamo—Steaua a întrecut formația Progresul cu b^-2 
iar Steagul roșu a cîștigat cu 3—1 în fața echipei din Arad. Cuplajul fotbalistic de 
ieri a programat mai întîi partida Progresul — U.T.A. Scor 2—1. Finala competiției 
și-au disputat-o combinata Dinamo—Steaua șl echipa Steagul roșu. Meciul, care s-a 
desfășurat la lumina reflectoarelor, a plăcut publicului bucureștean, ambele formații 
prestând un joc dinamic, pasionant. Partida s-a încheiat cu victoria echipei combinato 
Dinamo—Steaua. Scor 3—2 (1—1). Ieri, cu ocazia „Zilei tineretului“, la diferite alte 
baze sportive au avut loc și alte întreceri între tinerii sportivi. In fotografie : pe 
lacul Herăstrău, în timpul probei de ștafetă o concursului de canotaj,

șl Siderurgistul Galați au susținut 
un meci amical.

Parcurile, terenurile de sport, tea
trele, scenele în aer liber din Timi
șoara au atras și ele în această zi 
mii de tineri. Pretutindeni — de
monstrații sportive, muzică, dans, 
veselie. în această zi a avut loc 
deschiderea festivă a fazei regiona
le a concursului cultural-artistic al 
pionierilor și elevilor „Cu cîntecul 
și dansul pe plaiurile bănățene", la 
care participă peste 4 000 de elevi 
din școlile elementare de 8 ani, șco
lile medii și profesionale. Tineretul 
din orașul de pe Bega s-a îndreptat 
din primele ore ale dimineții spre 
stadionul „1 Mai" pentru a participa 
la competițiile organizate aci. Reuși
ta demonstrație de gimnastică pre
zentată de sportivii și elevii din oraș 
a încîntat ochii spectatorilor. în 
parcul pionierilor s-au desfășurat 
competițiile sportive ale celor mici. 
Pe triciclete, trotinete, biciclete 
concurență între 6 și 12 ani au 
luptat cu însuflețire pentru primul 
loc. De mult succes s-au bucurat și 
jocurile distractive : alergările în 
sac, cursa picioroangelor, aruncări 
la țintă etc.

După-amiază, întrecerile sportive 
și cultural-artistice au continuat. E- 
chipe de dansuri și de teatru, co
ruri, orchestre, fanfare, soliști vocali 
și instrumentiști, ansamblurile artis
tice ale caselor pionierilor din în
treaga regiune au prezentat fru
moase programe. Manifestări inte
resante au avut loc și la Arad, Re
șița, Lugoj, precum și în alte locali
tăți bănățene.

Carnavaluri ale tineretului au avut 
loc și la Casa de cultură din Rm. 
Vîlcea, la Slatina. La Pitești, mii de 
tineri au făcut demonstrații sporti
ve, iar în parcurile Dinamo, Trivale 
și la Casa tineretului, au prezentat 
programe artistice cele mai bune 
formații din oraș. La Găești, Brezoi, 
Topoloveni, Rucăr, Domnești, Stolnici 
etc. s-au organizat bogate manifes
tări cultural-sportive.

★

Ziua tineretului... De fapt, ea s-a 
prelungit pînă seara tîrziu, lăsînd 
tinerilor amintiri de neuitat și însu- 
flețindu-i în munca lor avîntată.

e La Budapesta, în piscina de pe 
insula Margareta, a început turneul 
internațional de polo pe apă la care 
participă selecționate din R. P. Ro
mînă, R.S.F. Iugoslavă, R. F. Ger
mană și R. P. Ungară. In prima zi, 
echipa R.P.R. a învins cu scorul de
4— 3 (1—0, 0—2, 1—1, 2—0) reprezen
tativa secundă a Iugoslaviei. Repre
zentativa R. P. Ungare a învins cu
5— 2 (1—0, 2—1, 0—0, 2—1) echipa 
R. F. Germane.

• Echipa de box a clubului spor
tiv Metalul București și-a început 
turneul în R. P. Polonă, învingînd 
la Lodz cu 13—7 o selecționată lo
cală. Victoriile echipei bucureștene 
au fost realizate de Covaliov, Crudu, 
Dinu, Mîrza, M. Mariuțan și Nico
lau. Davidescu a terminat la egali
tate cu Cihacki. Au pierdut Moldo
van, Covaci și Basarab.
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ZILEI
UNIUNEA SOVIETICĂ

MOSCOVA 1 (Agerpres). — In ju
rul orei 10, înainte de începerea tra
diționalei parăzi militare în cinstea 
zilei de 1 Mai, în tribunele din Piața 
Roșie se aflau mii de moscoviți și 
oaspeți din numeroase țări. în tri
buna Mausoleului lui Lenin au luat 
loc conducătorii partidului și guver
nului, în frunte cu N. S. Hrușciov, 
precum și președintele Algeriei, 
Ahmed Ben Bella. Mareșalul 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., a trecut în revistă tru
pele aliniate în Piața Roșie și 
pe străzile învecinate și a feli
citat pe ofițeri și soldați cu prilejul 
sărbătorii. Apoi, ministrul apărării 
a rostit de la tribuna Mausoleului o 
cuvîntare. Prin Piața Roșie au defi
lat elevii academiilor și școlilor mi
litare, marinari, grăniceri, ostași ai 
infanteriei aerotransportate, artile- 
riști. După cum arată agenția TASS, 
la paradă a fost prezentată pentru 
prima oară o nouă armă — rachetele 
cuplate. Prin fața Mausoleului au 
trecut rachete tactice, dispunînd de o 
mare putere și înaltă precizie, ra
chete de diferite clase și destinații, 
rachetele cu bătaie lungă ale flotei 
de submarine, care pot fi lansate de 
sub apă, subunități ale trupelor de 
rachete cu destinație strategică, do
tate cu rachetele cele mai puternice, 
rapide și cu bătaie lungă, inclusiv cu 
rachete intercontinentale și globale. 
La paradă au participat, de aseme
nea, rachete de interceptare pe mari 
distanțe fără pilot, care au o preci
zie excepțională și mari posibilități 
de luptă pentru distrugerea oricăror 
mijloace moderne de atac aerian- 
cosmic. După parada militară a ur
mat demonstrația sărbătorească a 
oamenilor muncii din Moscova. De
monstranții purtau lozinci cu cuvinte 
de salut adresate oamenilor muncii 
de pe toate continentele, tuturor ce
lor care luptă împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru 
pace, democrație, independență na
țională și socialism.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic au o- 
ferit la Kremlin un prînz în cinstea 
unor participanți la parada militară 
și demonstrația oamenilor muncii. 
Au rostit cuvîntări Leonid Brejnev, 
Ahmed Ben Bella, N. S. Hrușciov.

R. P. CHINEZĂ

ai partidului și guvernului. In ce
lelalte tribune au luat loc membri 
ai Consiliului de stat și guvernului, 
delegațiile întreprinderilor din dife
rite regiuni ale țării, activiști de 
partid, membri ai corpului diploma
tic. Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit o 
cuvîntare. Au defilat apoi zeci de 
mii de oameni ai muncii.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 1. Corespondentul 

Agerpres, A. Pop, transmite : în di
mineața zilei de 1 Mai, spre Piața 
Dozsa Gyorgy s-au îndreptat co
loane nesfîrșite de oameni ai mun
cii din capitala Ungariei socialiste. 
Piața, îmbrăcată de sărbătoare, este 
dominată de portretele lui Marx, En
gels și Lenin. în tribuna oficială sînt 
prezenți Jănos Kădâr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, preșe
dintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc, Dobi Istvan, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare, și 
cosmonautul Andrian Nikolaev, oas
petele guvernului și al Frontului 
Popular Patriotic, membri ai Birou
lui Politic și ai guvernului. Au de
filat peste 250 000 de muncitori, in
telectuali, studenți și elevi.

R. P. BULGARIA
SOFIA 1 (Agerpres). — Piața 

„9 Septembrie“ din capitala Bul
gariei a îmbrăcat vestminte de 
sărbătoare. La t.ibuna Mausoleului 
lui Gheorghi Dimitrov au luat loc : 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, conducători ai partidului 
comunist și membri ai guvernului, 
membri ai Prezidiului Uniunii popu
lare agrare bulgare, precum și con
ducători ai delegațiilor sindicale 
străine, sosite la Sofia cu prilejul 
sărbătorii de 1 Mai. La ora 10, a în
ceput demonstrația de 1 Mai a. oa
menilor muncii din Sofia. De
monstrații ale oamenilor muncii 
au avut loc și în centrele regionale 
din țară. La demonstrația de la 
Plovdiv a asistat Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

R. S. F. IUGOSLAVIA

ITALIA
ROMA 1 (Agerpres). — La 1 Mai, 

în toate orașele Italiei au avut loc 
mitinguri și demonstrații de masă 
la care au luat parte milioane de 
oameni ai muncii. La Milano, în ca
drul unui mare miting, a luat cu
vîntul Agostino Novella, secretar 
general al Confederației Generale a 
Muncii din Italia. El a subliniat ho- 
tărîrea fermă a oamenilor muncii 
din Italia de a lupta pentru trium
ful idealurilor socialismului, pentru 
pace și democrație. La mitingul din 
Veneția a luat cuvîntul Renato Bi- 
tossi, președintele F.S.M.

AUSTRIA
VIENA 1 — Corespondentul Ager

pres, St. Deju, transmite : Cu 
drapele roșii și pancarte pe care 
erau înscrise revendicări economice 
și politice ale oamenilor muncii, co
muniștii au demonstrat prin fața 
tribunei instalate lîngă clădirea 
Parlamentului. La mitingul care 
a avut loc cu acest prilej în 
prezența conducătorilor P. C. din 
Austria și a unor oaspeți de peste 
hotare a luat cuvîntul Joseph Laus
cher, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P. C. din Austria. în fața 
tribunei din piața Rathaus au de
monstrat socialiștii. La miting au 
vorbit președintele Partidului socia
list din Austria, vicecancelarul B. 
Pitterman, și Franz Jonas, primarul 
Vienei.

PORTUGALIA
LISABONA 2 (Agerpres). — 

In seara zilei de 1 Mai în cen
trul orașului Lisabona, precum 
și în cartierul Santana au avut 
loc ciocniri între 'poliție și de
monstranți care cereau „amnistie, 
libertate și pîine". Potrivit agenției 
Reuter, poliția înarmată a oprit și a 
încercat să împrăștie pe cei aproxi
mativ 3 000 de demonstranți — în 
majoritate studenți — care se strîn- 
seseră în piața centrală a capitalei, 
Comunicatul Ministerului Afacerilor 
Interne precizează că în timpul 
ciocnirilor la Lisabona s-au înre
gistrat un mort și doi răniți. Nu
meroase persoane au fost arestate.

JAPONIA

Ph. De Seynes, secretar general adjunct 
al 0. N. U„ oaspete al țării noastre

ministrului afacerilor

Copreședinții conferinței pentru Laos 
recomandă :
® Respectarea strictă a acordurilor 

din calea guvernului do coaliție

de la Geneva ® înlăturarea piedicilor 

® Reluarea tratativelor tripartite

La invitația 
externe al R. P. Romîne, Corneliu 
Mănescu, sîmbătă seara a sosit în 
Capitâlă Philippe De Seynes, secre
tar general adjunct al Organizației 
Națiunilor Unite, șeful departamen
tului pentru problemele economice și 
sociale al O.N.U., care va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a. fost salutat de Corneliu 
Mănescu, Roman Moldovan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Mircea Malița, ad- . 
junct al ministrului afacerilor exter
ne. și alte persoane oficiale.

Sosirea secretarului general al Organizației Mondiale 
de Meteorologie

PEKIN 1 — Coresp. Agerpres, E. 
Soran, transmite : Oamenii muncii 
din Pekin au sărbătorit ziua de 1 
Mai într-o atmosferă de sărbătoare 
și veselie. întregul oraș a fost împo
dobit cu drapele roșii, cu lampioa
ne, iar clădirile publice cu ghirlande 
de becuri colorate. In dimineața zi
lei de 1 Mai au avut loc demonstra
ții organizate pe raioanele orașului. 
Oamenii muncii din întreprinderi, 
instituții, studenți, pionieri și spor
tivi din raioanele centrale ale ora
șului au trecut în coloane prin Pia
ța Tiananmîn.

In marile parcuri ale Pekinului 
au avut loc serbări populare. 
La aceste serbări au participat con
ducători ai R. P. Chineze și ai P. C. 
Chinez : Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu 
De, Den Siao-pin, conducători ai or-; 
ganizațiilor obștești, membrii dele
gațiilor sosite din străinătate pen
tru a sărbători 1 Mai împreună cu 
populația Pekinului.

R. P. POLONĂ

BELGRAD 1 Corespondentul A- 
gerpres, P. Popa, transmite : Cu pri
lejul zilei de 1 Mai a avut loc la Bel
grad tradiționala paradă militară, în 
prezența președintelui R.S.F.I., Iosip 
Broz Tito, șl a altor conducători de 
partid și de stat, precum și a nume
roși oaspeți de peste hotare. Parada 
a fost urmată de demonstrația oa
menilor muncii din Belgrad și a re
prezentanților diferitelor republici 
făcînd parte din R.S.F. Iugoslavia.

R. D. VIETNAM

TOKIO 1 (Agerpres). — Peste șase 
milioane de muncitori și familiile lor 
au participat în 700 de orașe ale 
Japoniei la sărbătorirea zilei de 1 
Mai. în cinci parcuri din Tokio au 
avut loc mitinguri muncitorești. La 
mitingul principal, organizat în par
cul Siba, a luat cuvîntul Kaoru Ota, 
președintele Consiliului general al 
sindicatelor.

REPUBLICA UNITĂ TAN- 
GANICA ȘI ZANZIBAR

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 1 
Mai, în Varșovia, de-a lungul stră
zii Marszalkowskaia, împodobită cu 
steaguri șl lozinci, s-au adunat mii 
de locuitori ai Varșoviei. Potrivit 

' tradiției, tribuna de onoare a fost 
instalată în fața Palatului Culturii 
și Științei. în tribuna de onoare au 
luat loc : Wladyslaw Gomulka, Jo
zef Cyrankiewicz și alți conducători

Deținuți politici 
eliberați iß Grecia

ATENA 2 (Agerpres). — Pînă la 
1 mai au fost eliberați peste jumă
tate din numărul total de deținuți 
politici care, conform hotărîrii gu
vernului grec, urmează să fie puși 
în libertate. La 1 mai a sosit la Pi
reu un nou lot de deținuți politici 
eliberați. Ei au fost întîmpinați de 
rude, prieteni și reprezentanți ai 
partidului E.D.A. Patrioții eliberați 
au adresat un mesaj de mulțumire 
poporului grec și opiniei publice 
progresiste din întreaga lume care 
au dus o luptă lungă și grea pentru 
eliberarea lor.

Revedere emoționantă : La ieși
rea din închisoare, unul dintre pri
mii eliberați, A. Ambatielos, își îm
brățișează soția. El este în vîrstă de 
50 de ani și a petrecut peste 16 ani 

în închisoare

HANOI 1 (Agerpres). — In Repu
blica Democrată Vietnam ziua de 1 
Mai a fost sărbătorită pretutindeni 
cu deosebit entuziasm. La Hanoi și 
în alte orașe ale țării, unde a dom
nit întreaga zi o atmosferă sărbăto
rească, au avut loc mitinguri și ser
bări. In provincia Quang Ninh au 
avut loc ceremonii în cadrul cărora 
au fost înmînate drapele unităților 
care au primit titlul de Brigăzi de 
muncă socialistă.

DAR ES SALAAM 2 (Agerpres).— 
La Dar Es Salaam, ziua de 1 Mai 
a fost sărbătorită printr-o paradă 
militară și o demonstrație de masă, 
la care au participat mii de munci
tori, funcționari, studenți și militari 
ai Armatei • Republicii Unite Tan- 
ganica și Zanzibar. In cadrul mitin
gului din piața Lumumba a luat 
cuvîntul Michael Kamaliza, secre
tar general al Uniunii Naționale a 
muncitorilor din Tanganica și mi
nistru al muncii în guvernul Repu
blicii Unite.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Mi
niștrii afacerilor externe ai U.R.S.S. 
și Marii Britanii, reprezentînd cele 
două țări — copreședinți ai Confe
rinței internaționale pentru regle
mentarea problemei laoțiene — au 
adresat celor trei forțe politice din 
Laos și guvernelor țărilor partici
pante la Conferința pentru Laos de 
la Geneva din 1961—1962, un mesaj 
în care își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu recenta tentativă de lo
vitură militară la Vientiane, prin 
care se urmărea înlăturarea guver
nului de coaliție al Laosului. In me
saj este condamnat energic acest act 
îndreptat spre subminarea acorduri
lor dé la Geneva — acorduri care 
preconizează crearea unui stat lao
țian neutru, independent și iubitor 
de pace. Acordurile de la Geneva 
constituie baza necesară pentru so
luționarea problemelor interne liti
gioase pe calea colaborării celor trei 
forțe politice din Laos, în interesul 
înțelegerii și unității naționale.

Autorii mesajului își exprimă spe
ranța că conducătorii celor trei forțe 
politice din Laos, ca și guvernele 
statelor participante la conferință 
vor respecta cu strictețe acordurile 
de la Geneva, că în Laos vor fi în
lăturate toate piedicile pentru înde
plinirea în condiții normale, de că
tre guvernul de coaliție, a funcțiilor 
sale și că vor fi reluate tratativele 
tripartite începute în Valea Ulcioa- 
relor. Miniștrii de externe ai U.R.S.S. 
și Marii Britanii speră că, în cadrul 
acestor tratative, cele trei părți vor 
depune eforturile necesare în vede
rea realizării unui acord cît mai 
grabnic, că persoanele care se pro
nunță împotriva acordurilor de la 
Geneva și a guvernului de coaliție 
își vor înceta imediat acțiunile lor 
ilegale. Autorii mesajului declară că 
sprijină întrutotul acordurile de la 
Geneva și Guvernul unității națio
nale, condus de prințul Suvanna 
Fumma, a cărui menire este să asi
gure dezvoltarea Laosului pe calea 
păcii și neutralității.

Sîmbătă seara a sosit în București, 
la invitația Comitetului de Stat al 
Apelor, David Arthur Davies, secre
tar general al Organizației Mondia
le de Meteorologie. Oaspetele va vi
zita Institutul meteorologic din 
București, diferite stații meteorolo
gice din țară și va purta discuții cu

specialiști romîni din acest dome
niu. La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Gh. Hossu, pre
ședintele Comitetului de Stat al A- 
pelor, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

Kapă raportul lui U Thant asupra rolului forțelor 0. N. U,

NICOSIA Poziția reprezentanților

NICOSIA 
Nicosia, au 
separat, declarații ale președintelui 
Makarios și vicepreședintelui Fazii 
Kuciuk, în care ei își exprimă sa
tisfacția în legătură cu raportul re
feritor la situația din Cipru adresat 
de U Thant Consiliului de Securi
tate al O.N.U. Președintele Makarios 
a calificat drept „extrem de con
structive“ noile instrucțiuni ale lui 
U Thant referitoare la rolul și la 
prezența forțelor O.N.U. în Cipru. 
El a declarat că guvernul său „va 
face tot ce-i stă în putință pentru 
a facilita sarcina forțelor O.N.U.“. 
Vicepreședintele Kuciuk a declarat 
că membrii comunității turce din 
Cipru au fost întotdeauna de părere 
că problema Ciprului nu trebuie re
zolvată prin violență, ci prin nego
cieri, într-o atmosferă pașnică. Tot
odată, el a precizat că „problema nu 
poate fi reglementată decît în mă
sura în care se va găsi o soluție 
definitivă care să permită comuni
tății cipriote turce să trăiască li
beră“.

NICOSIA 2 (Agerpres). — Sîm
bătă, după schimbul de focuri înre
gistrat în noaptea de 1 spre 2 mai, 
în insula Cipru a domnit calmul. 
Tot sîmbătă militarii britanici din 
batalionul nr. 1 au început să pre
dea pozițiile din nord-estul 
siei militarilor finlandezi, 
parte din trupele O.N.U. în 
nea Nicosiei, menționează un 
nicat al trupelor O.N.U., contingen
tul finlandez va deveni operațional 
duminică.

LONDRA 1 (Agerpres). — „Mă 
tem că va trebui să treacă mai 
multe luni înainte ca noi să ajun-

1 (Agerpres). — Joi, la 
fost date publicității,

gem la o soluție politică definitivă 
a problemei cipriote“ — a declarat 
joi seară S. Tuomioja, mediatorul 
O.N.U. în Cipru, la sosirea sa pe 
aeroportul din Londra. El și-a ex
primat totuși speranța într-o regle
mentare pașnică a problemei ci
priote, precizînd : „Sînt sigur că cele 
două părți vor prefera, pînă la 
urmă, războiului o soluție negociată, 
chiar imperfectă“.

Cocteil la ambasada R P. Romîne 
din Londra

LONDRA 1 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei în Marea Britanie a de
legației oamenilor de artă și cultură 
din R. P. Romînă, condusă de Du
mitru Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ambasadorul R. P. Romîne 
la Londra, Al. Lăzăreanu, a oferit 
joi un cocteil în saloanele ambasa
dei. Au luat parte Robert Mathew, 
subsecretar de stat parlamentar, și 
A. D. Wilson, subsecretar de stat 
adjunct la Ministerul de Externe, sir 
Paul Sinker, directorul general al 
Consiliului Britanic, H. Smith, R. 
Cecil, R. W. Mason și R. L. Speaight, 
directori în Ministerul de Externe 
englez, G. West și C. N. Gummer, 
consilieri la Consiliul Britanic; 
parlamentari, printre care sir Her
bert Butcher, președintele grupu
lui englez al Uniunii interpar
lamentare, Marcus Lipton, vicepre
ședintele, și G. B. Drayson, secreta
rul grupului parlamentar anglo-ro- 
mîn, Gilbert Longden, vicepreședinte 
al Comitetului est-european, etc. ; 
oameni de artă și cultură, ' printre 
care: scriitorii Graham Greene, Ja
mes Aldrige, Olivia Manning, Jack 
Lindsay, dramaturgul Arnold Wes
ker, pictorul Victor Pasmore, dirijo
rul John Pritchard;
Rothestein, directorul 
lor „Tate“, A. Samson, 
muzeului Horniman, John Roberts,

director al Companiei teatrului Sha
kespeare din Londra, și alți repre
zentanți ai instituțiilor culturale și 
artistice din Londra. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă foarte 
amicală.

Sir John
Galerii- 

directorul

Vizita in S. U. A. 
a delegației 
de energeticieni romini

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
între 22 șl 30 aprilie delegația ro
mînă de energeticieni ce se află în
S. U.A. a continuat vizitele la centra
lele termoelectrice 
Bridge“ din sudul Californiei și 
Little Gipsy — New Orleans, cen
trala electrică și sistemul de distri
buire din orașul St. Louis — Mis
souri, Glen — Canyondam, de pe 
rîul Colorado, și sistemul energetic
T. V.A. în discuțiile purtate cu ener- 
geticienii americani, delegația ro
mînă a luat cunoștință de soluțiile 
adoptate în construcția centralelor 
hidro și termoelectrice, de indicii 
tehnici și economici obținuți și alte 
probleme legate de exploatarea cen
tralelor și sistemelor electrice. în a- 
celași timp, delegația romînă a făcut 
cunoscute realizările R. P. Romîne 
în domeniul electrificării țării.

„Huntington

Nico- 
făcînd 
reglu- 
comu- Forjele O.N.U. patrulează la Nicosia

decret
Suprem

La Festivalul de La Cannes
In definitiv, ce este festivalul de 

la Cannes, domnule Clement ? Re
gizorul René Clement, unul dintre 
cei mai temuți membri ai juriului 
din anul acesta, s-a uitat în paha
rul de șampanie, cu care se începe 
totdeauna orice festival.

— Cum să vă spun ? Festivalul 
de la Cannes este un continent cu 
trei zone. Pe una scrie monden, pe 
alta comercial, pe a treia artistic. 
Fiecare vrea să consolideze terenul 
său. Sper că anul acesta să învingă 
arta.

Și noi sperăm același lucru, dom
nule Clement. Doar așa a și apărut 
pe lume acest festival în 1938 : ca 
o lovitură polemică, pe care artiștii 
antifasciști se hotărîseră să o dea 
festivalului de la Veneția, devenit 
instrument de propagandă al axei 
Roma-Berlin. Este adevărat că pe 
parcurs ideea artei militante nu a 
ocupat mereu primul plan. In unele 
primăveri, Coasta de Azur a fost i- 
nundată nu de lumina sorilor, ci a 
steluțelor.

Anul acesta, latura mondeno-co- 
mercială este în regres. Juriul a im
pus o ținută mai severă și presa co
mercială fulgeră împotriva măsuri
lor „pudice" ale unor persoane ofi
ciale, care au cerut ca anumite fo
tografii publicitare să fie scoase din 
festivalul cinematografic, dar să se 
păstreze pentru un eventual congres 
de anatomie.

Festivalul s-a deschis miercuri 
seara, cu o producție în două serii : 
„Căderea imperiului roman". Regi
zorul : Anthony Man. Filmul este 
lucrat după toate legile superproduc
ției. Roma cezarilor a fost reconsti
tuită cu decoruri' monumentale, bă
tăliile evocate prin efecte stereofoni
ce speciale, iar în cîteva momente de văgăuna nisipoasă, ajunge un fel de 

* - - căutător de insecte. A doua zi, că
lăuzii nu mai vor să-l scoată din 
groapă. Acesta este punctul de ple
care. Ceea ce urmează este drama 
stranie și sfîșietoare a doi oameni pe 
care viața îi silește să rămînă îm
preună într-o groapă, în lupta ne-

și prihană. Pe Ileana Cosînzeana o 
cheamă Sophia Loren, iar balaurul 
cu șapte capete este un împărat se
tos de singe, pe nume Comodius. 
Există, însă, în acest film, ceva 
care dacă nu izbutește să spar
gă, în orice caz, izbutește să forțeze 
clișeele superproducției : este inten
ția regizorului, vădită mai ales în 
prima serie, de a îmbiba faptul 
istoric cu idei. Cea mai impor
tantă parte a subtextului este 
dominată de o temă care apare 
foarte des în ultimul timp în fil
mele americane. Această temă s-ar 
putea numi „apelul la înțelepciune“. 
„Căderea imperiului roman“ devine 
astfel, la un moment dat, un film 
lucid despre multe dintre pericole
le care amenință azi omenirea, dar 
mai ales despre pericolul atomic.

începutul propriu-zis al festivalu
lui l-a marcat însă producția japo
neză „Femeia nisipului". Este un 
film care merită o discuție amănun
țită și serioasă. Asupra lui, părerile 
sînt împărțite. Unii îl admiră cu în
focare, alții îl resping cu violență, 
dar nimeni nu poate să nege că a- 
cest film îi răsună încă în urechi ca 
un strigăt sfîșietor. O femeie trăieș
te undeva, într-un deșert, împresu
rată de dune. Casa ei e băgată în
tr-un fund de groapă și în mijlocul 
nisipurilor mișcătoare femeia trebu
ie să muncească în fiecare noapte 
du sapa ca să nu se lașe îngropată 
de vie. De ea atîrnă toate casele din 
împrejurimi. Dacă groapa va fi a- 
coperită de nisip, tot satul este a- 
menințat cu pieirea. Țăranii îi aduc 
mîncare și apă, iar femeia, în fie
care noapte cu sapa în mînă, se lup
tă cu nisipurile mișcătoare ca să nu 
fie acoperită de vie. într-o seară, în

western ingeniozitatea tehnică bate 
recorduri. Ca toate subiectele istori
ce, stilizate după cerințele superpro
ducției, faptele și personajele devin, 
pînă la urmă, elementele unui soi 
de basm pentru adulți. Făt Frumos 
este un general, cu frezură cicero și 
temperament de cavaler, jără teamă

ostoită cu nisipurile mișcătoare. Fil
mul nu are muzică, doar din cînd în 
cînd, în momentele-cheie, se aude 
bătînd un fel de gong, care răsună 
ca un glas al destinului și, pe mă
sură ce ne cufundăm în dramă, du
hul povestirii începe să se desprin
dă de elementele concrete ale 
biectului. Femeia nu mai este o 
rancă, bărbatul nu mai este un 
stitutor, căutător de insecte. Ei 
vin Adam și Eva, aruncați din 
prăbușiți în infernul unei societăți 
al cărei simbol sînt aceste nisipuri 
neliniștite, gata să îngroape sub ele 
totul.

Infernul este de altfel leit-motivul 
și al producției de vineri seară : 
„Seceta" (Brazilia). Un bărbat și o 
femeie, cu copiii lor, umblă prin de
șert, printr-un alt deșert, un deșert 
cu arbori scheletici și cu iarbă mi
neralizată, ca să găsească un loc sub 
soare. Dar sub soare nu există loc 
pentru ei, deșertul e nesfîrșit și oa
menii merg mereu, merg pînă unde? 
Pînă la capătul pămîntului ? In pri
ma scenă, femeia plînge. In ultima 
scenă se întreabă : „Se mai poate 
duce o asemenea viață ?“ Răspunsul 
apare de undeva, din miezul ecra
nului, și este scris cu litere mari, din 
ce în ce mai mari : NU SE MAI 
POATE !

Festivalul s-a deschis astfel sub 
semnul unor probleme ale omului și 
ale lumii de astăzi. Cite din filmele 
ce vor urma au să confirme ori au 
să amplifice' aceste preocupări? Și 
care vor fi găsite cele mai bune? Nu 
se pot face încă pronosticuri. Cît 
despre scurt-metrajul romînesc „Me
moria trandafirilor", el este progra
mat pentru 9 mai. Ca deținători ai 

lunei medalii de aur la scurt metraj 
și ai altor distincții la ediții trecute 
ale Festivalului, participarea țării 
noastre e așteptată cu firească sim
patie.

SU- 
ță- 
in- 
de- 
rai,

MOSCOVA. Printr-un 
al Prezidiului Sovietului 
al U.R.S.S., i s-a decernat lui 
Ben Bella, președintele Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare, titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice, pentru merite deosebite în 
organizarea luptei pentru libertatea și 
independența națională a poporului 
algerian, pentru contribuția Ia ma
rea cauză a luptei popoarelor împo
triva colonialismului, la stabilirea și 
dezvoltarea prieteniei sovieto-alge- 
riene. La recepția de 1 Mai de la 
Kremlin, Leonid Brejnev i-a înmî- 
nat lui Ben Bella Ordinul Lenin și 
medalia „Steaua de aur“.

BRUXELLES. Țările Pieței co
mune nu au reușit să ajungă la o

unitate de păreri în preajma „run
dei Kennedy“ de la 4 mai: miniștrii 
participanți la sesiunea consiliului 
ministerial al C.E.E. nu au putut 
rezolva problema stabilirii de pre
țuri unice la cereale; ei vor relua a- 
ceastă problemă la sesiunea de la 30 
mai.

WASHINGTON. S-a anunțat că 
în curînd „Comisia Warren“ va as
culta mărturiile d-nei Jacqueline 
Kennedy, dar nu s-a precizat dacă 
martora va veni în persoană sau va 
da declarații în scris. Un purtător 
de cuvînt al comisiei a arătat că 
d-na Kennedy și-a manifestat sin
gură dorința de a ajuta lucrările co
misiei.

BRUXELLES. S-a desohi» cel 
de-al 37-lea Tîrg internațional anual, 
la care sînt reprezentate 4 371 de 
firme din 46 de țări, printre care 
și R. P. Romînă.

LEOPOLDVILLE. Agențiilo de 
presă semnalează o intensificare a 
acțiunilor detașamentelor de parti
zani din provincia congoleză Kivu. 
O ciocnire de amploare a avut loc, 
în apropiere de localitatea Uvira. 
Ministrul apărării al guvernului cen
tral a sosit la Bukavu, capitala pro
vinciei Kivu, pentru a examina si
tuația.

LA VALLETTA. La 2 mai a în
ceput în Malta referendumul cu 
privire la viitorul constituțional al 
acestei colonii britanice.

Ecaterlna OPROIU

Cannes, 2 mai 1964 (prin telefon)>

TEATRE — Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Motanul încălțat — 
(orele 11), Boema — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Prințesa circului — 
(orele 10,30), Vînzătorul de păsări — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale“ (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (orele 10), Mașina de scris — 
(orele 15,30), Siciliana — (orele 19,30); (Sa
la Studio) : Surîsul costă un milion — 
(orele 10), O femeie cu bani — (orele 15), 
Moartea unui artist — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala din bd. Ma- 
gheru) : Peer Gynt — (orele 10), Zizi și- 
formula ei de viață — (orele 15,30), Ca
rieră pe Broadway — (orele 19,30); (Sala 
Studio) : Casa cu două Intrări — (orele
10.30) , Băieții veseli — (orele 16), Bucă
tăreasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra" (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar șl Cleopatra — 
(orele 10,30), Cum vă place — (orele 19,30); 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76 
A) : Comedia erorilor — (orele 10,30 și 
orele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfărîmate — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : N-avem 
centru înaintaș — (orele 10), Jurnalul u- 
nei femei — (orele 19,30); (la Sala Pala
tului R. P. Romîne) : Gaițele — (orele
19.30) . Teatrul pentru copii și tineret (din
str. C. Miile) : Himera (orele 20) ; 
(la Sala pentru copii, din str. Ere- 
mia Grigorescu nr. 24) : Salut voios — 
(orele 9,30). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ : Cetatea de foc — (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Firul de aur — 
(orele 20). Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : Șapte păcate — (o- 
rele 11), Revista de altădată — (orele 
20). Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. : O carte despre frumusețe — (o- 
rele 17 și orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — 
(orele 11), Eu șl materia moartă — (o-
rele 20,30). Circul de stat : Păcală șl Tln- 
dală — (orele 15,30 șl orele 19,30).

CINEMATOGRAFE m Limuzina nea
gră "W- cinemascopPatria (10; 12,10;

Gluleștl 
20,45). 

Republica 
Victoria 
Flamura

16,30 ; 18,45 ; 21),
21), Floreasca (12 ; 15 ; 

lungă de-o seară : 
14,15; 16,45; 19; 21,15), 
14,15; 16,30; 18,45; 21), 
16; 18,15; 20,30). Intre maluri —

14,20 ; 
(13 ; 15 ; 
Dragoste 
(9,45; 12; 
(9,45; 12; 
(10, 12,15; ........................
cinemascop : Carpațl (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Frații corsicani — cinemascop : 
rești (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), 
celsior (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
rora (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Pacea (11; 14; 16; 18,15; 20,30). Zile de fior 
și rîs : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21), Buzești (14; 16,15; 18,30; 20,45), Arta 
(11; 16; 18,15; 20,30). Păpușile rîd : Festi
val (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gri
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Tomls
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Volga 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Miracolul rus 
(ambele serii) : Central (12). Vacanță cu 
Minka : Lumina (ele la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). îndră
gostitul : Union (11,30; 16; 18,15 ........
Program de filme pentru copii : 
(orele 10). Tudor (ambele serii) : 
(16; 19,30), Luceafărul (10,30; 15,30; ,
crețul Iul Mathiaș; Fotbal pe glob — 
1963 : Timpuri Noi (rulează în continua
re de la orele 10 la orele 21). Un surîs în 
plină vară : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 17,45; 20), Cosmos (16; 18; 20), 
Bucegi (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30). Foto Haber :
Cultural (10,30; 12,30; 16; 18,15; 20,30). Lo
cotenent Cristina : Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Totul despre Eva : Unirea (11; 15; 
18; 21), Popular (15; 17,45; 20,30). Lovitură 
de pedeapsă : Flacăra (16; 18; 20). Călă
torie în aprilie : Vltan (15; 17; 19; 20,45). 
Cele trei lumi ale lui Gulliver : Munca 
(12; 15; 17; 19; 21), Cotroceni (14,15; 16,30; 
18,45; 21). Cavalerul Pardaillan — cine
mascop : Moșilor (15; 17; 19; 21). Lîngă 
tine trăiesc oameni : Melodia (10,30; 13,30; 
16,30; 20), Modern (10; 13,15; 16,30; 20). 
Germanie, steluțele tale!: Viitorul (11,30; 
16; 18,15; 20,30), Progresul (15,30; 18; 20,15), 
Drumul Sării (11; 16; 18,15; 20,30), Domni-

Bucu-
, Ex- 

Au-

; 20,30). 
Doina 
Doina 

19). Se-

șoara... Barbă Albastră: Lira (15; 17; 19; 
21). Cum stăm, tinere ? : Ferentari (16; 
18,15; 20,30). Rude de sînge : Adesgo (15,30; 
18; 20,15). La vîrsta dragostei : Giuleștl 
(17; 19). Partea ta de vină : Floreasca (17; 
19). A fost prietenul meu : Central (17; 
19,15).

TELEVIZIUNE — Orele 8,50 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pent-" copii și tineretul șco
lar. 10,00 — L.imăvara pionierilor — 
Transmisiune de la Leningrad. 10,45 — E- 
misiune pențru sate. In jurul orei 14,45 
— întîlnlrea de rugbi pentru „Cupa cam
pionilor europeni" între echipele Grivița 
Roșie—R.U.C. Casablanca (Maroc). In con
tinuare — transmisia întîlnlrii de fotbal 
dintre selecționatele olimpice ale R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria. 19,00 — Gospo
darii orașului — reportaj filmat. 19,10 — 
Ritmuri potrivite — suită de momente 
coregrafice pe versuri de Tudor Arghezi. 
19,30 — Transmisiune de la Teatrul de 
stat de operetă „Vînzătorul de păsări". In 
pauze : „Rădăcinile orașului" și „O plim
bare prin munții Beșciad“ — filme do
cumentare. în încheiere — Buletin de 
știri, sport și buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul

4, 5 și 6 _  . . _____ _T„ ...
stabilă, cu cer variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. In cursul după- 
amiezll vor cădea ploi locale sub formă 
de averse însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente în Ardeal, nordul 
Moldovei șl regiunea de munte. Vîntul 
va sufla potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, iar maximele între 
14 șl 24 grade. In București : vremo 
ușor Instabilă, cu cer variabil, mal mult 
senin noaptea șl dimineața. In cursul 
după-amlezelor, tendință de averse de 
ploaie. Vînt potrivit din yest, .Tempera* 
tura în creștere ușoară.

probabil pentru zilele de 
mai : In țară : vreme ușor in-
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CORESPONDENȚII 

NOȘTRI TRANSMIT M A I I M Ț Ai.ÂS De Ziua tineretului
Hunedoara în sărbătoare

Cetatea fontei și a oțelului a 
îmbrăcat tradiționala haină sărbă
torească. Steaguri roșii și tricolore, 
lozinci, ghirlande de flori și ver
deață, portrete ale clasicilor mar- 
xism-leninismului și ale conducăto
rilor partidului și statului nostru se 
văd pretutindeni.

Trec prin fața tribunei coloane 
de oțelari, furnaliști, laminatori 
— făuritorii metalului — lucrători 
de la bateriile de cocs și de la 
fabricile de aglomerare a minereu
lui, unde se asigură pîinea furnale
lor. Peste 1100 de siderurgiști au 
fost distinși anul acesta cu in
signa de fruntași în întrecerea so
cialistă. Cu steluța prinsă pe piept, 
prim-furnalistul Petru Lipșa, mai
strul Ștefan Cazan, pășesc în pri
mele rînduri, așa cum și la furnale 
sînt în fruntea acțiunii pentru apli
carea cu succes a inițiativei pornite 
anul acesta de colectivul de furna
liști hunedoreni pentru a produce 
lunar cel puțin 1 000 tone de fontă 
cu cocs economisit. în coloana oțe- 
larilor remarcăm pe maiștrii oțelari 
Aurel Stanciu și Eugen Damianoiu, 
prim-topitorul Pavel Hangan, ing. 
Nicolae Sîntimbreanu și alții. E? vau
A.

In regiunea unor
In centrul Craiovei, pe calea Unirii 

și pe calea București, străjuite astăzi 
de blocuri moderne, clădirile au fost 
frumos împodobite.

Un grup numeros de tineri, îm- 
brăcați simbolic în costume ale dife
ritelor popoare, purtînd un uriaș 
glob pe care este scrisă lozinca „Pro
letari din toate țările, uniți-vă I“, 
trec primii prin fața tribunei, petre- 
cuți cu ovații și aplauze, li urmează 
cele mai tinere vlăstare — pionierii.

Vine apoi coloana muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de la 
„Electroputere", cea mai mare între
prindere din regiune. Cu numai 4 
luni în urmă ieșea pe poarta uzinei 
cea de-a 100-a locomotivă Diesel- 
electrică de producție romînească. în 
preajma zilei de 1 Mai, din hala de 
montaj general a plecat în cursă de 
probă cea de-a 140-a locomotivă. 
Prin modernizarea tehnologiei de 
fabricație, numeroase secții și atelie
re ale acestei mari uzine și-au înde
plinit de pe acum angajamentele 
luate în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Niciodată pînă la acest 1 Mai, co
loana constructorilor n-a fost atît 
de numeroasă. Noile obiective indus

In cîntec șl Joc, la Tg. Mureș

Strâns uniți in jurul partidului
Manifestația de 1 Mai la Tg. Mu

reș a fost deschisă de cei peste 
2 000 de fruntași în întrecerea socia
listă din întreprinderile orașului. In 
fruntea coloanelor alcătuite de oa
menii muncii — romîni, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
defilează feroviarii, întâmpinați cu 
vii aplauze. Iată-i pe lucrătorii de
poului C.F.R. din localitate, unitate 
fruntașă pe țară în întrecerea so
cialista. In acest an, pînă la 20 apri
lie, feroviarii mureșeni au remorcat 
trenuri cu supratonaj echivalînd cu 
peste 15 000 tone, au realizat econo
mii suplimentare de 1 400 000 lei.

Trec prin fața tribunelor munci
torii fabricii de mobilă „23 August“, 
ai celei de conductori „Metalotehni- 
ca" și din alte întreprinderi. Manifes- 
tanții poartă steaguri roșii și trico
lore, portretele lui Marx, Engels, 
Lenin și ale conducătorilor partidu
lui nostru, pancarte eu lozinci în

Printre creatorii 
petrochimiei romînești

Demonstrația petrocfiimiștilor de la 
Onești este deschisă de coloana 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor Combinatului chimic Borzești. 
Un grup de fruntași poartă drapelul 
de întreprindere fruntașă pe ramură, 
decernat combinatului pentru a 3-a 
oară consecutiv în cei 4 ani de exis
tență a sa.

Printre demonstranți se află nu
meroase cadre tehnico-inginerești. 
care și-au adus contribuția la cerce
tările desfășurate pentru rezolvarea 
unor probleme de producție ca mări
rea capacității unor instalații, valo
rificarea unor produse secundare 
etc.

De tribună se apropie coloana ce
lei mai tinere unități industriale din 
cadrul complexului petrochimic : co
lectivul combinatului de cauciuc 
sintetic. N-a trecut mult timp de 
cînd s-au produs primele cantități 
de cauciuc sintetic romînesc, Carom, 
dar el și-a dobîndit deja bune a- 
precieri. Iată-i și pe constructorii 
care au dat viață marelui complex 
petrochimic și orașului Onești. Ei 
construiesc pentru pace, pentru o 
viață tot mai bună, în cinstea căreia 
înalță cîntece și scandează lozinci 
însuflețite. 

adus un aport prețios la aplicarea 
și generalizarea unei noi metode de 
lucru, datorită căreia repararea și 
sudarea vetrelor de cuptoare se fac 
într-un timp mult mai scurt, ceea 
ce permite să se obțină lunar mii 
de tone de oțel în plus.

Prin fața tribunei trec care alego
rice, demonstranții poartă grafice și 
pancarte care înfățișează realizările 
obținute pînă acum de către side- 
rurgiștii și constructorii Hunedoa
rei în întrecerea desfășurată în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei noastre.

Hunedorenii de toate profesiile 
demonstrează pe străzile orașului 
pentru solidaritatea și frăția oame
nilor muncii de pretutindeni, expri- 
mîndu-și hotărîrea de a urma ne
abătut cuvîntul partidului, de a 
munci cu entuziasm pentru înfăp
tuirea înainte de termen a sarcini
lor ce le revin din planul de 6 ani. 
în acest timp, tovarăși ai lor de 
muncă — furnaliști, oțelari, lamina
tori — se află la posturi, la agrega
tele cu foc continuu, unde plămă
desc noi șarje de metal pentru in
dustria noastră constructoare de 
mașini.

mari construcții
triale — combinatul chimic, centra
la electrică de termoficare, comple
xul de prefabricate din beton, fabri
ca de ciment de la Bîrsești-Tg. Jiu, 
complexul de industrializare a lem
nului de la Tr. Severin și altele, 
aflate în plină construcție — vor da 
în curînd un nou chip Olteniei.

Constructorii de locuințe, care în
tineresc bătrîna Craiovă, raportează 
■că în primele 4 luni din acest an au 
dat în folosință aproape 500 de a- 
partamente.

Rînd pe rînd, trec prin fața tribu
nei mineri și petroliști, ceferiști, 
muncitori de la combinatul alimen
tar „Oltenia“, studenți și cadre di
dactice de la cele două institute de 
învățămînt superior etc. De
monstranții ovaționează îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, pentru Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Răsună lozinci pen
tru unitatea clasei muncitoare din 
lumea întreagă, pentru unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru 
triumful atotbiruitoarei învățături 
marxist-leniniste, pentru pace în 
întreaga lume.

cinstea harnicului nostru popor, 
constructor al socialismului, a prie
teniei frățești cu popoarele din ce
lelalte țări socialiste, a unității și 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Cu aplauze sînt primiți și con
structorii. Lucrătorii de pe șantierul 
combinatului de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș, constructorii 
de locuințe și de edificii social-cul- 
turale își raportează noile succese. 
In primele 4 luni ale anului ei au 
dat în folosință în diferite orașe ale 
regiunii sute de noi apartamente.

Umăr la umăr cu muncitorii, trec 
prin fața tribunei numeroși intelec
tuali, studenții celor trei institute de 
învățămînt superior din oraș, elevii 
școlilor medii și profesionale.

Demonstrația din Tg. Mureș a 
fost o nouă și strălucită manifesta
re a frăției dintre oamenii muncii 
romîni și cei de alte naționalități, a 
unității lor de nezdruncinat în jurul 
partidului și guvernului.

Demonstrează muncitorii gălățeni

Tractoarele — mîndria Brașovului

Angajamentele devin fapte
în fruntea demonstrației oameni

lor muncii din Brașov trec în coloa
ne constructorii de tractoare. Pînă în 
prezent, ei au proiectat și introdus 
în fabricație de serie 13 tipuri de 
tractoare la nivelul tehnicii moder
ne, apreciate atît de cei ce lucrează 
pe ogoarele țării noastre, cît și în 
numeroasele țări importatoare ale 
acestui produs romînesc. în ultimii 
ani, uzina a crescut cu noi hale 
moderne de fabricație, înzestrate cu 
utilaje și mașini de înaltă tehnici
tate. Antrenați în lupta pentru îm
bunătățirea .tehnologiei de fabrica
ție, muncitorii, inginerii și proiec- 
tanții de aici au dat naștere valo
roasei inițiative : „La fiecare fază și 
operație — o înaltă tehnicitate", îm
brățișată cu căldură de numeroase 
colective din industria construc
toare de mașini din regiune. Unul 
din graficele purtate de manifes- 
tanți arată cum a crescut, an de an, 
producția. Pe porțile uzinei au ieșit 
pînă acum 132 000 tractoare.

Puternice aplauze și urale întîm- 
pină și pe constructorii de la Uzinele 
„Steagul roșu". La acest 1 Mal co
lectivul a sărbătorit 10 ani de la 

Umăr la umăr,
Muncitori și intelectuali

Mitingul și demonstrația de 1 Mai ale 
oamenilor muncii clujeni au avut loc, ca 
de obicei, în piața Victoriei, a cărei fru
moasă găteală oglindea parcă aspectul 
primăvărafic, sărbătoresc al întregului 
oraș.

Prin fața tribunei s-au perindat colecti
vele întreprinderilor din oraș. Angajamen
tele luate de ele în întrecerea desfășurată 
în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei noastre devin realitate. Mun
citorii uzinei Carbochim poartă o mare 
pancartă pe care scrie : „Sub conducerea 
P.M.R., înainte spre desăvirșirea construc
ției socialiste în scumpa noastră patrie, 
Republica Populară Romînă !" Graficele 
arată că pianul a fost depășit la toți in
dicii ; cheia succesului — creșterea cu 
peste 9 la sută a productivității muncii.

Trec apoi, rînduri-rînduri, purtînd gra
fice, panouri, muncitorii atelierelor de re
parat material rulant 16 Februarie, ai uzi
nei Tehnofrig, ai întreprinderii „Metalul 
Roșu", fabricii de pielărie și încălțăminte, 
fabricii de textile „Romînia Muncitoare”, 
constructori și mulți alții. Ei își manifestă 
dragostea nețărmurită față de partid, față 
de Comitetul său Central.

Orașul reînnoit
Și pe malul Dunării e sărbătoare, 

în jurul orei 9, după „cravatele to- 
șii“, prin fața tribunei defilează 
constructorii marelui combinat si
derurgic din Galați. Graficele 
purtate de constructori înfăți
șează realizările în producție. 
De la începutul anului și pînă a- 
cum ei au efectuat cu 2 la sută mai 
multe lucrări decît prevede planul, 
iar productivitatea muncii pe șantier 
a crescut cu 17 la sută față de plan. 
Pe ■ piepturile multora dintre ei scli
pesc ordine și medalii, precum și 
distincția de fruntaș în întrecerea 
socialistă. întreg colectivul șantie
rului s-a angajat ca în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei să dea în folosință înainte 
de termen o serie de obiective im
portante.

Strada Republicii este acum o 
mare de oameni și flori. înaintează 
spre tribună vrednicii muncitori, in
gineri și tehnicieni ai întreprinderii 
de construcții orășenești, cei care 
au schimbat din temelie înfățișarea 

făurirea primului autocamion romî
nesc. De atunci, producția uzinei 
brașovene a crescut de aproape 3 
ori.

Alături de oamenii muncii din u- 
zine- și fabrici au demonstrat și cei 
ce formează schimbul de mîine al 
acestora — miile de ucenici elevi 
ai școlilor profesionale din grupul 
școlar „Steagul roșu" și de la 
„Tractorul", precum și viitoarele 
cadre inginerești — studenți ai In
stitutului politehnic din localitate.

Ore întregi au trecut prin fața tri
bunei coloane de demonstranți : 
muncitori, tehnicieni, ingineri, pro- 
iectanți de la uzinele „Hidro
mecanica", „Rulmentul"", Fabrica 
de cabluri și radiatoare, „Temelia" 
etc, care au obținut succese impor
tante în preajma lui 1 Mai în înde
plinirea angajamentelor luate în 
cinstea celui de-al douăzecilea 23 
August, măreața sărbătoare a po
porului nostru. Masele de oameni ai 
muncii brașoveni și-au arătat și cu 
acest prilej atașamentul față de 
partid și guvern, hotărîrea lor de a 
traduce în fapt politica înțeleaptă a 
partidului.

Prin fața tribunei se perindă coloa
nele oamenilor de știință, de cultură și 
artă, care zi de zi își închină eforturile 
dezvoltării științei și culturii. Pe un pa
nou stă scris : „Trăiască intelectualitatea 
patriei noastre".

Sub lozincile „Vom munci, vom învăța, 
pacea o vom apăra", „Spre trai bun și 
fericit ne conduci, partid iubit", demon
strează cei peste 12 000 de studenți din 
centrul universitar Cluj. Pentru studenții 
clujeni, partidul și guvernul au asigurat 
condiții deosebite de învățătură — cămi
ne, laboratoare, o casă de cultură, baze 
sportive etc. Cu trupurile lor, tinerii scriu 
cuvîntul Pace, apoi inițialele partidului și 
ale Republicii noastre.

lnălțătoarea manifestație este încheiată 
de coloane masive ale sportivilor. Carul 
lor alegoric sugerează apropiatele jocuri 
olimpice de la Tokio : maestrul emerit al 
sportului Ion Moina aprinde „flacăra olim
pică", iar torța este predată, simbolic,- 
unui pionier.

Serbarea ia sfîrșit după ce în jurul tri
bunei se adună din nou mase de mani
festant și se cîntă în cor Internaționala.

orașului și înalță acum în continua
re blocuri noi pentru viitorii side
rurgiști. în perioada anilor 1961— 
1963 ei au dat în folosință o supra
față locuibilă de peste 143 000 mp, 
peste 8 500 mp spații comerciale, 32 
săli de clasă, 8 centrale termice, un 
cinemascop cu 800 de locuri, dispen
sare, farmacii și alte edificii social- 
culturale.

îmbrăcați în haine de sărbătoare, 
ca și orașul, purtînd zeci de dra
pele roșii și tricolore, constructorii 
navali gălățeni trec prin fața tribu
nei exprimîndu-și dragostea față dé 
partid și guvern, hotărîrea lor de a 
lupta neobosit pentru socialism, pen
tru pace. în anii care au trecut de la 
eliberarea patriei noastre, la șantie
rul naval din Galați s-au născut sute 
de nave moderne.

Trec apoi laminoriștii, urmați de 
mii de oameni ai muncii de la uzi
na mecanică și reparații, întreprin
derile textile, fabricile „Brateșul“, 
„Năvodul", „Prutul“, „11 iunie“ și 
altele. La demonstrație au participat 
peste 60 000 de gălățeni.

în cinstea Zilei tineretului, 2 Mai, 
chiar din primele ore ale dimineții 
de ieri au avut loc în toată țara nu
meroase manifestări artistice și aul- 
turai-sportive'.

In Capitală, pe estrade, în parcuri 
și grădini, pe scenele teatrelor de 
vară, cîntecul și dansul au răsunat 
pînă seara tîrziu. Ca în fiecare an, 
Parcul Herăstrău și-a deschis larg 
porțile, primindu-și cu ospitalitate 
vizitatorii. încă de dimineață, tinerii 
s-au adunat pe terenurile sportive, 
la debarcaderul lacului sau pe băn
cile din preajma stațiilor de ampli
ficare de unde, prin difuzoare, se 
transmitea muzică distractivă. Micii 
sportivi sînt angrenați într-o între
cere pentru... primele lor titluri de 
campioni. Intîietatea o au trotinete
le și tricicletele. Poate că de aici, de 
la această linie de sosire, mulți vor 
porni, mai tîrziu, pe drumul gloriei 
sportive.

Pe oglinda albastră a lacului, co
cheta limuzină acvatică s-a întors 
din cursă. Alți amatori de „croazie
re" așteaptă la debarcader. Plimbă
rile de agrement constituie unul din 
punctele de atracție pentru tinerii vi
zitatori.

După amiază s-a desfășurat 
sărbătoarea cîntecului și a jo
cului. Pe scena Teatrului de 
vară, la estrada amatorilor, mii 
de spectatori au aplaudat pe 
interpreții orchestrei de muzică 
populară a Radioteleviziunii și din 
Ansamblul M.F.A., pe artiștii An
samblului studențesc din Cluj, pe 
dansatorii și instrumentișiii unor for
mații artistice din întreprinderi și in
stituții. Dansează și cîntă tineri frun
tași în producție de la întreprinde
rea poligrafică „13 Decembrie" și 
Centrocoop. Jocul călușarilor, Băr- 
buncul, Sîrba în căruță, Dansul fe
telor de pe Someș stîrnesc aplauze 
entuziaste. Este o adevărată paradă 
artistică, în care frumusețea costu
melor și a oîntecelor aduce încă o 
dată omagiu creației noastre folclo
rice.

Seara au avut loc carnavaluri ale 
tineretului. Nici „mosafirul" nepoftit 
de după-amiază — ploaia — n-a 
putut să-i împiedice pe tineri să-și 
sărbătorească ziua lor așa cum se 
cuvine...

Sala Casei de cultură a tineretu

Dansul călușarilor pe estrada Casei de cultură a tineretului din raionul N. Bălcescu
Foto : R. Costin

Sportivi romîni peste hotareAzi cupîaj pe stadionul „23 August"

RUGBI:

Grivița Roșie-R.U.C. (Maroc) 
FOTBAL:
R. P. Romînă - R. P. Bulgaria

Astăzi, de la ora 16,30, echipa olim
pică de fotbal a țării noastre va întîlni 
pe stadionul „23 August" echipa olimpi
că a R. P. Bulgaria. Intîlnirea se anunță 
deosebit de pasionantă, fiind cunoscut că 
echipa cîștigătoare a celor două partide 
(returul se va disputa la 31 mai ia Sofia) 
se va califica pentru turneul final al Jocu
rilor olimpice de la Tokio. Fotbaliștii ro
mîni s-au pregătit cu seriozitate în vede
rea acestui dificil examen, dornici de a 
se comporta la înălțimea așteptărilor. La 
rîndul lor, fotbaliștii oaspeți au susținui o 
serie de jocuri de verificare, din care a 
rezultat că ei dețin o formă bună. In ul
timul joc, „olimpicii“ bulgari au învins cu 
3—1 formația primă a R. P. Bulgaria. 
Oaspeții au sosit vineri în Capitală. .Ieri, 
ei au făcut un ușor antrenament pe sta
dionul „23 August’. Jocul va fi condus 
de arbitrii francezi Michel Kitabdjian (la 
centru), André Herbert și Louis Ohume- 
relle (la tușe).

lată formațiile probabile : R. P. Romînă: 
Mîndru — Popa, Nunweiller III, C. Dan, 
Ivan (Greavu) — Petru Emil, N. Geor
gescu — Pîrcălab, Constantin, Sasu (Țîr- 
lea), Crăiniceanu ; R. P. Bulgaria : Pașoo- 
lov — Salamanov, Vuțov, Sfoianov, Ga- 
ganelov — Penev, Dimitrov — Popov, 
Diskov, Kotkov, Gugalov.

In deschidere, cu începere de la ora 
14,45 se va desfășura jocul de rugbi Gri
vița Roșie-R.U.C, Casablanca (Maroc), din 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni".

★
Stațiile noastre de radio și televiziune 

vor transmite in întregime desfășurarea 
meciului de fotbal Romînia-Bulgaria. 
Transmisia la radio se va face pe progra
mul I. De asemenea, televiziunea va 
transmite în întregime și meciul de rugbi 
Grivifa Roșie—R.U.C. Casablanca. (Ra
diodifuziunea transmite doar repriza a 
ll-a, cu începere de la ora 15,30, pe 
programul I). 

lui din raionul Tudoi Vladimiresou 
— împodobită cu serpentine, glo
buri, figurine de carnaval, ghirlan
de de beculețe multicolore, flori •— 
este deosebit de frumoasă în aceas
tă seară. Perechi costumate îi întîm- 
pină pe oaspeți. Urmează să fie o 
seară plină de surprize plăcute, de 
petrecere în tovărășia poeziei, a 
dansului, a cîntecului. Casa de cul
tură a tineretului din raionul Grivița 
Roșie îi întîmpină pe tineri cu sal
bele ei de lumini. Domnește o vese
lie molipsitoare. Și-au dat întîlnire 
aici 1 500 de tineri din întreprinde
rile și instituțiile raionului. Gazdele 
s-au străduit să alcătuiască un pro
gram variat plin de prospețime, an
trenant — ca oaspeții să se simtă 
cît mai bine. A „cerut cuvîntul" și 
brigada artistică de agitație a casei 
de cultură. Ea a vorbit despre în- 
floritoarea tinerețe a bătrînei Grivi- 
țe, despre straiele noi ale Pieței 
Chibrit, despre blocurile, magazine
le, cinematografele care s-au înăl
țat, despre transformările ce au loc 
în întregul raion, în întreaga țară. 
Și, bineînțeles, despre cei ce parti
cipă cu entuziasm la această mă
reață operă constructivă. In sală sînt 
mulți tineri, printre care și Gheorghe 
Alecu, lăcătuș la sectorul vagoane 
al uzinelor „Grivița Roșie", Dumitru 
Gîrleanu, montator, secția utilaj chi
mic a aceleiași uzine, cărora primă
vară aceasta le-a prins pe piept 
insigna de fruntaș în întrecerea so
cialistă.

La Iași, peste 1 400 de pionieri din 
școlile elementare și medii au luat 
parte la un concurs artistic, desfă
șurat pe scena Casei de cultură a 
tineretului. Seara, elevii școlilor me
dii, tehnice și profesionale s-au 
întîlnit la carnavalul primăverii. 
Sălile de sport și stadionul orașului 
au cunoscut, de asemenea, o vie 
animație. în sala de gimnastică a 
Casei tineretului a avut loc un con
curs de scrimă. Au evoluat scrimerii 
din Iași. în sala Voința s-au întrecut 
la lupte clasice, în cadrul campio
natului republican seria B, echipele 
C.S.M.S. și I.M.U. Medgidia. Pe sta
dionul 23 August s-a desfășurat di
mineața un interesant concurs atle
tic de selecție a elevilor, iar după- 
amiază echipele de fotbal C.S.M.S.

« Selecționata de fotbal (tineret), 
care se află în turneu în R. F. Ger
mană, a susținut primul joc la 
Nürnberg în compania cunoscutei 
formații locale F. C. Nürnberg. Me
ciul a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (l-—1). Scorul a fost 
deschis în minutul 6 de fotbaliștii 
romîni prin Frățilă, care a șutat pu
ternic de la 10 m. Egalarea a surve
nit în minutul 32, cînd Morlock a 
înscris tot din apropierea porții.

• Turneul internațional masculin 
de handbal de la Sarajevo a început 
cu meciul dintre selecționata de ti
neret a orașului București și echipa 
iugoslavă „Mlada Bosnia“. Victoria a 
revenit sportivilor romîni cu scorul 
de 23—16 (14—7). Cele mai multe 
puncte ale echipei bucureștene au 
fost înscrise de Goran (8). Cîte patru 
goluri au marcat Popescu și Nica. 

. j-I" 2. Consiliul orășenesc U.C.F.S.-București a organizat pe
stadionul Republicii un bogat program cultural-sportiv. Au avut loc diferite întreceri 
și demonstrații sportive (la atletism, ciclism, gimnastică, haltere, etc.), prezentări ale 
unor formalii sportive fruntașe, concorte de muzică populară și ușoară. In centrul 
atenției s-au situat meciurilo de fotbal pentru „Cupa Tineretului”, la care au parti- 
cipat combinata Dinamo-Steaua, Progresul București, Steagul roșu Brașov și U.T. 
Arad. In prima zi combinata Dinamo—Steaua a întrecut formația Progresul cu 3-1“’’ 
iar Steagul roșu a cîștigat cu 3—1 în fața echipei din Arad. Cuplajul fotbalistic de 
ion a programat mai întîi partida Progresul — U.T.A. Scor 2—1. Finala competiției 
și-au disputat-o combinata Dinamo—Steaua și echipa Steagul roșu. Meciul, care s-a 
desfășurat la lumina reflectoarelor, a plăcut publicului bucureștean, ambele formații 
prestînd un joc dinamic, pasionant. Partida s-a încheiat cu victoria echipei combinate 
Dinamo—Steaua. Scor 3—2 (1—1). Ieri, cu ocazia „Zilei tineretului", la diferite alte 
baze sportive au avut Ioc și alte întreceri între tinerii sportivi. în fotografie : pe 
lacul Herăstrău, în timpul probei de ștafetă a concursului de canotaj.

șl Slderurgistul Galați au susținut 
un meci amical.

Parcurile, terenurile de sport, tea
trele, scenele în aer liber din Timi
șoara au atras și ele în această zi 
mii de tineri. Pretutindeni — de
monstrații sportive, muzică, dans, 
veselie. In această zi a avut loc 
deschiderea festivă a fazei regiona
le a concursului cultural-artistic al 
pionierilor și elevilor „Cu cîntecul 
și dansul pe plaiurile bănățene", la 
care participă peste 4 000 de elevi 
din școlile elementare de 8 ani, șco
lile medii și profesionale. Tineretul 
din orașul de pe Bega s-a îndreptat 
din primele ore ale dimineții spre 
stadionul „1 Mai" pentru a participa 
la competițiile organizate aci. Reuși
ta demonstrație de gimnastică pre
zentată de sportivii și elevii din oraș 
a încîntat ochii spectatorilor. în 
parcul pionierilor s-au desfășurat 
competițiile sportive ale celor mici. 
Pe triciclete, trotinete, biciclete 
concurenții între 6 și 12 ani au 
luptat cu însuflețire pentru primul 
loc. De mult succes s-au bucurat și 
jocurile distractive : alergările în 
sac, cursa picioroangelor, aruncări 
la țintă etc.

După-amiază, întrecerile sportive 
și cultural-artistice au continuat. E- 
chlpe de dansuri și de teatru, co
ruri, orchestre, fanfare, soliști vocali 
și instrumentiști, ansamblurile artis
tice ale caselor pionierilor din în
treaga regiune au prezentat fru
moase programe. Manifestări inte
resante au avut loc și la Arad, Re
șița, Lugoj, precum și în alte locali
tăți bănățene.

Carnavaluri ale tineretului au avut 
loc și la Casa de cultură din Rm. 
Vîlcea, la Slatina. La Pitești, mii de 
tineri au făcut demonstrații sporti
ve, iar în parcurile Dinamo, Trivale 
și la Casa tineretului, au prezentat 
programe artistice cele mai bune 
formații din oraș. La Găești, Brezoi, 
Topoloveni, Rucăr, Domnești, Stolnici 
etc. s-au organizat bogate manifes
tări cultural-sportive.

★

Ziua tineretului... De fapt, ea s-a 
prelungit pînă seara tîrziu, lăsînd 
tinerilor amintiri de neuitat și însu- 
flețindu-i în munca lor avîntată.

o La Budapesta, în piscina de pe 
insula Margareta, a început turneul 
internațional de polo pe apă la care 
participă selecționate din R. P. Ro
mînă, R.S.F. Iugoslavă, R. F. Ger
mană și R. P. Ungară. în prima zi, 
echipa R.P.R. a învins cu scorul de
4— 3 (1—0, 0—2, 1—1, 2—0) reprezen
tativa secundă a Iugoslaviei. Repre
zentativa R. P. Ungare a învins cu
5— 2 (1—0, 2—1, 0—0, 2—1) echipa 
R. F. Germane.

• Echipa de box a clubului spor
tiv Metalul București și-a început 
turneul în R. P. Polonă, învingînd 
la Lodz cu 13—7 o selecționată lo
cală. Victoriile echipei bucureștene 
au fost realizate de Covaliov, Crudu, 
Dinu, Mîrza, M. Mariuțan și Nico
lau. Davidescu a terminat la egali
tate cu Cihacki. Au pierdut Moldo
van, Covaci și Basarab.
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ZILEI
UNIUNEA SOVIETICĂ

MOSCOVA 1 (Agerpres). — In ju
rul orei 10, înainte de începerea tra
diționalei parăzi militare în cinstea 
zilei de 1 Mai, în tribunele din Piața 
Roșie se aflau mii de moscoviți și 
oaspeți din numeroase țări. în tri
buna Mausoleului lui Lenin au luat 
loc conducătorii partidului și guver
nului, în frunte cu N. S. Hrușciov, 
precum și președintele Algeriei, 
Ahmed Ben Bella. Mareșalul 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., a trecut în revistă tru
pele aliniate în Piața Roșie și 
pe străzile învecinate și a feli
citat pe ofițeri și soldați cu prilejul 
sărbătorii. Apoi, ministrul apărării 
a rostit de la tribuna Mausoleului o 
cuvîntare. Prin Piața Roșie au defi
lat elevii academiilor și școlilor mi
litare, marinari, grăniceri, ostași ai 
infanteriei aerotransportate, artile- 
riști. După cum arată agenția TASS, 
la paradă a fost prezentată pentru 
prima oară o nouă armă — rachetele 
cuplate. Prin fața Mausoleului au 
trecut rachete tactice, dispunînd de o 
mare putere și înaltă precizie, ra
chete de diferite clase și destinații, 
rachetele cu bătaie lungă ale flotei 
de submarine, care pot fi lansate de 
sub apă, subunități ale trupelor de 
rachete cu destinație strategică, do
tate cu rachetele cele mai puternice, 
rapide și cu bătaie lungă, inclusiv cu 
rachete intercontinentale și globale. 
La paradă au participat, de aseme
nea, rachete de interceptare pe mari 
distanțe fără pilot, care au o preci
zie excepțională și mari posibilități 
de luptă pentru distrugerea oricăror 
mijloace moderne de atac aerian- 
cosmic. După parada militară a ur
mat demonstrația sărbătorească a 
oamenilor muncii din Moscova. De
monstranții purtau lozinci cu cuvinte 
de salut adresate oamenilor muncii 
de pe toate continentele, tuturor ce
lor care luptă împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru 
pace, democrație, independență na
țională și socialism.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic au o- 
ferit la Kremlin un prînz în cinstea 
unor participanți la parada militară 
și demonstrația oamenilor muncii. 
Au rostit cuvîntărl Leonid Brejnev, 
Ahmed Ben Bella, N. S. Hrușciov.

R. P. CHINEZĂ

ai partidului și guvernului. în ce
lelalte tribune au luat loc membri 
ai Consiliului de stat și guvernului, 
delegațiile întreprinderilor din dife
rite regiuni ale țării, activiști de 
partid, membri ai corpului diploma
tic. Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit o 
cuvîntare. Au defilat apoi zeci de 
mii de oameni ai muncii.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 1. Corespondentul 

Agerpres, A. Pop, transmite : în di
mineața zilei de 1 Mai, spre Piața 
Dozsa Gyorgy s-au îndreptat co
loane nesfîrșite de oameni ai mun
cii din capitala Ungariei socialiste. 
Piața, îmbrăcată de sărbătoare, este 
dominată de portretele lui Marx, En
gels și Lenin. în tribuna oficială sînt 
prezenți Jănos Kâdăr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, preșe
dintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc, Dobi Istvan, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare, și 
cosmonautul Andrian Nikolaev, oas
petele guvernului și al Frontului 
Popular Patriotic, membri ai Birou
lui Politic și ai guvernului. Au de
filat peste 250 000 de muncitori, in
telectuali, studenți și elevi.

R. P. BULGARIA
SOFIA 1 (Agerpres). — Piața 

„9 Septembrie“ din capitala Bul
gariei a îmbrăcat vestminte de 
sărbătoare. La t.ibuna Mausoleului 
lui Gheorghi Dimitrov au luat loc : 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, conducători ai partidului 
comunist și membri ai guvernului, 
membri ai Prezidiului Uniunii popu
lare agrare bulgare, precum și con
ducători ai delegațiilor sindicale 
străine, sosite la Sofia cu prilejul 
sărbătorii de 1 Mai. La ora 10, a în
ceput demonstrația de 1 Mai a oa
menilor muncii din Sofia. De
monstrații ale oamenilor muncii 
au avut loc și în centrele regionale 
din țară. La demonstrația de la 
Plovdiv a asistat Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

R. S. F. IUGOSLAVIA

ITALIA
ROMA 1 (Agerpres). — La 1 Mai, 

în toate orașele Italiei au avut loc 
mitinguri și demonstrații de masă 
la care au luat parte milioane de 
oameni ai muncii. La Milano, în ca
drul unui mare miting, a luat cu
vîntul Agostino Novella, secretar 
general al Confederației Generale a 
Muncii din Italia. El a subliniat ho- 
tărîrea fermă a oamenilor muncii 
din Italia de a lupta pentru trium
ful idealurilor socialismului, pentru 
pace și democrație. La mitingul din 
Veneția a luat cuvîntul Renato Bi- 
tossi, președintele F.S.M.

AUSTRIA
VIENA 1 — Corespondentul Ager

pres, St. Deju, transmite : 
drapele roșii și pancarte pe care 
erau înscrise revendicări economice 
și politice ale oamenilor muncii, co
muniștii au demonstrat prin fața 
tribunei instalate lîngă clădirea 
Parlamentului. La mitingul care 
a avut loc cu acest prilej în 
prezența conducătorilor P. C. din 
Austria și a unor oaspeți de peste 
hotare a luat cuvîntul Joseph Laus
cher, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P. C. din Austria. în fața 
tribunei din piața Rathaus au de
monstrat socialiștii. La miting au 
vorbit președintele Partidului socia
list din Austria, vicecancelarul B. 
Pitterman, și Franz Jonas, primarul 
Vienei.

PORTUGALIA

Cu

LISABONA 2 (Agerpres). — 
In seara zilei de 1 Mai în cen
trul orașului Lisabona, precum 
și în cartierul Santana au avut 
loc ciocniri între 'poliție și de
monstranți care cereau „amnistie, 
libertate și pîine“. Potrivit agenției 
Reuter, poliția înarmată a oprit și a 
încercat să împrăștie pe cei aproxi
mativ 3 000 de demonstranți — în 
majoritate studenți — care se strîn- 
seseră în piața centrală a capitalei, 
Comunicatul Ministerului Afacerilor 
Interne precizează că în timpul 
ciocnirilor la Lisabona s-au înre
gistrat un mort și doi răniți. Nu
meroase persoane au fost arestate.

JAPONIA

Ph. De Seynes, secretar general adjunct 
al 0. N. U„ oaspete al tării noastre

ministrului afacerilor

Copreședinții conferinței pentru Laos 
recomandă :
® Respectarea strictă a acordurilor 

din calea guvernului do coaliție

de la Geneva ® înlăturarea piedicilor 

® Reluarea tratativelor tripartite

La invitația 
externe al R. P. Romîne, Corneliu 
Mănescu, sîmbătă seara a sosit în 
Capitală Philippe De Seynes, secre
tar general adjunct al Organizației 
Națiunilor Unite, șeful departamen
tului pentru problemele economice și 
sociale al O.N.U., care va face o vi
zită în țara noastră.

Sosirea secretarului general al Organizației Mondiale 
de Meteorologie

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Corneliu 
Mănescu, Roman Moldovan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. și alte persoane oficiale.

PEKIN 1 — Coresp. Agerpres, E. 
Soran, transmite : Oamenii muncii 
din Pekin au sărbătorit ziua de 1 
Mai într-o atmosferă de sărbătoare 
și veselie. întregul oraș a fost împo
dobit cu drapele roșii, cu lampioa
ne, iar clădirile publice cu ghirlande 
de becuri colorate. în dimineața zi
lei de 1 Mai au avui loc demonstra
ții organizate pe raioanele orașului. 
Oamenii muncii din întreprinderi, 
instituții, studenți, pionieri și spor
tivi din raioanele centrale ale ora
șului au trecut în coloane prin Pia
ța Tiananmîn.

în marile parcuri ale Pekinului 
au avut loc serbări populare. 
La aceste serbări au participat con
ducători ai R. P. Chineze și ai P. C. 
Chinez : Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu 
De, Den Slao-pin, conducători ai or^ 
ganizațiilor obștești, membrii dele
gațiilor sosite din străinătate pen
tru a sărbători 1 Mai împreună cu 
populația Pekinului.

R. P. POLONĂ

BELGRAD 1 Corespondentul A- 
gerpres, P. Popa, transmite : Cu pri
lejul zilei de 1 Mai a avut loc la Bel
grad tradiționala paradă militară, în 
prezența președintelui R.S.F.I., Iosip 
Broz Tito, și a altor conducători de 
partid și de stat, precum și a nume
roși oaspeți de peste hotare. Parada 
a fost urmată de demonstrația oa
menilor muncii din Belgrad și a re
prezentanților diferitelor republici 
făcînd parte din R.S.F. Iugoslavia.

R. D. VIETNAM

TOKIO 1 (Agerpres). — Peste șase 
milioane de muncitori și familiile lor 
au participat în 700 de orașe ale 
Japoniei la sărbătorirea zilei de 1 
Mai. In cinci parcuri din Tokio au 
avut loc mitinguri muncitorești. La 
mitingul principal, organizat în par
cul Siba, a luat cuvîntul Kaoru Ota, 
președintele Consiliului general al 
sindicatelor.

REPUBLICA UNITĂ TAN-
GANICA ȘI ZANZIBAR

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 1 
Mai, în Varșovia, de-a lungul stră
zii Marszalkowskaia, împodobită cu 
steaguri și lozinci, s-au adunat mii 
de locuitori ai Varșoviei. Potrivit 

■ tradiției, tribuna de onoare a fost 
instalată în fața Palatului Culturii 
și Științei. în tribuna de onoare au 
luat loc : Wladyslaw Gomulka, Jo
zef Cyrankiewicz si al'ți conducători

politici 
eliberați h Grecia

ATENA 2 (Agerpres). — Pînă la 
1 mai au fost eliberați peste jumă
tate din numărul total de deținuți 
politici care, conform hotărîrii gu
vernului grec, urmează să fie puși 
în libertate. La 1 mai a sosit la Pi
reu un nou lot de deținuți politici 
eliberați. Ei au fost întîmpinați de 
rude, prieteni și reprezentanți ai 
partidului E.D.A. Patrioții eliberați 
au adresat un mesaj de mulțumire 
poporului grec și opiniei . publice 
progresiste din întreaga lume care 
au dus o luptă lungă și grea pentru 
eliberarea lor.

HANOI 1 (Agerpres). — In Repu
blica Democrată Vietnam ziua de 1 
Mai a fost sărbătorită pretutindeni 
cu deosebit entuziasm. La Hanoi și 
în alte orașe ale țării, unde a dom
nit întreaga zi o atmosferă sărbăto
rească, au avut loc mitinguri șl ser
bări. în provincia Quang Ninh au 
avut loc ceremonii în cadrul cărora 
au fost înmînate drapele unităților 
care au primit titlul de Brigăzi de 
muncă socialistă.

DAR ES SALAAM 2 (Agerpres).— 
La Dar Es Salaam, ziua de 1 Mai 
a fost sărbătorită printr-o paradă 
militară și o demonstrație de masă, 
la care au participat mii de munci
tori, funcționari, studenți și militari 
ai Armatei • Republicii Unite Tan- 
ganica și Zanzibar. In cadrul mitin
gului din piața Lumumba a luat 
cuvîntul Michael Kamaliza, secre
tar general al Uniunii Naționale a 
muncitorilor din Tanganica și mi
nistru al muncii în guvernul Repu
blicii Unite.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Mi
niștrii afacerilor externe ai U.R.S.S. 
și Marii Britanii, reprezentînd cele 
două țări — copreședinți ai Confe
rinței internaționale pentru regle
mentarea problemei laoțiene — au 
adresat celor trei forțe politice din 
Laos și guvernelor țărilor partici
pante la Conferința pentru Laos de 
la Geneva din 1961—1962, un mesaj 
în care își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu recenta tentativă de lo
vitură militară la Vientiane, prin 
care se urmărea înlăturarea guver
nului de coaliție al Laosului. în me
saj este condamnat energic acest act 
îndreptat spre subminarea acorduri
lor de la Geneva — acorduri care 
preconizează crearea unui stat lao
țian neutru, independent și iubitor 
de pace. Acordurile de la Geneva 
constituie baza necesară pentru so
luționarea problemelor interne liti
gioase pe calea colaborării celor trei 
forțe politice din Laos, în interesul 
înțelegerii și unității naționale.

Autorii mesajului își exprimă spe
ranța că conducătorii celor trei forțe 
politice din Laos, ca și guvernele 
statelor participante la conferință 
vor respecta cu strictețe acordurile 
de la Geneva, că în Laos vor fi în
lăturate toate piedicile pentru înde
plinirea în condiții normale, de că
tre guvernul de coaliție, a funcțiilor 
sale și că vor fi reluate tratativele 
tripartite începute în Valea Ulcioa- 
relor. Miniștrii de externe ai U.R.S.S. 
și Marii Britanii speră că, în cadrul 
acestor tratative, cele trei părți vor 
depune eforturile necesare în vede
rea realizării unui acord cît mai 
grabnic, că persoanele care se pro
nunță împotriva acordurilor de la 
Geneva și a guvernului de coaliție 
își vor înceta imediat acțiunile lor 
ilegale. Autorii mesajului declară că 
sprijină întrutotul acordurile de la 
Geneva și Guvernul unității națio
nale, condus de prințul Suvanna 
Fumma, a cărui menire este să asi
gure dezvoltarea Laosului pe calea 
păcii șl neutralității.

Sîmbătă seara a sosit în București, 
la invitația Comitetului de Stat al 
Apelor, David Arthur Davies, secre
tar general al Organizației Mondia
le de Meteorologie. Oaspetele va vi
zita Institutul meteorologic din 
București, diferite stații meteorolo
gice din țară și va purta discuții cu

specialiști romîni din acest dome
niu. La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Gh. Hossu, pre
ședintele Comitetului de Stat al A- 
pelor, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

SJaipă raportul Iui U Thant asupra rolului forțelor 0. N. U,

NICOSIA Poziția reprezentanților

celor două comunități
.>

NICOSIA 
Nicosia, au 
separat, declarații ale președintelui 
Makarios și vicepreședintelui Fazii 
Kuciuk, în care ei își exprimă sa
tisfacția în legătură cu raportul re
feritor la situația din Cipru adresat 
de U Thant Consiliului de Securi
tate al O.N.U. Președintele Makarios 
a calificat drept „extrem de con
structive“ noile instrucțiuni ale lui 
U Thant referitoare la rolul și la 
prezența forțelor O.N.U. în Cipru. 
El a declarat că guvernul său „va 
face tot ce-i ștă în putință pentru 
a facilita sarcina forțelor O.N.U.“. 
Vicepreședintele Kuciuk a declarat 
că membrii comunității turce din 
Cipru au fost întotdeauna de părere 
că problema Ciprului nu trebuie re
zolvată prin violență, ci prin nego
cieri, într-o atmosferă pașnică. Tot
odată, el a precizat că „problema nu 
poate fi reglementată decît în mă
sura în care se va găsi o soluție 
definitivă care să permită comuni
tății cipriote turce să trăiască li
beră“.

NICOSIA 2 (Agerpres). — Sîm
bătă, după schimbul de focuri înre
gistrat în noaptea de 1 spre 2 mai, 
în insula Cipru a domnit calmul. 
Tot sîmbătă militarii britanici din 
batalionul nr. 1 au început să pre
dea pozițiile din nord-estul 
siei militarilor finlandezi, 
parte din trupele O.N.U. în 
nea Nicosie!, menționează un 
nicat al trupelor O.N.U., contingen
tul finlandez va deveni operațional 
duminică.

LONDRA 1 (Agerpres). — „Mă 
tem că va trebui să treacă mai 
multe luni înainte ca noi să ajun-

1 (Agerpres). — Joi, la 
fost, date publicității,

gem la o soluție politică definitivă 
a problemei cipriote“ — a declarat 
joi seară S. Tuomioja, mediatorul 
O.N.U. în Cipru, la sosirea sa pe 
aeroportul din Londra. El și-a ex
primat totuși speranța într-o regle
mentare pașnică a problemei ci
priote, precizînd : „Sînt sigur că cele 
două părți vor prefera, pînă la 
urmă, războiului o soluție negociată, 
chiar imperfectă“.

Cocteil la ambasada R. P. Romîne 
din Londra

LONDRA 1 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei în Marea Britanie a de
legației oamenilor de artă și cultură 
din R. P. Romînă, condusă de Du
mitru Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ambasadorul R. P. Romîne 
la Londra, Al. Lăzăreanu, a oferit 
joi un cocteil în saloanele ambasa
dei. Au luat parte Robert Mathew, 
subsecretar de stat parlamentar, și 
A. D. Wilson, subsecretar de stat 
adjunct la Ministerul de Externe, sir 
Paul Sinker, directorul general al 
Consiliului Britanic, H. Smith, R. 
Cecil, R. W. Mason și R. L. Speaight, 
directori în Ministerul de Externe 
englez, G. West și C. N. Gummer, 
consilieri la Consiliul Britanic; 
parlamentari, printre care sir Her
bert Butcher, președintele grupu
lui englez al Uniunii interpar
lamentare, Marcus Lipton, vicepre
ședintele, și G. B. Drayson, secreta
rul grupului parlamentar anglo-ro- 
mîn, Gilbert Longden, vicepreședinte 
al Comitetului est-european, etc. ; 
oameni de artă și cultură, printre 
care: scriitorii Graham Greene, Ja
mes Aldrige, Olivia Manning, Jack 
Lindsay, dramaturgul Arnold Wes
ker, pictorul Victor Pasmore, dirijo
rul John Pritchard;
Rothestein, directorul 
lor „Tate“, A. Samson, 
muzeului Horniman, John Roberts,

director al Companiei teatrului Sha
kespeare din Londra, și alți repre
zentanți ai instituțiilor culturale și 
artistice din Londra. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă foarte 
am.cală.

Sir John 
Galerii- 

directorul

Vizita in S. U. A. 
a delegației 
de energeticieni romini

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
între 22 și 30 aprilie delegația ro- 
mînă de energeticieni ce se află în
S. U.A. a continuat vizitele la centra
lele termoelectrice 
Bridge“ din sudul Californiei și 
Little Gipsy — New Orleans, cen
trala electrică și sistemul de distri
buire din orașul St. Louis — Mis
souri, Glen — Canyondam, de pa 
rîul Colorado, și sistemul energetic
T. V.A. în discuțiile purtate cu ener- 
geticienii americani, delegația ro- 
tmînă a luat cunoștință de soluțiile 
adoptate în construcția centralelor 
hidro și termoelectrice, de indicii 
tehnici și economici obținuți și alte 
probleme legate de exploatarea cen
tralelor și sistemelor electrice. în a- 
celași timp, delegația romînă a făcut 
cunoscute realizările R. P. Romîne 
în domeniul electrificării țării.
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La Festivalul de la Cannes

artistic.

și prihană. Pe Ileana Cosînzeana o 
cheamă Sophia Loren, iar balaurul 
cu șapte capete este un împărat se
tos de sînge, pe nume Comodius. 
Există, însă, în acest film, ceva 
care dacă nu izbutește să spar
gă, în orice caz, izbutește să forțeze 
clișeele superproducției : este inten
ția regizorului, vădită mai ales în 
prima serie, de a îmbiba faptul 
istoric cu idei. Cea mai impor
tantă parte a subtextului este 
dominată de o temă care apare 
foarte des în ultimul timp în fil
mele americane. Această temă s-ar 
putea numi „apelul la înțelepciune“. 
„Căderea imperiului roman“ devine 
astfel, la un moment dat, un film 
lucid despre multe dintre pericole
le care amenință azi omenirea, dar 
mai ales despre pericolul- atomic.

începutul propriu-zis al festivalu
lui l-a marcat însă producția japo
neză „Femeia nisipului“. Este un 
film care merită o discuție amănun
țită și serioasă. Asupra lui, părerile 
sînt împărțite. Unii îl admiră cu în
focare, alții îl resping cu violență, 
dar nimeni nu poate să nege că a- 
cest film îi răsună încă în urechi ca 
un strigăt sfîșietor. O femeie trăieș
te undeva, într-un deșert, împresu
rată de dune. Casa ei e băgată în
tr-un fund de groapă și în mijlocul 
nisipurilor mișcătoare femeia trebu
ie să muncească în fiecare noapte 
du sapa ca să nu se lase îngropată 
de vie. De ea atârnă toate casele din 
împrejurimi. Dacă groapa va fi a- 
coperită de nisip, tot satul este a- 
menințat cu pieirea. Țăranii îi aduc 
mâncare și apă, iar femeia, în fie
care noapte cu sapa în mînă, se lup
tă cu nisipurile mișcătoare ca să nu 
fie acoperită de vie. într-o seară, în

Revedere emoționantă : La ieși
rea din închisoare, unul dintre pri
mii eliberați, A. Ambatielos, își îm
brățișează soția. El este în vîrstă de 
50 de ani și a petrecut peste 16 ani 

în închisoare

în definitiv, ce este festivalul de 
la Cannes, domnule Clement ? Re
gizorul René Clement, unul dintre 
cei mai temuți membri ai juriului 
din anul acesta, s-a uitat în paha
rul de șampanie, cu care se începe 
totdeauna orice festival.

— Cum să vă spun ? Festivalul 
de la Cannes este un continent cu 
trei zone. Pe una scrie monden, pe 
alta comercial, pe a treia
Fiecare vrea să consolideze terenul 
său. Sper că anul acesta să învingă 
arta.

Și noi sperăm același lucru, dom
nule Clement. Doar așa a și apărut 
pe lume acest festival în 1938 : ca 
o lovitură polemică, pe care artiștii 
antifasciști se hotărîseră să o dea 
festivalului de la Veneția, devenit 
instrument de propagandă al axei 
Roma-Berlin. Este adevărat că pe 
parcurs ideea artei militante nu a 
ocupat mereu primul plan. în unele 
primăveri, Coasta de Azur a fost i- 
nundată nu de lumina sorilor, ci a 
steluțelor.

Anul acesta, latura mondeno-co- 
mercială este în regres. Juriul a im
pus o ținută mai severă și presa co
mercială fulgeră împotriva măsuri
lor „pudice“ ale unor persoane ofi
ciale, care au cerut ca anumite fo
tografii publicitare să fie scoase din 
festivalul cinematografic, dar să se 
păstreze pentru un eventual congres 
de anatomie.

Festivalul s-a deschis miercuri 
seara, cu o producție în două serii : 
„Căderea imperiului roman“. Regi
zorul : Anthony Man. Filmul este 
lucrat după toate legile superproduc
ției. Roma cezarilor a fost reconsti
tuită cu decoruri monumentale, bă
tăliile evocate prin efecte stereofoni
ce speciale, iar în cîteva momente de văgăuna nisipoasă, ajunge un fel. de 

-j.-- 2......-- _ _ căutător de insecte. A doua zi, că
lăuzii nu mai vor să-l scoată din 
groapă. Acesta este punctul de ple
care. Ceea ce urmează este drama 
stranie și sfîșietoare a doi oameni pe 
care viața îi silește să rămînă îm
preună într-o groapă, în lupta ne-

western ingeniozitatea tehnică bate 
recorduri. Ca toate subiectele istori
ce, stilizate după cerințele superpro
ducției, faptele și personajele devin, 
pînă la urmă, elementele unui soi 
de basm pentru adulți. Făt Frumos 
este un general, cu frezură cicero și 
temperament de cavaler fără teamă

ostoită cu nisipurile mișcătoare. Fil
mul nu are muzică, doar din cînd în 
cînd, în momentele-cheie, se aude 
bătînd un fel de. gong, care răsună 
ca un glas al destinului și, pe mă
sură ce ne cufundăm în dramă, du
hul povestirii începe să se desprin
dă de elementele concrete ale 
biectului. Femeia nu mai este o 
rancă, bărbatul nu mai este un 
stitutor, căutător de insecte. Ei 
vin Adam și Eva, aruncați din 
prăbușiți în infernul unei societăți 
al cărei simbol sînt aceste nisipuri 
neliniștite, gata să îngroape sub ele 
totul.

Infernul este de altfel leit-motivul 
și al producției de vineri seară : 
„Seceta“ (Brazilia). Un bărbat și o 
femeie, cu copiii lor, umblă prin de
șert, printr-un alt deșert, un deșert 
cu arbori scheletici și cu iarbă mi
neralizată, ca să găsească un loc sub 
soare. Dar sub soare nu există loc 
pentru ei, deșertul e nesfîrșit și oa
menii merg mereu, merg pînă unde? 
Pînă la capătul pămîntului ? In pri
ma scenă, femeia plînge. în ultima 
scenă se întreabă : „Se mai poate 
duce o asemenea viață ?“ Răspunsul 
apare de undeva, din miezul ecra
nului, și este scris cu litere mari, din 
ce în ce mai mari : NU SE MAI 
POATE !

Festivalul s-a deschis astfel sub 
semnul unor probleme ale omului și 
ale lumii de astăzi. Cîte din filmele 
ce vor urma au să confirme ori au 
să amplifice aceste preocupări? Și 
care vor fi găsite cele mai bune? Nu 
se pot face încă pronosticuri. Cît 
despre scurt-metrajul romînesc „Me
moria trandafirilor", el este progra
mat pentru 9 mai. Ca deținători ai 

tunei medalii de aur la scurt metraj 
și ai altor distincții la ediții trecute 
ale Festivalului, participarea țării 
noastre e așteptată cu firească sim
patie.

SU" 
ță- 
in- 
de- 
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MOSCOVA. Printr-un 
al Prezidiului Sovietului 
al U.R.S.S., i s-a decernat Iui 
Ben Bella, președintele Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare, titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice, pentru merite deosebite în 
organizarea luptei pentru libertatea și 
independența națională a poporului 
algerian, pentru contribuția la ma
rea cauză a luptei popoarelor împo
triva colonialismului, la stabilirea și 
dezvoltarea prieteniei sovieto-alge- 
riene. La recepția de 1 Mai de la 
Kremlin, Leonid Brejnev i-a înmî- 
nat lui Ben Bella Ordinul Lenin și 
medalia „Steaua de aur“.

BRUXELLES. Țările Pieței co
mune nu au reușit să ajungă la o

unitate de păreri în preajma „run
dei Kennedy“ de la 4 mai: miniștrii 
participant la sesiunea consiliului 
ministerial al C.E.E. nu au putut 
rezolva problema stabilirii de pre
țuri unice la cereale; ei vor relua a- 
ceastă problemă la sesiunea de la 30 
mai.

WASHINGTON. S-a anunțat că 
în curînd „Comisia Warren“ va as
culta mărturiile d-nei Jacqueline 
Kennedy, dar nu s-a precizat dacă 
martora va veni în persoană sau va 
da declarații în scris. Un purtător 
de cuvînt al comisiei a arătat că 
d-na Kennedy și-a manifestat sin
gură dorința de a ajuta lucrările co
misiei.

BRUXELLES. S-a deschis cel 
de-al 37-lea Tîrg internațional anual, 
la care sînt reprezentate 4 371 de 
firme din 46 de țări, printre care 
și R. P. Romînă.

LEOPOLDVILLE. Agențiile de 
presă semnalează o intensificare a 
acțiunilor detașamentelor de parti
zani din provincia congoleză Kivu. 
O ciocnire de amploare a avut loc, 
în apropiere de localitatea Uvira. 
Ministrul apărării al guvernului cen
tral a sosit la Bukavu,, capitala pro
vinciei Kivu, pentru a examina si
tuația.

LA VALLETTA. La 2 mai a în
ceput în Malta referendumul cu 
privire la viitorul constituțional al 
acestei colonii britanice.

TEÂTIE ■ CUNEMAb TELEV IZ I U N I

Ecaferlna OPROIU

Cannes, 2 mai 1964 (prin telefon)>

TEATRE — Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Motanul încălțat — 
(orele 11), Boema — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Prințesa circului — 
(orele 10,30), Vînzătorul de păsări — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (orele 10), Mașina de scris — 
(orele 15,30), Siciliana — (orele 19,30); (Sa
la Studio) : Surîsul costă un milion — 
(orele 10), O femeie cu bani — (orele 15), 
Moartea unui artist — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala din bd. Ma- 
gheru) : Peer Gynt — (orele 10), Zizi și- 
formula ei de viață — (orele 15,30), Ca
rieră pe Broadway — (orele 19,30); (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele
10.30) , Băieții veseli — (orele 16), Bucă
tăreasa — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 10,30), Cum vă place — (orele 19,30); 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76 
A) : Comedia erorilor — (orele 10,30 și 
orele 19,30). Teatrul de Comedie : Casa 
Inimilor sfărîmate — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.P.R.-Giuleștl : N-avem 
centru înaintaș — (orele 10), Jurnalul u- 
nei femei — (orele 19,30); (la Sala Pala
tului R. P. Romîne) : Gaițele — (orele
19.30) . Teatrul pentru copii și tineret (din
str. C. Miile) : Himera (orele 20) ; 
(la Sala pentru copii, din str. Ere- 
mia Grigorescu nr. 24) : Salut voios — 
(orele 9,30). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara- 
giale“ : Cetatea de foc — (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Firul de aur — 
(orele 20). Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : Șapte păcate — (o- 
rele 11), Revista de altădată — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : O carte despre frumusețe — (o- 
rele 17 și orele 20). Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — 
(orele 11), Eu și materia moartă — (o-
rele 20,30). Circul de stat : Păcală șl Tln- 
dală — (orele 15,30 șl orele 19,30).

CINEMATOGRAFE s*> Limuzina nea
gră cinemascop.; patria (10; 12,10;

14,20 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Gluleștl
(13 ; 15 ; 21), Floreasca (12 ; 15 ; 20,45). 
Dragoste lungă de-o seară : Republica 
(9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Victoria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Flamura 
(10, 12,15; 16; 13,15; 20,30). Intre maluri — 
cinemascop : Carpațl (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Frații corsicani — cinemascop : Bucu
rești (9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), Ex
celsior (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Au
rora (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Pacea (11; 14; 16; 18,15; 20,30). Zile de fior 
și rîs : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21), Buzești (14; 16,15; 18,30; 20,45), Arta 
(11; 16; 18,15; 20,30). Păpușile rîd : Festi
val (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gri- 
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Tomis
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 13,15; 20.30). Volga 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Miracolul rus 
(ambele serii) : Central (12). Vacanță cu 
Minka : Lumina (de la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). îndră
gostitul : Union (11,30; 16; 18,15; 20,30). 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Tudor (ambele serii) : Doina 
(16; 19,30), Luceafărul (10,30; 15,30; 19). Se
cretul lui Mathiaș; Fotbal pe glob — 
1963 : Timpuri Noi (rulează în continua
re de la orele 10 la orele 21). Un surîs în 
plină vară : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 17,45; 20), Cosmos (16; 18; 20), 
Bucegi (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Co- 
lentlna (16; 18,15; 20,30). Foto Haber :
Cultural (10,30; 12,30; 16; 18,15; 20,30). Lo
cotenent Cristina : Crîngași (16; 18,15;
20.30) . Totul despre Eva : Unirea (11; 15; 
18; 21), Popular (15; 17,45; 20,30). Lovitură 
de pedeapsă : Flacăra (16; 18; 20). Călă
torie în aprilie : Vitan (15; 17; 19; 20,45). 
Cele trei lumi ale lui Gulliver : Munca 
(12; 15; 17; 19; 21), Cotroceni (14,15; 16,30; 
18,45; 21). Cavalerul Pardaillan — cine
mascop : Moșilor (15; 17; 19; 21). Lîngă 
tine trăiesc oameni : Melodia (10,30; 13,30; 
16,30; 20), Modern (10; 13,15; 16,30; 20). 
Germanie, steluțele tale!: Viitorul (11,30; 
16; 18,15; 20,30), Progresul (15,30; 18; 20,15), 
Drumul Sării (11; 16; 18,15; 20,30), Domni

șoara... Barbă Albastră: Lira (15; 17; 19; 
21). Cum stăm, tinere ? : Ferentari (16; 
18,15; 20,30). Rude de sînge : Adesgo (15,30; 
18; 20,15). La vîrsta dragostei : Giulești 
(17; 19). Partea ta de vină : Floreasca (17; 
19). A fost prietenul meu : Central (17; 
19,15).

TELEVIZIUNE — Orele 8,50 — Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pent-n copii și tineretul șco
lar. 10,00 — i.lmăvara pionierilor — 
Transmisiune de la Leningrad. 10,45 — E- 
misiune pențru sate. In jurul orei 14,45 
— întîlnirea de rugbi pentru „Cupa cam
pionilor europeni" între echipele Grivița 
Roșie—R.U.C. Casablanca (Maroc). în con
tinuare — transmisia întîlnirli de fotbal 
dintre selecționatele olimpice ale R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria. 19,00 — Gospo
darii orașului — reportaj filmat. 19,10 — 
Ritmuri potrivite — suită de momente 
coregrafice pe versuri de Tudor Arghezi. 
19,30 — Transmisiune de la Teatrul de 
stat de operetă „Vînzătorul de păsări“. In 
pauze : „Rădăcinile orașului“ șl „O plim
bare prin munții Beșciad“ — filme do
cumentare. în încheiere — Buletin de 
știri, sport șl buletin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 și 6 mal : In țară : vreme ușor In
stabilă, cu cer variabil, mal mult senin 
noaptea șl dimineața. In cursul după- 
amiezil vor cădea ploi locale sub formă 
de averse însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente în Ardeal, nordul 
Moldovei șl regiunea de munte. Vîntui 
va sufla potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fl cuprinse 
între 4 șl 14 grade, Iar maximele între 
14 șl 24 grade. In București : vreme 
ușor Instabilă, cu cer variabil, mal mult 
senin noaptea și dimineața. în cursul 
după-amlezelor, tendință de averse de 
ploaie. Vînt potrivit din vest, .Tempera* 
tura în creștere ușoară,
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