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Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, întreaga țară 

a sărbătorit ziua de 1 Mai —Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc.
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Tribuna centrală in timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală

'UIÂSCA I M Al; IIU A SOi IP ARI TAT II INTERN ATIC HUNC I MUNCITORILOR : PRETUTINDENI “

MAREA DEMONSTRAȚIE DE 1 MAI 
a oamenilor muncii din Capitală

r

Cuvintarea tovarășului Alexandru Drăghici
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți de peste hotare,
Sărbătorim astăzi, împreună cu oamenii muncii de 

pretutindeni, Ziua solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, ziua de luptă a clasei muncitoare inter
naționale pentru interesele ei vitale, pentru pace și so
cialism. pentru viitorul luminos al întregii omeniri. 
De douăzeci de ani oamenii muncii din România cin
stesc în condiții de libertate ziua de 1, Mai, sărbătoare 
•scumpă a poporului muncitor.

Cir prilejul acestei mărețe sărbători, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Român, Consiliul de Stat 
și guvernul Republicii Populare Române adresează 
clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor 
cetățenilor patriei un călduros salut și felicitări pentru 
succesele obținute in dezvoltarea economiei și culturii, 
in opera de construire a socialismului și înflorirea! pa
triei noastre scumpe !

Salutăm din inimă pe oaspeții de peste hotare care 
iau parte împreună cu noi la marea sărbătoare a soli
darității și frăției muncitorilor din toate țările !

A devenit o minunată tradiție a oamenilor muncii 
din țara noastră să cinstească măreața zi de 1 Mai cu 
realizări însemnate în toate domeniile de activitate, 
însuflețiți de un fierbinte patriotism și de o înaltă 
conștiință socialistă, pătrunși de un optimism profund, 
oamenii muncii pun inepuizabila lor energie și capa
citate creatoare in slujba înfăptuirii politicii partidu
lui de dezvoltare economică și culturală a patriei, in 
interesul bunăstării și fericirii poporului.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii, desfășurind larg 
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, au înde
plinit în proporție de 101,6 la sută planul de stat pe 
primul trimestru al anului 1965, ultimul an al șesena- 
lului. Producția industrială obținută in primele 3 luni 
ale acestui an depășește cu peste 14 la sută producția 
din aceeași perioadă a anului trecut. Importante spo
ruri de producție s-au realizat în industria siderurgică, 
chimică, energetică, a construcțiilor de mașini, în in
dustria bunurilor de larg consum.

Țărănimea cooperatistă, lucrătorii din gospodăriile 
de s*' t și stațiunile de mașini și tractoare muncesc pe 
ogoa cu hărnicie pentru a asigura recolte bogate, 
pentru a spori producția vegetală și animală în inte
resul ridicării bunăstării lor și a întregului popor.

Oamenii de știință și cultură aduc o contribuție pre
țioasă la dezvoltarea în ritm rapid a economiei națio
nale, introducerea tehnicii moderne în producție, la 
îmbogățirea vieții spirituale și a tezaurului cultural al 
poporului român.

Înfățișarea nouă a patriei noastre, bilanțul bogat al 
tuturor înfăptuirilor de pînă acum sînt rodul muncii 
poporului nostru sub conducerea partidului. Masele 
lar"i populare urmează cu nemărginită încredere, dra
goste și devotament Partidul Muncitoresc Roman. Co
mitetul său Central. Mărețele succese repurtate pe dru
mul socialismului își au izvorul în politica înțeleaptă 
a partidului. Mergînd înainte pe drumul arătat de 
partid, oamenii muncii de la orașe și sate vor obține 
noi și strălucite victorii.

Tovarăși și prieteni,
în întreaga lume uriașe forțe sociale luptă împotri

va imperialismului, pentru apărarea păcii, pentru 
dreptul popoarelor de a-și hotărî destinele lor, pentru 
democrație și libertate. în primele rînduri ale acestei 
lupte se află țările socialiste. Existența sistemului 
mondial socialist, succesele poporului sovietic în con
struirea comunismului, realizările celorlalte țări socia
liste în construirea socialismului exercită o puternică 
înrîurire asupra întregii evoluții istorice a umanității, 
constituie un factor de seamă al luptei pentru pace și 
progres social.

în prezent, este necesară mai mult ca oricînd uni
tatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și mun
citorești — chezășia principală a triumfului cauzei so
cialismului în întreaga lume. Profund credincios prin
cipiilor marxist-leniniste ale internaționalismului pro
letar. partidul nostru militează perseverent pentru în
tărirea continuă a prieteniei și alianței frățești cu toate 
țările socialiste, pentru unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

Adresăm popoarelor prietene ale țărilor socialiste — 
Albania. Bulgaria. Cehoslovacia. China. Republica 
Populară Democrată Coreeană. Cuba, Republica Demo
crată Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia. Ungaria, 
Uniunea Sovietică și Republica Democrată Vietnam un 
fierbinte șalut frățesc, sincere urări de noi succese în 
construirea socialismului și comunismului I

Transmitem un salut călduros de solidaritate fră
țească clasei muncitoare, tuturor forțelor progresiste 
din țările capitaliste care, în frunte cu partidele comu
niste și muncitorești, luptă împotriva exploatării. îm
potriva dominației monopolurilor, pentru interesele lor 
vitale, pentru socialism !

Exprimăm întreaga noastră simpatie, solidaritatea și 
sprijinul nostru popoarelor Asiei, Africii, Americii La
tine, care luptă cu avint pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului, pentru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale, pentru dezvoltarea economică 
și socială !

Alături de întreaga omenire iubitoare de pace, po
porul român condamnă cu fermitate agresiunea impe
rialismului american împotriva poporului vietnamez, 
văzînd în aceasta un real pericol pentru pacea lumii. 
Ne exprimăm solidaritatea cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez pentru deplina eliberare și reunificare a 
patriei sale, cerem retragerea trupelor americane din 
Vietnam și respectarea dreptului poporului vietnamez 
la libertate și independență.

Republica Populară Română promovează consecvent 
pe plan mondial relații bazate pe respectarea inde
pendenței și suveranității, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, neamestecului în afacerile interne. 
Țara noastră duce o politică externă de consolidare a 
păcii, de luptă activă împotriva acțiunilor agresive 
ale cercurilor imperialiste, de coexistență pașnică între 
țări cu sisteme social-politice diferite.

Interesele vitale ale popoarelor impun, mai mult ca 
oricînd. unirea tuturor forțelor care luptă pentru apă
rarea păcii. Se împlinesc luna aceasta două decenii de 
la istorica victorie asupra Germaniei naziste în cel 
de-al doilea război mondial. Aniversarea acestei victo
rii dă noi imbolduri luptei tuturor forțelor păcii și 
progresului pentru preîntîmpinarea unui nou război 
mondial, pentru salvgardarea și consolidarea păcii.

Dragi tovarăși și prieteni,
în viața partidului și poporului nostru va avea loc 

in curind un eveniment istoric — Congresul Partidu
lui Muncitoresc Român. Comitetul Central al partidu
lui își exprimă convingerea că muncitorii, țăranii, inte
lectualii, toți oamenii muncii își vor înmulți eforturile 
pentru a obține, în cinstea Congresului partidului, noi 
victorii pe calea progresului economic, social și cultu
ral al patriei noastre scumpe — Republica Populară 
Română !

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Român, a 
Comitetului său central. înainte spre noi victorii în de- 
săvîrșirea construcției socialismului !

Trăiască poporul român, constructor al socialismului !
Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a 

celor ce muncesc !
Trăiască unitatea și coeziunea țărilor socialiste, a 

mișcării comuniste și muncitorești internaționale sub 
steagul marxism-leninismului !

Trăiască pacea în întreaga lume !
Sărbătoresc și multicolor, uriașul fluviu uman se revarsă spre marea Piață a 

Aviatorilor Foto : M. Andreescu

IN PIAȚA AVIATORILOR
1 Mai 1965. în această zi 

de sărbătoare, Ziua solidari
tății,internaționale a celor 
ce muncesc, aproape 250 000 
de bucureșteni au trecut 
prin Piața Aviatorilor — 
tradiționalul loc al demon
strațiilor bucureștene. Piața 
Aviatorilor este împodobită 
sărbătorește. Deasupra tri
bunei centrale se află un 
mare glob pămîntesc, în
conjurat de o panglică 
purpurie pe care sînt în
scrise cuvintele : „Proletari 
din toate țările, uniți-vă“, 
iar deasupra se desfășoară 
un mare steag roșu, pe 
fondul căruia este înscrisă 
data festivă „1 Mai“.' De
desubt, urarea „Trăiască 1 
Mai, ziua solidarității in
ternaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției mun
citorilor de pretutindeni !“.

Ora 9. Miile de oameni ai 
muncii aflați în piață, pre
cum și invitații, salută cu 
aplauze îndelungi și urale 
apariția la tribuna oficială 
a tovarășilor Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu,

I.eonte Răutu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Paul Niculescu-Mizil, 
llie Verdeț, Petre Blajovici, 
Gheorghe- Gaston-Marin, 
Gheorghe Rădoi, Gogu Ra
dulescu , — conducătorii 
partidului și statului nostru, 
în tribună iau loc, de ase
menea, membri ai Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Sînt prezenți în celelalte 
tribune conducători ai or
ganizațiilor de masă și ai 
instituțiilor centrale de stat, 
reprezentanți ai întreprin
derilor și instituțiilor bucu
reștene, numeroși fruntași 
în întrecerea socialistă, aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

în tribuna corpului diplo
matic se află șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în 
R. P. Română și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Se află prezenți, de ase
menea, numeroși oaspeți de 
peste hotare, invitați ai po
porului nostru la sărbăto
rirea zilei internaționale a 
oamenilor muncii.

(Continuare în pag. IlI-a)

Masă tovărășească
Sîmbătă la amiază, după 

marea demonstrație de 1 Mai 
a oamenilor muncii din Capi
tală, a avut loc o masă tovă
rășească la Palatul Snagov.

Au participat tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîr
lădeanu, Emil Bodnaraș, Pe
tre Borilă, Alexandru Dră
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălaj an, Ștefan Voi
tec, Mihai Dalea, Paul Nicu
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, Petre 
Blajovici, Gheorghe Gas
ton-Marin. Gheorghe Rădoi, 
Gogu Rădulescu, membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului. activiști de partid, 
numeroși vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră.

în timpul mesei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., a 
rostit un toast. Referindu-se 
la drumul glorios al partidu
lui și la succesele strălucite 
obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului în 
opera de construire a socia
lismului, vorbitorul a felicitat 
pe cei prezenți pentru contri
buția adusă la cauza partidu
lui în anii ilegalității și 
în anii de făurire a socie
tății noi. în încheiere, vorbi
torul a toastat pentru partid, 
pentru poporul român, cons
tructor al socialismului, pentru 
unitatea țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale sub stea
gul marxism-leninismului.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpre«)
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Sute de mii de oameni ai muncii din întreaga țară au luat parte la marea demonstrație sărbătorească a zilei de 1 Mai. tn dimineața acestei zile, în Capitală, la Ploiești și Ti
mișoara, în bătrîna cetate a lașului și în întinerită Constanță, la Craiova și Galați, în toate marile orașe ale patriei, coloane nesiîrși te de oameni ai muncii au trecut prin țața tribu

nelor ; în coloane se ailau muncitori din fabrici și uzine, constructori ai marilor obiective ale șesenalului, lucrători ai ogoarelor, proiesori și studenți, cercetători în domeniul științei și 
tehnicii, medici — masele de iaurt tori entuziaști ai orînduirii noi, socialiste. Ca și în ceilalți ani, ei au adus la demonstrație care ale gotice, panouri și grafice, oglindind prin forța 
imaginilor sau în graiul sobru al cifrelor noile realizări în toate domeniile de activitate. Pretutindeni, demonstrația oamenilor muncii de 1 Mai s-a caracterizat printr-o atmosferă de 
entuziasm și bucurie, de voie bună — sentimente dominante în viața poporului nos tru, care trăiește liber, stăpîn deplin pe munca și destinele sale, pe resursele țării.

tn coloane s-au aflat toate generațiile : veterani ai luptei pentru libertate și o viață mai bună, oameni care au apucat și altfel de zile ale întîiului de mai — vremurile cînd țan- 
darmii și politia umpleau închisorile cu cei ce dădeau glas năzuințelor lumii muncitoare ; generația nouă, crescută și educată în cele peste două decenii ce s-au scurs de la eliberarea 
țării ; schimbul de mîine — pionie ri, școlari, studenți — care învață și se pregătesc să devină constructori de nădejde ai României noi. Intr-o strinsă unitate de voință și acțiune ei și-au 
exprimat, la marea sărbătoare, hotărîrea de a păși neabătut înainte — sub conducerea Partidului Muncitoresc Roman — spre noi victorii în ridicarea țării pe noi culmi ale progresului 
și civilizației. Întreaga maniiestație a purtat amprenta însuflețirii și avîntuiui cu care oamenii muncii întîmpină cel de-al IV-lea Congres al partidului — eveniment de importanță isto
rică în viața țării ; ea a prilejuit o vibrantă și caldă manifestare a coeziunii de neclintit a poporului în jurul partidului, al Comitetului său Central.

La sărbătoarea solidarității internaționale a celor ce muncesc, oamenii muncii din țara noastră au manifestat pentru prietenia frățească cu popoarele țărilor socialiste, pen
tru sprijinirea luptei clasei muncitoare din țările capitalismului împotriva exploatării și reacțiunii, a luptei pentru lichidarea oricăror forme ale colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru triumful ideilor nobile ale păcii și progresului în lumea întreagă.

Starea de spirit care a caracterizat întreaga demonstrație de 1 Mai poate fi exprimată cel mai bine de înșiși participanta la această manifestare sărbătorească. De aceea, dăm, 
în pagina de față, cuvîntul oamenilor din coloane.

Șuvoiul „grivițenilor’ se 
revarsă in marea albie a 
demonstranților în dreptul 
Statuii Aviatorilor. Zărim 
Ungă macheta argintie a 
uzinei bucureștene, ale că
rei produse pornesc spre 
marile uzine și combinate 
chimice ale țării, un băr
bat înalt. Pe reverul hainei 
are cîteva decorații.

Mai întîi numele : NICO- 
LAE HlRS. E cazangiu, șef 
de echipă.

— Ce părere aveți des
pre această demonstrație 
de 1 Mai ?

— In fiecare an eram de 
părere că e cea mai fru
moasă. Incomparabil de 
frumoasă e cea de acum. 
N-am dreptate ? Am venit 
pe toată Calea Griviței, 
printre șirurile de blocuri 
noi împodobite sărbăto
rește. Oamenii sînt veseli, 
cîntă. Și sînt atîtea flori în 
coloane 1 Din toată inima, 
eu și echipa mea aducem 
la demonstrație nu numai 
buchetele cu flori, ci și un 
succes în muncă închinat 
zilei de 1 Mai : am terminat 
planul pe luna aprilie cu 4 
zile înainte de termen.

Coloana raionului 23 Au
gust înaintează masiv, 
compact, sub fluturări de 
stindarde roșii șl tricolore. 
Din mii de piepturi răsună 
însuflețitor : „Să muncim cu 
mult succes / Pentru-al IV- 
lea Congres I*. întrebare 
din mers :

— Angajamente în cin
stea Congresului ?

— Peste plan : 90 432 000 
lei — la producția globală; 
28 160 000 lei — la econo
mii, 16 915 000 lei — la be
neficii...

...ne-a răspuns, din frun
tea coloanei, carul alego
ric al raionului.

RADUCANU VIȘAN, u- 
nul dintre cei mai buni be- 
toniști de la întreprinderea 
de construcții hidrotehnice 
și foraje, făcea semne entu
ziaste de salut spre cineva 

din tribuna E., care îi răs
pundea cu un gest larg, 
expresiv :

— Pe cine ați salutat în 
tribună ?

— L-am văzut pe tovară
șul Petre Chirițescu. Frun
taș între fruntași la noi pe 
șantier...

Schimb de saluturi între 
tovarăși de muncă — din 
coloane și din tribune.

Stau la margine de rînd. 
Sînt „bobocii" coloanei de 
pionieri. Colegi de clasă la 
Școala 58 din raionul 23 
August, ANDREEA IOVĂ- 
NESCU și TUDOR NACU, 
sînt la prima lor demon
strație.

— Emoționați ?
Băiatul se codește. Fata 

mărturișește :
— Cînd o să dau parti

dului florile...
Andreea are brațele pli

ne de buchetul cu gladiole 
pe care le va oferi, împre
ună cu alți pionieri, șl ei 
purtători de buchete, con
ducătorilor partidului ți 
statului aflați la tribună.

Tudorel, mai calm — cel 
puțin așa vrea să pară — 
ține să mai aducă o com
pletare la cel dinții inter
viu pe care îl dă.

— Astăzi defilează și 
tăticu... E montor și lucrea
ză la „Titan". Mama zicea 
că poate mă vede la tele
vizor. Știu eu, o să mă 
vadă ?

NICOLETA STOIAN e 
în clasa a Vl-a și poartă 
în mînă un „extras" din 
carnetul de note :

— Ai, într-adevăr, nu
mai 9 și 10 ?...

— ...Și un 8 la fizică.
Dar, între timp, coloana 

pionierilor, multicoloră și 
înflorită, a intrat în piață...

...în tribună.
— Tovarășe RADU BE- 

LIGAN, vă rugăm să ne 
spuneți părerea dumnea
voastră despre decorul și 
atmosfera demonstrației.

— în afară de sentimen

tul profund de emoție pe 
•care ți-1 dă o asemenea 
demonstrație, trebuie să 
spun că ceea ce mă im
presionează în mod deo
sebit este această baie de 
bună dispoziție generală, 
această masă atît de 
spontană, de entuziastă, 
sub semnul primăverii, al 
tinereții, al avîntuiui, al 
încrederii nemărginite în

partid, în conducătorii săi 
iubiți. Nici cel mai mare 
artist n-ar putea să imagi
neze cu mai multă fantezie 
atîta colorit, atîta mișcare 
ingenioasă, spontană, ori
ginală. Este, într-adevăr, 
copleșitor, emoționant pen
tru un artist, să asiste la 
un asemenea spectacol...

— Se vorbește de un tur
neu parizian...

— E adevărat. La noi, la 
Teatrul de Comedie, zilele 
din preajma lui 1 Mal au 
fost zile de muncă febri
lă pentru confruntarea care 
va avea loc curînd cu pu
blicul capitalei franceze, 
la „Thdatre des Nations'.

— Tovarășe, intră în 
coloana dumltale 1 Tova
rășe, ne strici rîndul 1

Omul acesta, înaintînd 
mereu spre Piața Aviato
rilor, trecea din coloană în 
coloană, din rînd în rînd. 
L-a oprit unul dintre oa
menii de ordine. Inginerul 
miner ION MUREȘAN, din 
Valea Jiului, a explicat pe 
scurt : era în delegație, n-a 
participat niciodată la o 
demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală, soco
tea că locul lui e în coloa
ne. Și avea o supărare. 
Fiecare om poartă o floa
re. El nu o avea.

Soluția s-a găsit pe loc. 
Din florile lor, cîțiva de
monstranți i-au oferit tran
dafiri roșii.

Cei care, în diferite col
țuri ale țării, urmăresc pe 
ecranele televizoarelor ma
rea demonstrație din Capi
tală, recunosc printre invi
tații din tribune și tovarăși 
ai lor de muncă. Discutăm 
cu doi dintre invitații pre- 
zenți aici cu prilejul aces
tei sărbători : ADOLF 

DRUKER, directorul . Uzi
nelor „Victoria"-Călan și 
IOSIF COTOȚ, miner pen
sionar din Petroșeni.

— La cîte demonstrații 
de 1 Mai ați participat ?

— La toate, începînd cu 
anul 1922 — răspunde to
varășul Druker.

— Și tovarășul Cotoț ? 
— întreb.

— Din anul grevei gene
rale. 1920. Eram copil...

— N-ați lipsit de atunci 
la nici o demonstrație ?

Interlocutorii schimba pri
viri și zîmbesc cu subîn
țeles.

— Am lipsit, daca se 
poate spune așa, fiecare 
din noi de cîte 5 ori. Dar 
eram socotiți... absenți mo
tivați.

— Cum așa ?
— Simplu — spune to

varășul Cotoț. In timpul 
regimului burghezo-moșie- 
resc am fost de mai multe 
ori întemnițați.

— Vă amintiți un episod 
dintr-o demonstrație de 1 
Mai din trecut ?

— în 1936 sau 37, nu-mi 
amintesc chiar precis, la 
Reșița — își amintește tov. 
Druker. Demonstram. Deo
dată, de-a curmezișul stră
zii, a fost întins un drapel 
tricolor. Am înțeles provo
carea. Autoritățile voiau 
să-l călcăm în picioare și 
apoi să spună : comuniștii 
calcă drapelul țării. Noi 
am ridicat tricolorul și am 
demonstrat cu el.

BARI KOIVOGYU a ve
nit tocmai din miezul de 
foc al Africii, din Guineea, 
ou o delegație sindicală, 
să sărbătorească 1 Mai 
împreună cu poporul nos
tru. Răspunde cu efuziune 
saluturilor pe care i le a- 
dresează demonstranții și 
se declară profund emoțio
nat de tot ce vede :

— Impresiile sînt formi
dabile... Totul depășește 
cele mai entuziaste aștep
tări... Demonstrația e mag
nifică... E demonstrația u- 
nui popor în plină și vi
guroasă înflorire a energi
ilor sale... Sînt pentru pri
ma oară în țara dumnea
voastră, am sosit numai de 
cîteva zile, dar acest 
răstimp mi-a fost suficient 
ca să-mi dau seama 
ca Partidul Muncitoresc 
Român, depășind nume
roase obstacole, a con

dus poporul la realizări 
care stîrnesc admirația 
noastră sinceră...

La redacfie, în birpul steno
grafelor, încep sî surie telefoa
nele. Primele instantanee din 
fără.

— Alo I Avefi legătura cu...

...CRAIOVA

O atmosferă de voioșie și 
entuziasm domină demonstra
ția din orașul de pe Jiu. Și 
parcă cea mai mare însuflețire 
se degajă din coloana con
structorilor și chimișfiior nou
lui combinat. Printre ei, RO
MEO POPESCU, maistru și 
autor al volumului „Zile și 
nopfi pe șantier" apărut la E- 
ditura tineretului.

— Vedefi macheta combi
natului ? Știți ce-mi amintește I 
Era primul 1 Mai pe șantier. 
1962.' Cineva a adus de la 
ferma experimentală din veci
nătate cîțiva bulgări de îngră
șăminte chimice pentru a sti
mula dezvoltarea florilor plan
tate în preajma șantierelor. În
grășăminte împrumutate... ln- 
•fîiui mai de astăzi înseamnă 
pentru noi și primele șarje 
de îngrășăminte chimice pro
duse de combinatul nostru 
răspîndite pe ogoare. In 
jurul instalațiilor argintii, florile 
au crescut mai viguroase I

...BRAȘOV

Cîntecele, lozincile, uralele 
se împletesc, la poalele Tîm- 
pei, cu duduitul motoarelor. 
In coloană — un șir de trac
toare. Greu de vorbit din 
mers. Suim lingă OPREA 
VICTOR, șeful secfiei montaj 
general, Uzinele „Tractorul" :

— La I Mai 1947 am condus 
prin fața tribunelor primul trac
tor romînesc I.A.R. 22. De-a 
lungul traseului, coloana de 
tractoare a fost întîmpinafă cu 
aplauze puternice și urale. As
tăzi, retrăiesc aceleași clipe de 
emoție și bucurie. Tractorul U 
650, pe care îl conduc acum, a 
primit la Tlrgul internațional de 
la Leipzig „Medalia de aur" și 
Diploma de onoare.

★

Intre atîtea chipuri voioase 
din coloană, unul ne refine în

deosebi atenția. ȘTEFAN 
VĂCARU, rectificator de 
înaltă calificare la Uzinele 
„Hidromecanica".

— Acest 1 Mai are pen
tru mine o semnificație cu 
totul deosebită. Cu cîteva 
zile în urmă biroul comi
tetului orășenesc de partid a 
confirmat primirea mea în rîn- 
durile membrilor de partid, re- 
ducîndu-mi stagiul de candida
tură cu 4 luni.

De departe, o prelungă 
pată de alb în coloană : 
oameni în halate. De a- 
proape, o „consultație' 
medicală, solicitată direc
torului Policlinicii Uzinelor 
„23 August', MARCEL 
RIZESCU.

— Am văzut recent, la te
leviziune, imagini din uni
tatea dv. sanitară. Cînd 
s-au dat primele consul
tații ?

— în ultima săptdmînd.
— Cîte ?
— Pînă acum, 2 500.
— Doar în cîteva zile ? E 

o cifră impunătoare.
— Pe măsura policlinicii, 

înmănunchează opt cir
cumscripții sanitare uzina
le, cabinete medicale pen
tru toate specialitățile, un 
serviciu modern de medi
cină a muncii...

— Ce v-am putea ura, 
tovarășe doctor, decît să
nătate... și pacienților dv. 1

Trece un grup de fete 
elegant îmbrăcate. Tinere
țe, prospețime, veselie. Se 
recomandă : o brigadă din 
secția televizoare a Uzine
lor „Electronica".

— Motivul veseliei noas
tre ? Nimic special — ne 
spune surîzînd ANGELA 
ADAM, șefa brigăzii. Ace
lași ca al tuturor... Primă
vara. Soarele. Pomii înflo
riți. Optimismul. încrederea 
în viitor... și ce să vă mai 
spun ? Priviți în jur.

— Unde mergeți după 
terminarea demonstrației ?

— Drept la gară.
— Singură ?
— Nu. Cu toate fetele. Ple

căm la Predeal cu O.N.T.-ul. 
Ne întoarcem luni diminea
ță și la ora două intrăm în 
schimb...

La stenografe, telefoane din
Moldova :

ORAȘUL

GHEORGHE

GHEORGHIU DEJ

Graficul rafinorilor. Nu e 
confecționat nici din carton, 
nici din lemn. Din material 
plastic. Ca și primăvăratecele 
ramuri aduse în coloane. 
Doar sînfem in orașul chimiei.

Piața centrală e plină de 
oameni veseli. După citeva 
zile ploioase, azi a fost timp 
frumos. Pline sînt și balcoa
nele, împodobite sărbătorește, 
de-a lungul tinerelor magis
trale. Orașul, căruia anul 1964 
i-a adus premiul I pe fără în 
ampla întrecere pentru înfru
musețare și bună gospodărire, 
arată tn această primă zi de 
mai ca o adevărată grădină. 
Jl solicităm pe inginerul 
GHEORGHE CIȘMAȘ, ime
diat ce a coborîf din tribună :

— Știm că sînfeți unul din 
gospodarii orașului, în dublă 
calitate : ca deputat și ca „be
neficiar", întrucît conduceți în
treprinderea care ia în primire 
noile construcții edilitare. Vrem 
să lămurim un „secret" : al 
florilor. Sînt foarte multe in 
orașul dv., în ciuda acestei pri
măveri întîrziate.

— Și vor fi și mai multe. 
Anul acesta ne-am propus să 
plantăm 3 500 000. Oamenilor 
din orașul nostru le plac flo
rile. Le cultivă în răsadnife, pe 
balcoane, pe scările blocurilor. 
Orașul, mai ales vara, e un 
„oraș al florilor".

GALATI

Timp frumos. Primăvară în 
toată puterea cuvîntului. A- 
proape 70 000 manifestant'!. 
De la Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ iau 
parte la demonstrație aproape 

Î5 000 oameni. Cu un an în 
urmă, de 1 Mai, montorul 
ALEXANDRU DIRMAN a 
demonstrat la Hunedoara, zi
darul EMERIC COTIN de 
asemenea, DUMITRU IOAN 
a venit la Galafi de la Brazi, 
iar VASILE MODRAN de 
pe un șantier din București. Pe 
șantierul combinatului gălățean 
și-au dat înfîlnire în ultimul an 
mai mult de 8 000 de construc
tori. Acum, viguroasa lor co
loană aduce bulevardelor gă- 
lățene imaginea plină de di
namism a „cetății de foc' ce 
se înalță pe malul Dunării.

— Ce semnificație persona
lă are pentru dv. I Mai 1965 ? 
adresăm întrebarea tovarășei 
VASILICA DUMBRAVA.

— Cu cîteva zile in urmă 
m-am mutat într-un apartament 
confortabil cu trei camere. 
Este ceea ce mi-am dorit.

SUCEAVA

Ce v-a plăcut mai mult la 
demonstrație 1 — a foșt între
barea pe care i-am pus-o to
varășei ALEXANDRINA 
RÎPAN, muncitoare la C.I.L. 
Suceava.

— A crescut mult coloana 
muncitorilor din industrie. A- 
cum 5 ani am participat la 
demonstrația de I Mai cu gos
podinele. Ca mine au fost 
multe din muncitoarele care au 
trecut astăzi prin fața tribunei. 
Ridicarea celor două mari 
combinate din Lunca Sucevei, 
a uzinei mecanice, lărgirea ca
pacităților la întreprinderile 
mai vechi au ocupat un mare 
număr de brațe de muncă. E 
de la sine înțeles că s-a ridi
cat și nivelul nostru de trai. 
Faptul acesta II observă orici
ne privind coloanele, noua în
fățișare a orașului.

...Din nou în Capitală. în 
atmosfera generală, festi
vă, o imagine aparte : doi 
oameni care muncesc. Con
centrați la planșetă, ingi
nerul CONSTANTIN LUN- 
GU și desenatoarea ANA 
BURCIU concep detaliul 
unei instalații... da, dar pe 
carul alegoric al institute
lor de proiectări pentru in
dustria chimică.

Șase Cătălini — atîfl au defilat tn rtndurile demonstranților 
din Ploiești. Aici îi vedem numai pe patru dintre ei, care 

lucrează loji la Uzinele „1 Mai” : capul familiei, Ion Cătălin, 
maistru la sculări? generală, și fiicele sale — Mariana fl 
Caterina, inginere, Elena, func/ionară.
(Continuare în pag. a IlI-a)

CRISTIAN DUMITRU — 
pe piept șase medalii.

— Unde ați fost la 1 
Mai 1945 ?

-T, Pe front, în . Ceho
slovacia. în timpul războiu
lui împotriva Germaniei 
fasciste am fost sergent — 
șeful unei grupe de depa- 
nori mecanici. Aveam 22 
de ani. Am luptat împreu
nă cu regimentul 2 care de 
luptă, la Budapesta, Bra
tislava, Banska-Bistrica, 
Viena. La 1 Mai 1945, pro- 
priu-zis, nu-mi mai amin
tesc exact ce făceam... 
La sfîrșitul lui aprilie și în
ceputul lui mai eram în co
muna Gaiary din Ceho
slovacia. Erau lupte crîn- 
cene și nimeni nu lua sea
ma la zi sau noapte. în 
iulie m-am întors la Gri- 

am 
ahi-

vița, ca muncitor, și 
demonstrat la prima 
versare a lui 23 August... I

Scurt popas
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Aviatori... în Piaja Avia
torilor. Inalți, bine tăcuți, 
în elegantele lor uniforme. 
Printre ei, VIRGIL GEOR
GESCU, pilot de cursă lun
gă la TAROM:

>— E o zi plăcută. Timpul 
favorizează manifestația. 
La fel ca în aviație, varia
țiile atmosferice pot influ
ența entuziasmul oamenilor.

— Care a fost ultima 
cursă ?

— Chiar aseară, la ora 
20,34, am venit de la Co
penhaga. Tn total am zeci 
de mii de ore de zbor și 
peste 3 milioane de kilo
metri parcurși în văzduh.

Pe reverul din dreapta 
al hainei albastre avea 
Ordinul Muncii clasa I pri
mit în 1963.

Din cînd în cînd, scurte 
popasuri. Dintr-un buzunar 
răsare un joc de șah mi
niatural. Adversari — doi 
funcționari din Ministerul 
Minelor și Energiei Electri
ce. Albele : FAIER ; negre
le : PAUNESCU. Și imediat, 
în jur, o sumedenie de chi
biți. Un campionat „pe pi
cior". Coloana se urnește 
din nou. Iar mutarea nu se 
dă „în plic", ci pînă la pri
mul popas.

■
Ne oprim, din drum, la 

un telefon public. 11 38 00. 
Ocupat... De un sfert de 
oră, ocupat.

în sfîrșit, glasul telefo
nistei de servici răspunde:

— Ce telegramă doriți să 
transmiteți ?

De astă dată, însă, nu fo
losim serviciile oferite de 
biroul de teleforrare a tele
gramelor, ci vrem doar să 
aflăm cum s-a repercutat 
aici atmosfera sărbătoreas
că a zilei de 1 Mai. Opera
toarea nr. 10, GIN A CON-

ST ANTIN', ne răspunde 
prompt.

— Astăzi între ora 0 și 
7,30 s-au transmis aproxi
mativ 400 de telegrame. 
De altfel, în ultimele zile 
numărul lor a depășit 
10 000.

Și Ia serviciul de recep
ție al telegrafului aceeași 
solicitare intensă. Doar că 
în cursul primelor 7 ore ale 
dimineții, telegramele de 
felicitare primite din pro
vincie cu ocazia zilei de 1 
Mai au atins cifra de 10 000.

Nu mai există „oră de 
vîrf”, ci „zi de vîrf". Nu ne 
mai mirăm de ce 11 38 00 
sună mereu ocupat.

— Alo I Alo I

HUNEDOARA

Aici, pe Cerna, în orașul 
metalului, intiiul mai e parcă 
mai fierbinte decît în alte 
locuri. Sărbătoreasca zi e și un 
prilej de bilanț. Au multe de 
raportat partidului furnaliștii, 
ojelarii, laminatorii, construc
torii. 11 recunoaștem, intr-un 
grup de prieteni, pe prim-fur- 
nalistul SIMION JURCĂ.

— Este al 20-lea 1 Mai pe 
care-l petrec la Hunedoara. 
Această primăvară mi se pare 
a fi cea mai bogată în roade. 
Noi, furnaliștii, am obfinut cei 
mai înalfi indici de utilizare și 
cel mai redus consum de cocs 
din toată istoria combinatului.

PITEȘTI

AUREL PUȘCAȘU este 
constructor de locuințe, șeful 
unei brigăzi numeroase, alcă
tuite din 32 fierari-betoniști.

— întreaga brigadă este 
prezentă in coloană 1

— Nu. Lipsește Dumitru 
Brebu.

— De ce 1
—■ In ajun i-a născut sofia 

al doilea flăcău. Absenfă mo
tivată.

TG. MUREȘ
Culori vii, cintece, tinerefe, 

voioșie. S-ar părea că întreg 
orașul e în mers. Din loc în 
loc, costume populare româ
nești și maghiare răsar ca 
niște flori mișcătoare, în rit
mul sîrbei și al ceardașului.

— Prima impresie ? Aceea 
de mare și unită familie — ne 
răspunde FULOP MATYAS, 
șeful unei echipe de montori. 
Sint împreună cu tovarășii mei 
de muncă, constructori ai 
Combinatului chimic de pe 
Mureș. La Fabrica de acid azo
tic, unde lucrez în prezent, 
montajul este avansat. Ne an-

CEI DIN
AU CU

COLOANE
V i N T U L

gajăm in cinstea Congresului 
partidului să terminăm lucră
rile la acest obiectiv cu zece 
zile înainte de termen.

Imaginea vie a coloane
lor revărsate în Piața A- 
viatorilor rămîne fixată pe 
peliculă. Operatorii Stu
dioului „Alexandru Sahia" 
n-au clipă de răgaz. Cînd 
în mijlocul coloanelor, 
cînd se cațără cu agilita
te în vîrfui scării de pom
pier din spatele tribunei. 
GHEORGHE FEHER e ne
lipsit de la marile demon
strații și imaginile surprin
se pe peliculă, înglobate 
în filmul general al sărbă
toririi, sînt o adevărată o- 
glindă a entuziasmului su
telor de mii de oameni ai 
muncii.

— Ce cadru ți-a plăcut 
mai mult de cînd ai început 
filmarea ?

— Totul. Dar mai ales 
bucuria și dragostea cu 
care oamenii se opresc în 
fața tribunei centrale, en
tuziasmul cu care îi acla
mă pe conducători. E atîta 
mișcare, atîta ritm și voie 
bună lncît am tras mulți 
metri de peliculă în plus. 
Dar... să nu mă audă re
gizorul I

Spre dumneavoastră, care 
ați trecut în marile coloane 
revărsate spre Piața Avia
torilor, s-au fixat mereu 
ochii atenți ai aparatelor 
de filmat și de fotografiat.

O, entuziasmul coloane
lor studențești 1 Pe GHEOR
GHE BUCȘA, student la 
Politehnică în anul V, l-am 
văzut însă preocupat, adîn- 
cit în gînduri :

— Aveți cumva griji, 
probleme ?

— Multe. Mii...
— ? 1 ?
— Nu exagerez. Cam a- 

tîția vor fi participanții la 
„Carnavalul studenților" de 
la baza universitară Lacul 
Tei. Ca responsabil cultu
ral al bazei trebuie să mă 
îngrijesc să se distreze fie
care după pofta inimii. Pro
gram artistic, surprize, mă 
înțelegeți, o mulțime de 
griji...

Cine e omul ce-și poartă 
pe umeri fetița zglobie cu 
fundă roșie prinsă în pă
rul auriu ? DUMITRU DRA- 
GĂTOIU, șofer pe troleibu
zul 4284 de pe linia 81. 
Troleibuzul așteaptă unde
va, pe aproape, gata să 
pornească în cursă. Pînă 
atunci...

— In alți ani, ca un fă
cut, aveam ghinion. O- 
pream mașina pe cîte un 
traseu îndepărtat. Acum, 

chiar dacă nu sînt tn co
loane, particip la demon
strație.

Copii, nespus de mulți 
copii. Inălțați pe umerii 
părinților sau făcîndu-li-se 
loc, la marginea coloane
lor, să vadă mai bine. Cu 
mii de baloane multicolore 
care se desprind, în răs
timpuri, spre înaltul cerului. 
DAN RUSII are opt ani, 
e în clasa I la Școala nr. 
175 și declară că ziua de 
duminică îi va fi foarte în
cărcată.

— Mergi la plimbare cu 
părinții ?

— Imposibil 1
—• A, înțeleg. Rămîi la 

televizor să vezi meciul cu 
Turcia...

— Nuuu... Nu pot. Am 
concurs de trotinete. Și 
vreau să iau locu-ntîi. Mă 
antrenez de-o săptămînă...

In fruntea unei coloane, la 
Constanța — un viitor as a! 
vitezelor cosmice. Pînă la cos- 
monavă se mulțumește, deo
camdată, cu o motocicletă...

D
în caleidoscopul coloa

nelor de 1 Mai te întîmpi- 
nă uneori imagini neaștep

tate. Un rucsac în spate, 
un aparat, dar nu fotogra
fic, pe umăr.

— Turistă ?
— Nu, ne răspunde zîm- 

bind SILVIA ILIESCU. 
Sînt inginer geolog. A- 
ceasta e ținuta noastră de 
lucru cînd pornim în pros
pectare. De fapt, mulți geo
logi și geofizicieni sînt pe 
teren, alții vor pleca în ur
mătoarele zile.

Pe carul alegoric al Co
mitetului geologic sclipesc 
în soare pirite, sulf nativ, 
cărbune, marmore. In urma 
carului, rînduri de geologi, 
mineri, sondori, cei ce tre
zesc Tocile, avuțiile subte
rane ale țării din somnul 
lor geologic.

Spre amiază. Banda magne
tofonului continuă să imprime 
voci din fără...

BAIA MARE
Un om poartă în fruntea 

coloanei un steag roșu. E 
IOAN CETĂȚEAN III, 
prim-topitor la Combinatul 
chimico-metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“.

— Anul acesta mi-a reveni* 
cinstea să duc steagul roșu de 
întreprindere fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă pe anul 
1964, cițtigat de colectivul 
combinatului nostru. Topitorii 
din secția unde lucrez — astăzi 
ei sînt de serviciu în schimbul 
I la cuptoare — m-au delegat 
pe mine să port, o dată cu 
steagul, și hofărîrea lor de a 
munci și a cinsti cel de-al 
IV-lea Congres al partidului cu 
noi realizări in muncă.

TURNU SEVERIN
în orașul de pe malul bă- 

trioului Danubiu intilnești figuri 
noi, necunoscute pînă de cu- 
rind prin partea locului. Con
structori de pe șantierul Por
țile de Fier.

— E primul nostru 1 Mai 
aici, în . Turnu Severin — ne 
spune maistrul LUDOVIC 
MELNICIUC, pe care repor

terul îl cunoaște de pe multe 
alte mari șantiere ale țării... In 
ceilalți ani, fiecare dintre noi 
ne aflam în alte coifuri de țară. 
Eu, unul, n-am apucat această 
zi mai mult de trei-patru ori în 
același loc. Că așa sînt con
structorii. E o ștafetă neîntre
ruptă — semn al vremii noas
tre. Vii, ridici un obiectiv și 
lași in urma ta nu numai con
strucții noi, dar și cadre noi, 
pasionați constructori.

— Și familia dv 1
— Prin părțile Vișeului mi-a 

rămas o fată ; alta s-a căsăto
rit la Bicaz ; băiatul și încă o 
fată lucrează la Hidrocentrala 
de pe Argeș. După cum ve
deți, cîte un copil pe fiecare 
șantier. Ieri, poștașul mi-a adus 
felicitări de prin toate aceste 
locuri dragi...

O invitație la periniță ? 
Poate că da. Dansatorii Li
dia Alecu și Alexandru 
Tosca de la ansamblul 
„Periniță" s-au prins în iu
reșul jocului, care a dat cu
loare și pitoresc coloanei 
demonstranților.

In drumul coloanelor, pe 
Șosea, la „Bufet", ca 
și în atîtea alte puncte de 
pe traseu, vînzare, vînza- 
re : la fiecare cîteva se
cunde, o pereche de cren- 
vurști, un suc, un borviz... 
Iar în spate, cu fețe 
de masă noi, de un albas

tru imaculat, grădina „1 
Mai" își așteaptă clienții.

— Azi am deschis — 
ne spune vesel, din prag, 
responsabilul. Sîntem pre
gătiți cu 4 000 de mici, 
8 000 sticle de bere, 600 de 
fripturi.

— Cam puține umbrele 
de soare însă...

— Restul sînt în repara
ție.

— N-a fost timp o iarnă 
întreagă ?

— Ce să mai vorbim ? 
S-a împotmolit o hîrtie în- 
tr-un sertar al Trustului de 
alimentație șl...

100 pe minut !•
Continuu solicitați, ospă

tarii, ieșiți în aer liber, sînt 
supuși unui veritabil exa
men de rapiditate și înde- 
mînare.

— Hai tovarășe, că ne 
pleacă coloana 1

—- Vineee 1

Lîngă Statuia Aviatori
lor sportivii se pregătesc 
pentru defilare. Coloritul 
viu al costumelor, pitorești- 
le care alegorice și mișcă
rile ritmice, pline de grație, 
impresionează plăcut. Este 
imaginea unui tineret vi
guros, optimist. Recunoști 
în rîndurile perfect alinia
te sportivi care au cucerit 
laurii victoriilor în atîtea și 
atîtea competiții internațio
nale. Printre ei se află și 
maestrul emerit al sportului 
PETRE IVĂNESCU.

— De la un întîi mai la 
altul, noi, sportivii, îmbogă
țim mereu colecția de tro
fee, răsplată a victoriilor 

Reporterii

repurtate. Anul acesta 
handbaliștii și jucătorii de 
tenis de masă au cucerit 
cupe ale campionilor euro
peni. Primăvară plină de 
făgăduinți, preludiu al vib 
toarelor succese, spre glo« 
ria sportului românesc.

Atmosfera de voioșie a 
nesfîrșitelor coloane nu 
și-ar fi putut găsi inter- 
preți mai potriviți decît ti
nerețea și muzica. Prin
tre sute de interpreți 
amatori, CONSTANTIN 
GHEORGHE, student la 
facultatea de științe juri
dice.

— Cîte melodii ați cîn- 
tat în această dimineață ?

— Cine să le mai nume
re ? Să tot fie vreo trei ki
lometri de muzică...

a
Demonstrația se apropie 

de sfîrșit. Și interviurile... 
Ne adresăm unuia din 
miile de oameni de ordine, 
VALERIU BĂLAN, electri
cian la întreprinderea de 
distribuire a energiei elec- 
trice-București.

— O impresie 7
— De cîțiva ani particip 

la marile demonstrații ca 
om de ordine, așa că pot 
face o comparație. Mai 
mult ca oricînd, m-a impre
sionat entuziasmul, buna 
dispoziție, starea de spirit 
generală. Oglindă a unei 
vieți înfloritoare, a unei 
țări prospere. O astfel de 
demonstrație îți dă puteri 
noi.

Peste cîteva clipe, îm
preună cu mii de tovarăși 
ai săi, cu toți cei aflați în 
tribune, intonează solemn 
și vibrant „Internaționala".

„SCÎNTEII"

A 20-a aniversare a victoriei asupra Germaniei hitleriste

OPERAȚIA—BERLIN
In Piața Aviatorilor

S-au împlinit 20 de ani de la că
derea Berlinului. Prin victoria obținută 
în această bătălie, armatele sovietice au 
dat lovitura de grație mașinii de război 
hitleriste și au cucerit Berlinul, capitala 
Germaniei naziste. Pierzind principalul 
centru militar, economic și politic, Ger
mania a fost lipsită de posibilitatea de 
a continua rezistenta.

Cronica acestei bătălii este plină de 
învățăminte pentru toți cei care se ocu
pă de arta militară. Asaltul capitalei 
Germaniei naziste este una dintre cele 
mai complexe operații efectuate de 
trupele sovietice în cel de-al doilea 
război mondial, caracterizîndu-se prin- 
tr-o intensitate deosebită a luptelor, 
prin imensa concentrare de forțe și 
mijloace care au participat la luptă de 
ambele părți.

Pe la mijlocul lunii aprilie 1945, tru
pele sovietice ocupaseră poziții favora
bile pe malul estic al fluviului Oder și 
afluentului acestuia, rîul Neisse. Trupele 
sovietice cuceriseră și un cap de pod 
peste Oder în zona Kiistrin. Intre 
malul vestic al fluviului și Berlin se 
întindea zona de apărare a inamicului. 
Configurația terenului favoriza organiza
rea unei rezistențe puternice. Fiecare 
localitate din cuprinsul zonei fusese 
transformată înfr-un punct de sprijin.

Apărarea apropiată a Berlinului era, 
de asemenea, minujios organizată. Ea 
se compunea din trei pozijii circulare : 
exterioară — la 25-40 km de centrul 
orașului, interioară — la marginea ora
șului, și centrul Berlinului — de-a lun
gul căii ferate inelare. In acest spațiu 
puternic fortificat inamicul dispunea de 
circa un milion de soldați și ofițeri, 
peste 10 000 de tunuri și de aruncă
toare, 1 500 de tancuri și autotunuri, 
J 300 de avioane de luptă.

Misiunea înfăptuirii operației de la 
Berlin a revenit Frontului I Bielorus, co
mandat de mareșalul Jukov, Frontului I 
Ucrainean, comandat de mareșalul Ko
nev, și Frontului II Bielorus, comandat 
de mareșalul Rokossovski. Concepția 
călăuzitoare a operației, elaborată de 
înaltul Comandament Sovietic, consta în 
a da grupării inamice de pe direcția 
Berlin cîteva lovituri puternice și a-i 
diviza forțele în grupări mai mici pen
tru a le încercui și nimici pe fiecare 
în parte. Ofensiva s-a desfășurat pe un 
front cu o lungime de peste 400 km. 
Armata sovietică a introdus în acțiune 
2 500 000 de soldați și ofijeri, peste 
40 000 de tunuri și aruncătoare, peste 
6 000 de tancuri și autofunuri, 7 500 de 
avioane.

Din memoriile comandanților de oști 
sovietici, ale parlic'panților la lupte, se 
desprinde tabloul acestei impresionante 
încleștări. Bătălia a început în zorii zi
lei de 16 aprilie 1945 printr-o puter
nică pregătire de artilerie și aviație 
executată de mai multe mii de tunuri 
și de patru armate aeriene asupra po
zițiilor de apărare ale inamicului. Pe

General-colonel în rezervă 
Marin MANAFU

direcțiile principale, pe fiecare kilome
tru de front acționau cîte 265 de tu
nuri și aruncătoare. Imediat după a- 
ceea, tancurile și infanteria au declan
șat ofensiva. Chiar din prima zi, trupe
le sovietice au pătruns zeci de kilo
metri în sistemul de apărare german. 
Pînă la 19 aprilie, armata sovietică a 
rupt apărarea germană de pe Oder și 
Neisse, apropiindu-se de puternica a- 
părare inelară a Berlinului.

Măturînd din cale forța vie și tehni
ca dușmanului, gruparea de șoc a Fron
tului I Bielorus a ajuns, la 20 aprilie, 
la marginea de nord-est a Berlinului. In 
noaptea șpre 21 a început asaltarea 
orașului dinspre nord, nord-est și est. 
In ziua urmăioare, trupele care înaintau 
dinspre sud au angajat și ele lupte la 
periferia orașului. La 25 aprilie, unită
țile Frontului I Bielorus au făcut jonc
țiunea cu unitățile Frontului I Ucrainean, 
închizînd cercul din jurul Berlinului. In 
acea zi, la sud-est de Berlin a fost izo
lată o grupare inamică compusă din 13 
divizii, dotată cu 2 500 de tancuri și 
cîteva mii de tunuri și aruncătoare.

Luptele din Berlin au durat zece zile 
și zece nopji. In oraș, naziștii dispu
neau de o armată de 200 000 de oa
meni. Ea ocupa un teritoriu de 325 kmp, 
lungimea frontului de-a lungul inelului 
de încercuire ajungînd la 100 km. Berli
nul era împărțit în cîteva sectoare de 
apărare, iar în interiorul sectoarelor, 
clădirile principale fuseseră transfor
mate în puncte de sprijin și cuiburi de 
rezistență. In oraș se construiseră peste 
400 de cazemate din beton armat. Dar 
trupele germane fasciste nu mai avaau 
nici o ieșire. Armata sovietică înainta 
concentric, dînd puternice lovituri si
multane din toate direcțiile.

Potrivit relatărilor participanjilor la 
lupte, încleștări crîncene aveau loc fără 
întrerupere în tot orașul. Berlinul era în 
flăcări. Un nor dens de fum îl acope
rea, iar cerul de deasupra orașului căpă
tase o culoare gălbuie. Trupele fasciste 
se apărau cu înverșunare. Trupele so
vietice, ținînd seama de tactica hitle- 
riștilor, înaintau prin curți, prin beciuri, 
prin subsoluri și case, făcîndu-și drum 
prin pereți. Luptele se dădeau și în sub
teran, în tunelurile metroului, de-a lun
gul complicatei rețele de canale și co
lectoare. Trebuiau cucerite, prin luptă, 
nu numai clădiri, ci uneori etaj cu etaj, 
scară după scară.

Tentativa comandamentului german 
de a veni în ajutorul garnizoanei din 
Berlin a eșuat. Aerodromurile erau 
ocupate, iar încercarea de a ateriza 
cu avioanele pe larga stradă Schalslten- 

burg a dat greș, strada fiind supusă 
focului artileriei sovietice. Cu toată si- 
tuajia disperată a trupelor germane, 
Hitler le ordonase să apere orașul pînă 
la ultimul cartuș. Incepînd de la 29 a- 
prilie s-au dat lupte crîncene pentru 
ocuparea sectorului central al orașu
lui, unde se afla Reichstagul.

Spre Reichstag se îndreptau lovitu
rile mai multor unități sovietice. Clă
direa fusese pregătită în vederea unei 
apărări îndelungate. Aici era cantonată 
o garnizoană puternică, dotată cu un 
mare număr de tunuri, aruncătoare și 
faust-patroane. Ferestrele și ușile fuse
seră zidite cu cărămizi, lăsîndu-se doar 
ambrazuri pentru gurile de foc.

In dimineața zilei de 30 aprilie, un 
uragan de foc a fost împroșcat asupra 
Reichstagului din sute de tunuri, 
tancuri și aruncătoare. La orele 13,50, 
cîteva subunități au pătruns în clădire 
prin spărturile din ziduri. In fruntea 
lor, spre cupolă, înaintau, făcîndu-și 
drum cu ajutorul grenadelor de mînă, 
sergenfii Egorov și Kantaria. La orele 
14,25, deasupra Reichstagului a fost 
înălțat drapelul Victoriei.

Luptele din Berlin continuau încă. 
Numai la 2 mai, zdrobite de loviturile 
nimicitoare date de Armata sovietică, 
trupele hitleriste au acceptat capitularea 
fără condiții. In dimineața zilei de 2 
mai, garnizoana Berlinului a depus ar
mele și a început să se predea în masă. 
In cursul zilei s-au predat 130 de mii 
de soldați și ofițeri. Pierderile ar
matei germane în luptele din orașul 
Berlin au fost apreciate la circa 60 000 
de oameni.

In perioada desfășurării operației de 
la Berlin, armatele coaliției antihitleris
te de pe frontul de vest înaintau către 
regiunile centrale ale Germaniei. La 25 
aprilie, unitățile de avangardă din ca
drul Frontului I Bielorus s-au întîlnit pe 
fluviul Elba, în raionul Torgau, cu tru
pele americane. Peste cîteva zile, tot 
pe Elba, lîngă orașele Schwerin și 
Rostock, a avut loc întîlnirea dintre tru
pele sovietice și cele engleze.

In noaptea de 8 spre 9 mai, repre
zentanții comandamentului suprem ger
man au semnat actul capitulării necon
diționate. Războiul se încheia prin vic
toria definitivă asupra Germaniei na
ziste.

Operația de la Berlin, măreață pa
gină de glorie, știință și artă mili
tară, a oglindit, ca și operațiunile din 
întregul curs al războiului, eroismul fără 
seamăn al poporului sovietic și al osta
șilor Armatei sovietice, superioritatea 
orînduirii sociale și de stat sovietice, 
factori care în strînsă îmbinare au con
tribuit hotărîtor la marile izbînzi mili
tare, la victoria coaliției antihitleriste 
asupra Germaniei naziste.

TINERETUL ’
de ziua lui

Ieri, !n toate colțurile țării, pe 
estrade și in parcuri, în cluburi 
și case 'de cultură, pe oglinda 
liniștită a lacurilor, în însoritele 
poiene ale munților „primăvara 
țării" și-a sărbătorit ziua. A lost 
un iureș de veselie și entuziasm.

In Capitală, Ziua tineretului a 
iost întîmpinată cu cîntec și joc. 
Carnavalurile, începute în seara 
zilei de 1 Mai, au constituit pun
tea de legătură dintre cele două 
sărbători. La baza sportivă de 
la Lacul Tei, aproape cinci mii 
de studenți din marea iamilie a 
celor peste 123 000 au petrecut 
la un frumos carnaval. Dimineața, 
parcul Herăstrău a devenit lo
cul unor pasionante întreceri. 
Aici, cei mai talentați elevi 
ai școlilor medii au prezen
tat un festival artistic, alții au 
luat parte la concursurile de ca
notaj, la demonstrații aviatice, 
zboruri acrobatice. Preșcolarii 
s-au întrecut la concursuri de 
trotinete, biciclete și triciclete. 
In Parcul copilului, peste 2 000 de 
tineri s-au întrecut la fotbal, 
handbal, volei și rugbi. In cel 
mai disputat meci, rugbiștii clu
bului sportiv școlar, întorși re
cent dintr-un turneu în străinăta
te, au învins pe cei de la „Gri- 
vița roșie" cu scorul de 15—0.

După-amiaza a fost rezervată 
aproape în totalitate cîntecului 
și jocului. Pe estrada din Pădu
rea Pustnicul și-au dat întîlnlre 
brigada de agitație și formația de 
muzică ușoară ale fabricii „Me- 
taloglobus" cu taraful și echipa 
de dansuri ale „Electroaparataj"- 
ului. Am notat ideea principală 
a programului de brigadă : „Să 
fii tînăr înseamnă să-ți placă 
luna mai".

La toate casele de cultură ale 
tineretului din Capitală, aceeași 
animație în tot cursul zilei. Dimi
neața — spectacole date de pio
nieri și școlari, după-amiază — 
reuniuni, concursuri-iulger, dis
tracții de tot felul. La „Grivița ro
șie", sextetul instrumental și 
soliștii au primit cele mai mul
te aplauze. Și din nou dans 
și voie bună. Intr-un colț, 
înconjurat de prieteni, elec
tricianul Tudor Florică, fruntaș 
în producție, povestea cum a 
petrecut la carnavalul de la „16 
Februarie". Remarca buna orga
nizare și invitarea unor soliști de 
la teatrul „Constantin Tănase", 
care au creat o ambianță deose
bită. A luat parle și la un frumos 

concurs de dans, „însă, spunea, 
mi-am dat seama că mai am de 
învățat. Și aici mă simt bine ; de 
altfel în zilele acestea, oriunde 
m-aș ii dus, cred că la fel mă 
distram 1".

La Casa de cultură a studen
ților, programul de seară începe 
cu spectacolul de estradă „Eu și 
materia vie", dat de studenții de 
la Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale". 
între cei de pe scenă și cei din 
sală se creează repede o legătură 
de voioșie și bună dispoziție. In 
culise, observăm că artiștii sînt 
puțin obosiți. „De ce ?" „Și ieri 
seară am avut spectacol, ne spu
ne viitorul regizor Tudor Eliad, 
iar de dimineață majoritatea au 
fost la iarbă verde, la Mogo- 
șcaia".

Tot ieri, mii de tineri bucureș- 
teni au făcut excursii în afara 
orașului, pe Valea Prahovei și pe 
alte itinerare turistice.

★

Și acum, succinte secvențe pri
mite de la corespondenții noștri 
din țară. Cîntecul și jocul au cu
prins și Maramureșul, și Dobro- 
gea; buciumele Apusenilor au 
chemat la întrecere pe cimpoierii 
Sucevei, Oltul a ascultat și cînte- 
cele oltenilor și ale muntenilor. A- 
proape 15 000 de sportivi și artiști 
amatori din Galați, de la Combi
natul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej", Șantierul naVal, laminorul 
de tablă, precum și școlile din 
oraș au luat parte la manifestă
rile cultural-sportive de pe sta
dionul „Dunărea". Un număr în
semnat de studenți ieșeni au ple
cat în excursie la băile Strunga 
și Casa memorială „V. Alecsan- 
dri" din Mircești. Alții au fost 
oaspeții Bicazului și Lacului Roșu. 
La Timișoara s-au încheiat ulti
mele probe din cadrul campiona
tului republican universitar de 
atletism. întreceri de ciclism, 
atletism și fotbal au avut loc și 
la Cluj. Artiști amatori din 37 de 
școli din Craiova au evoluat pe 
scena Teatrului de vară, iar pe 
estradele orașului au prezentat 
programe echipe de artiști ama
tori ale tinerilor din principalele 
întreprinderi. Reușite reuniuni și 
carnavaluri s-au desfășurat la 
Brăila, Tg. Mureș, Bacău, Brașov 
și în alte numeroase centre din 
țară.

Valentin HOSSU

(Urmare din pag. I-a)

Fanfara militară aflată în piață 
intonează Imnul de Stat al Repu
blicii Populare Române.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Române. Cuvîntarea este subliniată 
de urale și ovații puternice.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmosfe
ră de puternică însuflețire. Partici- 
panții la miting părăsesc apoi piața 
purtînd, prin fața tribunelor, pan
carte cu urări închinate atotbirui
toarei învățături marxlst-leniniste,

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Comedie : Troilus 

și Cresida (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Opera de trei parale 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor (orele 
19,30). Teatrul Mic (str. C. Miile nr. 16): 
Doi pe un balansoar (orele 19,30). Insti
tutul de artă teatrală și cinematografică 
,,I. L. Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 
9) : Mitică Popescu (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Laleaua neagră — 
film pentru ecran panoramic : Sala 
Palatului R. P. Române (seria de 
bilete 1385 — orele 16 și seria de 
bilete 1405 — orele 20). Neamul Șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele serii) : 
Patria (Bd. Magheru nr. 12—14), 
București (Bd. 6 Martie nr. 6), grădina 
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5). Casa 
Ricordi : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Capitol (Bd 6 Martie nr. 16), Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare), grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9). Rachetele 
nu trebuie să decoleze — cinemascop : 
Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6). Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80). Profesiunea 
doamnei Waren : Carpați (Bd. Magheru 
nr. 29). Joc Limonadă — cinemascop : 
Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), grădina 
Festival (Pasajul Eforie), Arenele Liber
tății (Str 11 Iunie), Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1). Sentința : Victoria (Bd. 
6 Martie nr. 7). Gaudeamus igitur : 
Central (Bd. 6. Martie nr. 2), Flacăra 
(Calea DudeștP nr. 22). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Lumina (Bd. 
6 Martie nr. 12). Legea și forța : Union 
(Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Program 
pentru copii : Doina (Str. Doamnei nr. 
9 — rulează numai dimineața). Ucigașii 
de femei • Doina (Str. Doamnei nr. 9), 
Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2). Valu
rile deasupra noastră — Dinosaurii — 
Praga fără ochelari — Comandantul re
gimentului — Colțul prieteniei : Timpuri 
Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Logodnicele 
văduve : Giulești (Calea Ciulești nr. 56), 
Dacia (Calea Griviței nr. 137), Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21 — rulează și la 
grădină). Comoara din Vadul Vechi : 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). Anima
lele : înfrățirea între popoare (Bd. 
Bucureștii Noi), Volga (Șos. I. Pintilie 
nr. 61). Doi băieți ca pîinea caldă : 
Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174).Vieți usca
te : Buzești (Str. Buzești nr. 9—11). 
Hatari (ambele serii) : Grădina Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11). Unde ești acum, 
Maxim ? — cinemascop : Crîngași (Șos. 
Crîngași nr. 42). Fata în doliu : Grivița 
(Calea Griviței — podul Basarab), Melo
dia (Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. Li- 
zeanu). Cu bicicleta spre lună : Bucegi 
(Bd. 1 Mai nr. 57). Sedusă și abandona
tă : Grădina Bucegi (Bd. ] Mai nr. 57). 
Vremea păgînilor : Unirea (Bd. 1 Mai 

unității și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
saluturi adresate oamenilor muncii 
din țările socialiste și prieteniei cu 
aceste popoare, lozinci în care slă
vesc partidul nostru, în care reafir
mă cu tărie hotărîrea întregului 
nostru popor de a înfăptui politica 
înțeleaptă a partidului, de a intim- 
pina cel de-al patrulea Congres cu 
noi și mărețe realizări. Sînt purtate 
portrete ale marelui fiu al poporu
lui nostru, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
eminent militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
portretele membrilor Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R.

Demonstrația oamenilor muncii, 
care a durat aproximativ 4 ore, s-a 
încheiat prin intonarea Internațio
nalei.

nr. 143). Soții în oraș : Vitan (Calea 
Dudești nr. 97 — rulează șl la grădină), 
Colentina (Șos. Colentina nr. 84). 
Scaramouche — cinemascop : Miorița 
(Calea Moșilor nr. 127), Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 156). Djura — cinemascop: 
Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221). 
Umbrelele din Cherbourg : Grădina 
Unirea (Bd. 1 Mai nr 143). Spărgătorul 
— cinemascop : Popular (Str. Mătăsari 
nr. 31). Regina cîntecelor : Arta (Calea 
Călărași nr. 153). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221 — rulează și la 
grădină). O stea cade din cer — cine
mascop : Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118), 
Rahova (Calea Rahovei nr. 118 — rulea
ză și la grădină). Mă iubește, nu mă iu
bește ? : Cosmos (Sos. Pantelimon nr. 
89). Străinul — cinemascop (ambele se
rii) . Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). 
Titanic vals : Progresul (Șos Giurgiului 
nr. 3). Armata codobaturilor : Lira (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196). încurcătură 
blestemată Grădina Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196). Parisul vesel : Drumul 
Sării (Str. Drumul Sării nr. 30). Nevasta 
nr. 13 : Ferentari (Calea Ferentari nr. 
86). Mofturi 1900 : Cotroceni (Șos Cotro- 
ceni nr. 9) Tovarășii : Pacea (Bd. Uver- 
turei nr. 70—72). Comisarul Maigret se 
înfurie : Grădina Aurora (Bd. Dimitrov 
nr. 118). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Grădina Modern (Str. 11 Iunie).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Laboratorul micului 
chimist Clorul... în cprubetă. 20,00 — 
Transmisiunea spectacolului de gală al 
festivalului studenților din București 
(partea I) 21,00 — Filmul artistic „Cîn- 
tăreața sclavă". în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum va ti vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 mai. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cer variabil. tnnou- 
rărl mai accentuate se vor produce 
in sud-vestu' țării, la sfîrșltul inter
valului, cînd vor cădea ploi locale, 
in rest ploi Izolate. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 grade, 
iar maximele între 14 și 24 de grade 
în nord-estul țării, izolat, se va pro
duce brumă. In București: Vreme în 
general frumoasă, cu cer variabil, 
înnourărl temporare se vor semnala 
către sfîrșitul intervalului. Tempera
tura in creștere ușoară.
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SOSIREA MINISTRULUI AGRICULTURII
Șl SILVICULTURII AL AUSTRIEI

Duminică seara a sosit în Capi
tală ing. dr. Karl Schleinzer, minis
trul agriculturii și silviculturii al 
Austriei, care va face o vizită în 
țara noastră la invitația președin
telui Consiliului Superior al Agri
culturii și va participa la deschi
derea Expoziției industriale aus
triece la București.

Oaspetele este însoțit de Ferdi
nand Ott, secretar general in Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, 
Hans Schartt, consilier pentru pro
blemele viticulturii și pomiculturii, 
și Heintz IJhendelsberger, consilier 
pentru problemele silvice.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Mi
hai Dalea, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Mihai Su- 
der, ministrul Economiei Forestiere, 
Nicolae Giosan, prim-vicepreședin-

INFORMAȚII
PLECAREA 

MINISTRULUI PLENIPOTENȚIAR 
AL AFGANISTANULUI

La 1 Mai a părăsit definitiv țara 
noastră Abdul Hakim Shahâlami, 
trimisul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al Afganistanului în 
R. P. Română. La plecare, pe aero
portul Băneasa, ministrul Afganis
tanului a fost salutat de Dionisie 
Ionescu, ambasador, directorul Pro

IERI LA FOTBAL

(BUCUREȘTI ROMÂNIA - TURCIA 3-0
Debutul echipei noastre în preli

minariile noii ediții a campionatu
lui mondial a fost așteptat cu mare 
interes de publicul sportiv. E ade
vărat că nu toate cele 65 000 de 
locuri ale tribunelor stadionului au 
fost ocupate (vreo IQ 000 au stat li
bere), dar riscul ploii și comodita
tea vizionării meciului în fața micu
lui ecran au scăzut numărul specta
torilor Oricum însă, prin interme
diul radioului și al televiziunii, des
fășurarea partidei și — lucru demn 
de remarcat — aprecierile „pe 
fază" ale unor persoane competen
te sînt la ora de față cunoscute în 
aproape întreaga țară.

Victoria, se știe, a revenit fotba
liștilor români cu 3—0 (l—0), prin 
golurile înscrise de Georgescu (min. 
1), Mateianu — din 11 m (min. 73) 
și Crăiniceanu (min. 75). Fiecare 
dintre ele a fost urmarea unor faze 
cu totul diferite. La primul, jucătorii 
noștri nu apucaseră să facă decît 
două pase și, în apropierea careu
lui, Mateianu a fost faultat. Tot el 
execută lovitura de pedeapsă. Min
gea, trimisă în careu, cu boltă, este 
preluată cu capul de Georgescu și 
introdusă în plasă. Golul al doilea 
a survenit la capătul unei perioade 
de dominare insistentă, cam între 
minutele 15 și 25 ale reprizei secun
de cînd înaintarea noastră a su
pus la un adevărat asalt ' poarta 
oaspeților. Mateianu (excelent coor
donator, foarte activ), Pîrcălab, 
Ghergheli, Crăiniceanu — fiecare în 
parte și toți împreună — au pă
truns în dispozitivul defensiv, doar 
puțin lipsind ca să înscrie vreun 
gol. La o asemenea incursiune, 
Pîrcălab (căruia, pe bună drep
tate, i se poate da calificativul de 
„cel mai bun jucător de pe teren").

Min 75; saltul portarului turc Yilmaz este inutil Foto : M. Cioc

I ISTANBUL ] România (B)—Turcia (B) 5-1
ISTANBUL 2 (Agerpres). — La 

Istanbul s-a disputat duminică me
ciul de fotbal dintre selecționatele 
secunde ale României și Turciei. 
Cu un atac în mare vervă de joc și 
cu o apărare solidă, echipa română 
a repurtat o victorie categorică la 
scorul de 5—1 (3—0). Cel mai bun 
jucător al învingătorilor — trans-

In cîteva rînduri
• Jucătorul român Ion Țiriac și ame

ricanul Donald Dell își vor disputa fi
nala probei de simplu bărbați la tur
neul internațional de tenis de Ia Reggio 
Calabria. In semifinale, Țiriac l-a în
vins cu 6—1, 3—6, 6—1 pe italianul Di 
Masso. iar Donald Dell l-a eliminat cu 
fj—4, 4—6, 6—3 pe australianul Martin 
Mulligan.

• La Budapesta s-a disputat primul 
meci Vasas Gyor — Benfica Lisabona, 
în cadrul semifinalelor „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal. Echipa portu
gheză a învins cu 1—0 prin golul mar
cat de Augusto în minutul 72. 
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te al Consiliului Superior- al Agri
culturii, Victor Ionescu, președinte
le Camerei de comerț, Emil Balo- 
miri, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Consiliul Superior al Agri
culturii și Ministerul Economiei Fo
restiere.

Au fost de față di-. Johann Manz, 
ambasadorul Republicii Austria la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

★
Cu același avion au sosit ing. Paul 

Forster, vicepreședinte al Camerei 
federale de comerț a Austriei, și dr. 
Alfred Wakolbinger. secretar gene
ral, care vor participa la deschide
rea Expoziției industriale austriece 
la București.

(Agerpres)

tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe.

★
A plecat spre Geneva delegația 

R P. Române condusă de loan Mo- 
raru, secretar general în Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
care va participa la cea de-a 
XVIII-a adunare mondială a sănă
tății, ce se va desfășura între 4 și 
25 mai.

(Agerpres)

este faultat în careu de Serei. Arbi
trul dictează, firesc, 11 m. Mateianu 
înscrie. Golul următor este legat și el 
de această perioadă de dominare a 
echipei noastre. Fotbaliștii turci lup
tă cu toate forțele, însă comit unele 
imprudențe. Una din acestea a dus 
la marcarea celui de-al treilea și 
ultim gol; la o lovitură de pedeap
să de la circa 30 m și dintr-un unghi 
destul de dificil, Crăiniceanu șutea- 
ză. Portarul iese mult la intercepție, 
dar mingea îl depășește și intră 
direct în poartă. In minutul urmă
tor putea fi marcat și al patrulea 
gol însă Crăiniceanu — pătruns 
singur pînă la 2 m de poartă — a 
ratat...

Cam acestea au fost de altfel 
momentele mai interesante ale par
tidei. Fără îndoială, victoria echi
pei noastre nu poate fi pusă la în
doială, nici chiar la un asemenea 
scor. Echipa însă nu s-a comportat 
bine pe toată durata partidei. Unii 
jucători au acționat șters, partici
parea lor la acțiunile colective, la 
efortul general a fost redusă. 
Apărarea n-a primit gol; to
tuși deruta și nesiguranța în in
tervenții ale lui C. Dan (și acest lu
cru chiar în compania unor atacanți 
puțin periculoși la poartă) s-au ob
servat cam de-a lungul întregului 
meci. In general în jocul echipei 
noastre a ieșit în evidență' lipsa de 
mobilitate, de colaborare a com
partimentelor luate în ansSmblu.

Reprezentativa Turciei a avut u- 
nele acțiuni izbutite la mijlocul te
renului, a pătruns de cîteva ori pînă 
în apropierea porții lui Haidu, dar 
i-au lipsit coeziunea și capacitatea 
de a finaliza.

Ion DUMITRII)

mite corespondentul Agenției France 
Presse — a fost extrema dreaptă 
Badea, autorul a trei goluri. Cele
lalte două puncte au fost realizate 
de Frățilă și Sasu. Gazdele au în
scris prin Abdullah în minutul 87, 
cînd fotbaliștii români conduceau cu 
5—0. La întîlnire au asistat 15 000 
de spectatori.

1----------------------------------
PRONOSPORT

Concursul nr. 1* din 2 mai

■ România-Turcia 1
1 Turcia (B.)-România (B.) 2
: C.F.R. Roșiori-Flacăra Moreni x

Știința Galați-Metalul Tgv. 1
Poiana Cîmpina-Constructorul 1
C.F.R. Pașcani-Știința Buc. 1
Tractorul Brașov-Siderurgistul 1
Industria Sîrmei-A.S.A. Tg. Mureș 1 
Sătmăreana-C.F.R. Timișoara 1
5 ti in ia Timișoara-Jiul Petrila 1
Recolta Carei-Clujeana x
A.S. Cugir-C.S.M. Reșița 1

________________________________________

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Al R. P. ROMÂNE 
ȘW ÎNCHEIAT VIZITA IN R.A.U.

SĂRBĂTORIREA ZILEI
DE 1 MAI ÎN STRĂINĂTATE

U. R. S. S.
MOSCOVA (de la corespondentul 

nostru A. Munteanu). — Sîmbătă di
mineața, coloane de demonstranți și 
care alegorice se îndreptau spre 
Piața Roșie, pavoazată de sărbă
toare. Pe zidurile Kremlinului stră
luceau emblemele republicilor so
vietice.

La orele zece, la tribuna mauso
leului au urcat conducătorii parti
dului și guvernului sovietic, în frun
te cu Leonid Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

După ce trompetiștii au anunțat 
începerea festivității, în piață și-au 
făcut apariția primele care alegori
ce. Un grup de motocicliști purtau 
steagurile tuturor țărilor socialiste. 
Mii de sportivi umplu piața cu o 
feerie de culori

în piață își fac apariția coloanele 
de demonstranți ai oamenilor mun
cii. Răsună solemn „Internaționala", 
în fluviul de steaguri roșii și ramuri 
înflorite care acoperă coloanele de 
demonstranți, ochii se opresc 
pe numeroasele panouri înfă- 
țișînd realizările poporului sovie
tic pe drumul comunismului. „Pla
nul G.O.E.L.R.O. a fost îndeplinit de 
șaizeci și opt de ori" — scrie pe o 
pancardă. Muncitorii de la uzinele 
„Dinamo" raportează : „Am îndepli
nit planul septenal".

Pancarde și care alegorice expri
mau solidaritatea poporului sovie
tic cu popoarele care luptă pentru 
dezrobirea de sub jugul colonial, de 
solidaritate cu poporul vietnamez, 
care-și apără patria împotriva agre
siunii americane.

R. S. CEHOSLOVACĂ
PRAGA 2. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Liță, transmite : Piața 
Vațlav din Praga a cunoscut în ziua 
de l Mai o atmosferă însuflețită.

în tribuna centrală au luat loc 
conducătorii partidului și statului 
cehoslovac, în frunte cu A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, preșe
dintele R. S. Cehoslovace.

Demonstrația a fost deschisă de 
membrii primului corp de armată 
cehoslovac și de participanții la in
surecția din Praga din 5 mai 1945. 
Grupuri de oameni apar în piață 
înscriind cu trupurile lor inițialele 
„20 let." („20 de ani" — n.r.), este 
semnul marii sărbători pe care po
porul cehoslovac o aniversează la 
9 mai — ziua eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

FRANȚA
PARIS 2 (Agerpres). — Sîm- 

bătă după-amiază, deși a plouat, 
la Paris a avut loc manifestația de 
1 Mai organizată de sindicate. La 
chemarea Confederației Generale a 
Muncii (C.G.T.) în fața Bursei mun
cii s-au adunat cîteva mii de mun
citori care au ascultat cuvîntarea 
rostită de secretarul C.G.T., Leon 
Mauvais, și salutul muncitorilor ita
lieni adus de Mario Dido, vicepre
ședintele Confederației Generale a 
Muncii din Italia. La miting au fost 
de față, printre alții, Benoit Fran- 
chon, secretarul general al C.G.T.. 
Waldeck Rochet, secretarul general 
al Partidului Comunist Francez, și 
alți conducători ai clasei muncitoare 
franceze.

R. P. ALBANIA
TIRANA 2 (Agerpres). — La Tira

na s-a desfășurat tradiționala ma
nifestație în cinstea zilei de 1 Mai. 
în tribuna oficială au luat loc En
ver Hodja, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 
Mehmet Shehu, președintele Consi
liului de Miniștri, Hadji Lleshi. pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare, și alți conducători de partid și 
de stat.

MOSCOVA. La 29 aprilie Nikolai 
Patolicev, ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., și Li Țian, loc
țiitor al ministrului comerțului exte
rior al R. P. Chineze, au semnat 
protocolul cu privire la schimburile 
de mărfuri pe 1965 între U.R.S.S. și 
R. P. Chineză. In cursul tratative
lor. părțile au manifestat tendința 
spre extinderea comerțului reciproc. 
Ele și-au exprimat dorința de a 
duce tratative cu privire la livrări 
suplimentare de mărfuri în 1965, în 
afara celor prevăzute de protocolul 
semnat.

VIENA. Poetul român, maestrul 
Tudor Arghezi, a primit vineri pre
miul „Gottfried von Herder" pe 
anul 1965. împreună cu el au mai 
obținut acest premiu alți șase oa
meni de știință, literatură și artă din 
țările Europei.

HANOI. La invitația C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam a sosit la Hanoi o dele
gație. a P.C. Italian, condusă de 
Giancarlo Pajetta. membru al Direc
țiunii P.C.I. și secretar al C.C. al 
partidului. Ț.a aeroport, delegația a
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R. P. CHINEZĂ
PEKIN 2 (Agerpres). — Peste trei 

milioane de oameni ai muncii din 
Capitala R. P. Chineze au participat 
la demonstrațiile de 1 Mai care au 
avut loc în marile piețe și parcuri 
din Pekin. La aceste manifestări au 
participat invitați din peste 70 dc 
țări ale lumii.

Demonstranții și-au manifestat 
entuziasmul față de succesele obți
nute in construirea socialismului în 
R. P. Chineză, și-au exprimat soli
daritatea cu clasa muncitoare și cu 
popoarele din lumea întreagă, au 
manifestat împotriva imperialismu
lui și colonialismului, și-au exprimat 
hotărîrea de a sprijini lupta eroică 
a poporului vietnamez.

Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De 
și alți conducători ni partidului și 
guvernului s-au întîlnit cu munci
torii, funcționarii, militarii și stu
denții, participanți la festivitățile 
de la Pekin, consacrate sărbătoririi 
zilei internaționale a oamenilor 
muncii.

Cu prilejul zilei de 1 Mai Fede
rația sindicatelor din întreaga Chi
nă, împreună cu alte organizații ob
ștești din R. P. Chineză au oferit o 
mare recepție în cinstea oaspeților 
de peste hotare și a fruntașilor în 
producție, participanți la demon
strație. Ciu En-lai a rostit o cuvîn- 
tare de salut.

R. D. GERMANĂ
BERLIN 2.— Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju. transmite : în 
marea Piață „Marx-Engels" din 
centrul Berlinului a avut loc 
uri miting la care H. Warnke, 
președintele Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane, a rostit o cuvintare.

în tribuna oficială se aflau con
ducători de partid și de stat în frun
te cu Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, membri ai corpului diploma
tic și delegați de peste hotare.

După miting a urmat demonstra
ția oameniloi- muncii, care a durat 
aproximativ patru ore. și la care au 
participat peste 300 000 de berlinezi. 
Demonstrația a luat sfîrșit cu. defi
larea unităților patriotice de luptă.

R. D. VIETNAM
HANOI 2 (Agerpres). — în capi

tala R. D. Vietnam a avut loc o a- 
dunare festivă la care au participat 
președintele Ho Și Min, Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pre
mierul Fam Van Dong și alți condu
cători de partid și de stat. In cuvin- 
tul său, președintele Ho Și Min a 
felicitat poporul vietnamez, din nord 
și din sud, pentru victoriile sale în 
lupta împotriva agresiunii imperia
liste.

Adunarea a adoptat o rezoluție, 
condamnînd intensificarea de către 
imperialiștii americani a războiului 
din Vietnamul de sud și acțiunile 
agresive împotriva R. D. Vietnam, 
Laosului și Cambodgiei.

JAPONIA
TOKIO 2 (Agerpres).— Ziua de 1 

Mai a fost sărbătorită de oamenii 
muncii din Japonia prin mari de
monstrații și mitinguri. La mitingul 
de la Tokio, la care au participat 
500 000 de oameni ai muncii, au luat 
cuvîntul Kaoru Ota, președintele 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia, Tumomi Narita, secre
tarul general al Partidului socialist 
japonez, și alte personalități. în a- 
fară de satisfacerea revendicărilor 
oamenilor muncii din Japonia, vor
bitorii au cerut retragerea trupelor
S. U.A. din Okinawa și încetarea a- 
gresiunii imperialiste din Vietnam.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 2. Corespondentul 

Agerpres, A. Pop. transmite : încă

SCURTE ȘTIRI
fost întîmpinată de Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, In aceeași 
zi, delegația Partidului Comunist 
Italian a fost primită de Ho Și Min, 
președintele C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam. Primirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

LONDRA. Guvernul britanic a 
dat publicității Cartea Albă privind 
naționalizarea industriei siderurgice 
a Angliei. Potrivit proiectului, 90 la 
sută din industria siderurgică a An
gliei va intra în proprietatea statu
lui, formînd o nouă societate numi
tă „National Steel Corporation".

MOSCOVA. Comitetul pentru de
cernarea Premiilor internaționale 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare" a decernat premiile „Pen
tru întărirea păcii între popoare" pe 
anul 1964 militantei pe tărîm ob
ștesc din India, Aruna Asaf Aii, poe
tului spatljol Rafael Alberti, .militan- 
ților pe tărîm obștesc (Kaoru Ota 
(Japonia) și Gordon Schaeffer (An
glia). 

din primele ore ale dimineții zilei de 
1 Mai, spre Piața Dozsa Gydrgy din 
Budapesta s-au îndreptat coloane 
nesfîrșite de oameni ai muncii din 
fabricile, uzinele și instituțiile capi
talei ungare.

La tribuna oficială au luat loc 
Kădăr Jănos, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, președintele I 
guvernului revoluționar muncitoresc- ; 
țărănesc, și Dobi Istvân, președintele 
Consiliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare.

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 2 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță. trans
mite :

La tribuna ridicată în fața Pala
tului Culturii și Științei au luat loc 
conducătorii de partid și de stat, în 
frunte cu W. Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., E. Ochab, 
președintele Consiliului de Stat, J. 
Cyrankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, re
prezentanți ai organizațiilor politice 
și obștești, fruntași în muncă, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
la Varșovia și delegați ai oamenilor 
muncii de peste hotare.

Tradiționala felicitare adresată 
oamenilor muncii a fost rostită de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

R. P. BULGARIA
SOFIA 2 — Corespondentul A- ' 

gerpres, C Linte, transmite : Timp 
de aproap’e două ore și jumătate zeci 
de mii de locuitori ai Sofiei au tre
cut prin fața tribunei oficiale din 
Piața „9 Septembrie".

La tribuna oficială erau prezenți 
conducători de partid și de stat, în 
frunte cu Todor Jivkov. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri, și 
Gheorghi Traikov președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R. P 
Bulgaria, șefi și membri ai misiu
nilor diplomatice acreditați la So
fia, precum și delegații de peste 
hotare.

CUBA
HAVANA 2 (Agerpres). — în pia

ța „Jose Marti" din Havana a avut 
loc o grandioasă manifestație și un 
miting al oamenilor muncii. Parti- 
cipanții la manifestație și-au de
monstrat hotărîrea de a-și consacra 
toate forțele pentru victoria socia
lismului. Numeroase pancarte che
mau poporul cuban la luptă pentru 
dezvoltarea economiei țării, la uni
tatea țărilor socialismului, la soli
daritate cu popoafele care luptă 
pentru eliberarea lor națională și 
pentru pace. Manifestația a fost ur
mată de un miting la care a luat 
cuvîntul Fidel Castro.

ALGERIA
ALGER 2 (Agerpres). — Săr

bătorirea zilei de 1 Mai s-a desfășu
rat în întreaga Algerie cu o am
ploare iară precedent în istoria țării, 
în cuvîntarea rostită cu pri
lejul zilei de 1 Mai, președintele Ben 
Bella a trecut in revistă succesele 
obținute de Algeria în anii care s-au 
scurs de la cucerirea independenței 
și a schițat planuri de viitor.

SPANIA
MADRID 2 (Agerpres). — în nu

meroase orașe din Spania au avut 
loc manifestații ale oamenilor mun
cii cu prilejul zilei de 1 Mai. La Bil
bao. la manifestație au participat 
mai multe mii de persoane. Poliția 
a intervenit cu brutalitate atacînd 
demonstranții și operînd numeroase 
arestări. La Madrid au avut loc de 
asemenea ciocniri între demonstranți 
și poliție. Poliția a arestat 20 de 
persoane.

NICOSIA. In urma discuțiilor 
purtate între reprezentanții forțelor 
O.N.U. din Cipru și liderii comuni
tății turce, controlul asupra șoselei 
de importanță strategică care leagă 
castelul Saint Hilarion din munții 
Kyreniei și localitatea Temblos a 
fost preluat de trupele O.N.U.

PEKIN. Agenția China Nouă a 
anunțat că în dimineața zilei de 
I mai o navă de război ciankaișistă 
a pătruns în apele teritoriale ale 
insulelor Beișuan, în largul coastei 
provinciei Fuțzian, dedîndu-se la 
acțiuni de hărțuire. Un detașament 
de patrulare al Armatei Populare 
de Eliberare chineze â deschis focul, 
avari ind nava de război ciankaișistă. 
care s-a retras imediat.

CAIRO. Reprezentantul la Cairo 
al conducătorului kurzilor irakieni 
a adresat un mesaj secretarului ge
neral al Ligii țărilor arabe în care 
arată că guvernul irakian mobili
zează în prezent, fără nici un fel de 
temei, toate forțele sale pentru du

CAIRO 2. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : La 
2 mai s-a încheiat vizita în R.A.U. a 
ministrului afacerilor. externe al 
R. P. Române, Corneliu Mănescu. La 
Cairo a fost dat publicității următo
rul comunicat de presă :

Ca răspuns la invitația d-lui Mah
mud Riad, ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U., dl. Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe ai Re
publicii Populare Române, a făcut o 
vizită oficială în Republica Arabă 
Unită între 24 aprilie și 2 mai 1965.

Ministrul C. Mănescu a vizitat pe 
dr. Mahmud Fawzi, vicepreședinte 
însărcinat cu afacerile externe, și pe 
dl. Mahmud Riad, ministrul afacerilor 
externe, cu care a avut convorbiri, 
în timpul șederii sale în Republica 
Arabă Unită, ministrul C. Mănescu 
a vizitat unele obiective industriale, 
sociale, culturale și științifice din 
Cairo, Alexandria. Ismailia, Port 
Said unde a constatat progresele ob
ținute de R.A.U. și poporul său în a- 
ceste domenii. Ministrul a vizitat, de 
asemenea, șantierul marelui baraj 
de la Assuan și orașul Luxor unde 
a cunoscut realizările vechii civiliza
ții egiptene.

După intervenția armată a S.U.A. 
in treburile interne ale Republicii Dominicane 
CRITICI DIN PARTEA UNOR TARI MEMBRE ALE 0. S. A.
AZI SE ÎNTRUNEȘTE CONSILIUL

NEW YORK 2 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că luni dimi
neața, la cererea reprezentanței 
U.R.S.S. la O.N.U., se întrunește 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
pentru a lua în dezbatere situația 
creată în Republica Dominicană, ca 
urmare a trimiterii de trupe ameri
cane în această țară.

Duminică au început să sosească 
la Santo Domingo alți 2 000 de puș
cași ai marinei militare americane. 
Pînă in prezent în Republica Domi
nicană au fost debarcați peste 9 500 
de soldați americani care au creat 
la Santo Domingo un coridor denu
mit „zonă de siguranță" pentru a 
acorda așa-zisul . sprijin americani
lor și străinilor, care se află in a- 
ceastă țară. Soldații americani au și 
intrat în acțiune de partea trupelor 
conduse de generalul Wessin, care 
încearcă să-i suprime pe insurgenți. 
Situația din Santo Domingo conti
nuă să rămînă încordată. Intre for
țele insurgenților și trupele genera
lului Wessin au loc lupte atît în ca
pitală cît și în regiunile de coastă 
ale tării, deși ar fi fost semnat un 
acord de încetare a focului între for
țele generalului Wessin și membrii 
triumviratului, pe de o parte, și li
derii insurgenților care se pronunță 
pentru întoarcerea fostului pre
ședinte al țării, Juan Bosch, pe de 
altă parte.

Se anunță, de asemenea, că Con
siliul Organizației Statelor Ameri
cane întrunit la Washington a hotă-

Noi acțiuni agresive 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres). — Misiunea 
de legătură a înaltului Comanda
ment al Armatei Populare Vietna
meze a transmis Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
un protest în legătură cu faptul că 
la l mai nave americane și 
sud-vietnameze au pătruns în apele 
teritoriale ale provinciei Quang 
Binh (R. D. Vietnam), capturînd un 
vas pescăresc și reținînd patru pes
cari. In mesaj se protestează, de a- 
semenea. împotriva bombardării și 
mitralierii insulei Con Co, din apele 
teritoriale nord-vietnameze, de către 
avioane americane cu reacție.

cerea războiului împotriva poporu- , 
lui kurd pașnic.

WASHINGTON. Cîteva mii de 
muncitori oțelari, angajați în între
prinderile unoi companii metalur
gice independente din Statele Unite, 
au declarat grevă pe o perioadă 
nelimitată de timp. Hotărîrea a fost 
luată ca urmare a eșuării tratative
lor purtate între reprezentanții sin
dicatelor locale și patroni pentru în
cheierea unui nou contract colectiv 
de muncă.

LAUSANNE. S-a deschis cea de-a 
Xl-a adunare generală a Federației 
mondiale a foștilor combatanți. La 
lucrări participă reprezentanți din 
50 de țări ale lumii, printre ei aflîn- 
du-se și o delegație a Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist din R. P. Română, 
condusă de Hie Antonescu.

TOKIO. Abdul Rahman, primul 
ministru al Malayeziei, a sosit la 1 
mai în Japonia într-o vizită de 10 
zile. El va avea o serie de întreve
deri cu reprezentanți ai cercurilor 
oficiale din țară.

Cei doi miniștri au avut un schirriM 
de păreri deschis și sincer asupra: 
unor aspecte ale situației internațio* 
nale, precum și asupra mișcării de» 
eliberare națională și luptei popoa^ 
relor împotriva colonialismului șl 
neocolonialismului. Au fost, de ase
menea, trecute în revistă relațiile! 
bilaterale și s-a constatat cu satis
facție că ele se dezvoltă continuu.

Dl. Corneliu Mănescu a transmis 
d-lui Mahmud Riad invitația ofi
cială de a vizita R. P. Română. DL 
Mahmud Riad a acceptat invitația 
cu plăcere.

*■
Duminică dimineața, ministrul 

afacerilor externe al R. P. Române, 
Corneliu Mănescu, a părăsit R.A.U. 
Pe aeroportul internațional din 
Cairo el a fost condus de Mahmud 
Riad și de funcționari superiori din 
M.A.E. al R.A.U. Erau de față șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la Cairo și alți membri ai cor
pului diplomatic. Au fost prezenți 
Mircea Nicolaescu, ambasadorul 
R. P. Române la Cairo, și membri ai 
ambasadei.

DE SECURITATE

rit trimiterea la Santo Domingo a 
unei misiuni formate din reprezen
tanții Argentinei, Braziliei, Colum
biei, Guatemalei și Panama. Această 
misiune, menționează agenția Reu
ter, a fost însărcinată să determine 
părțile în conflict să înceteze focul 
și să prezinte un raport cu privire 
la „toate aspectele situației exis
tente" în Republica Dominicană. A- 
eeeași agenție menționează că Chiie 
nu a sprijinit hotărîrea deoarece 
„apreciază că nu este nevoie de o 
acțiune colectivă în timp ce există 
acțiuni unilaterale". Chile și Vene
zuela au criticat hotărîrea guvernu
lui american de a trimite trupe la 
Santo Domingo.

*
Ziarul „New York Daily News" 

din 1 mai scrie că „America Latină 
a reacționat vehement la debarcarea 
trupelor armate ale S.U.A. în Repu
blica Dominicană". Ziarul anunță că 
la Santiago (Chile) a avut loc o mare 
demonstrație de protest în fața con
sulatului american. Demonstranții, 
în cea mai mare parte tineri, au a- 
runcat cu pietre în consulat și au 
fost împrăștiați de către poliție, care 
a folosit furtunuri de pompieri. De 
asemenea, în orașul Panama mem
brii organizațiilor de tineret au in
stalat pichete în fața ambasadei a- 
mericane. Pancartele purtate de de
monstranți demascau vehement pe 
jntervenționiști și cereau evacuarea 
imediată a trupelor americane din 
Republica Dominicană.

CAIRO 2 (Agerpres). — Secreta
riatul permanent ai Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și Africii 
a adresat o chemare șefilor statelor 
și guvernelor, în care se condamnă 
cu hotărîre politica agresivă a impe
rialismului american, considerînd-o 
cauza principală și directă a situa
ției extrem de grave, care s-a creat 
în Vietnam și în întreaga Asie de 
sud-est.

Basutolandul
a obținut 
autonomie

MASERU 2 (Agerpres). — Potrivit 
prevederilor noii sale constituții in
trate în vigoare vineri, fostul pro
tectorat britanic Basutoland a deve
nit teritoriu autonom. De fapt el 
continuă însă să facă parte din Re-, 
gatul unit al Marii Britanii. Potrivi ' 
primelor rezultate ale alegerilor din 
Basutoland, Partidul Congresului, de

stânga, a obținut trei locuri, Partidul 
național Basuto, de dreapta, două 
locuri și Partidul libertății Mare- ’ 
matlou, un loc. Adunarea legislativă, 
care va fi aleasă, va cuprinde 60 de 
locuri.


