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Prima zi 
ga natură ______ ... ,___ T_
cloco.itoare reînnoire, este Ziua 
solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, ziua frăției mun
citorilor din toate țările, a tre
cerii In revistă a Izbinzilor ob
ținute de oamenii muncii de 
toate meridianele in nobila luptă 
pentru libertate, pace și progres 
social.

Tradiționala trecere în revistă 
a forțelor omenirii muncitoare 
prilejuiește anul acesta consta
tarea că niciodată forțele care 
luptă pentru pace, democrație și 
soc.alism n-au fost atît de mari, 
niciodată n-a apărut mai clar, 
că lor le aparține viitorul.

Datorită eforturilor uriașe pe 
care Uniunea Sovietica și cele
lalte țări ale lagărului socialist 
le-au făcut și le fac pentru tri
umful principiilor coexistenței 
pașnice, pentru crearea condiții
lor care să ducă la înlăturarea 
războiului din viața societății, a 
devenit mai clară ca oricînd in 
conștiința unor mase mereu mai 
largi de pretutindeni jdeea ne
cesității șj posibilității stabilirii 
unei păci trainice, ideea posi
bilității înfringerii forțelor agre
sive care se cramponează de 
falimentara politică „de pe po« 
ziții de forță" și întrețin „răz- 

| boiul rece".
Cu adevărat măreț, impresio

nant, este bilanțul cu Care «ăr- 
bătoresc in acest an ziua de 
1 Mai popoarele țărilor lagăru
lui socialist, numărînd aproape 
un miliard de oameni. Oamenii 
muncii din țările socialiste 
timpină anul a«esta ziua 
1 Mai cu noi realizări de 
portantă istorică-mondială, 
drumul construirii socialismului 
și comunismului. Sistemul mon
dial al socialismului e astăzi 
mai puternic, mai aproape oe 
momentul ciștigănl istoricei în
treceri cu capitalismul ; popoa
rele lui sint mai unite sub stea
gul atotbiruitoarei învățături 
marxist-leniniste

Uniunea Sovietică întîmpină
I Mai cu planul primului an al 
septena:ului depășit, și in plin 
avint pe ca’ea realizării sarcini
lor ce și le-a propus pe 1960. 
Planul producției industriale a 
U R.S.S. pe primul an al septe- 
na ului a fost depășit cu peste
II la sută. Au fost obț.nute noi 
mari succese in domeniul dez
voltării industriei grele. Produc
ția de oțel a atins 60 milioane 
tone, echivalind cu producția a- 
nuală de oțel a Angliei. Franței 
și Germaniei Occidentale luate 
la urt loc Numai în 1959 s-au 
dat in exploatare peste 1-000 noi 
întreprinderi. Uriașele progrese 
al U.R.S.S. în toate domeniile 
de activitate creează posibilita
tea ridicării neîncetate a bună
stării materiale și culturale a 
poporu’ui sovietic. Peste 
13 000.000 de muncitori și func
ționari sovietici au avut anul 
trecut ziua de muncă de 6 sau 
7 ore, fără reducerea salariului. 
Anul acesta va fi desăvîrșită 
trecerea muncitorilor și funcțio
narilor la ziua de muncă de 7, 
ore iar a celor ce lucrează In

de mal, etnd tntrea. 
se află In plină șl

subteran Ia ziua de lucru de 6 
ore.

Sub semnul unor mari izbîn2î 
în făurirea vieții noi sărbăto
resc ziua de 1 Mai popoarele 
R. P. Chineze și ale celorlalte 
țări democrat-populare. Volu
mul producției industriale din 
aceste țări luate in ansamblu 
a crescut în ultimul an cu cina 
12 la sută intrecind de 5 ori ni
velul producției lor antebelice-

Uriașele realizări și mărețele 
perspective de dezvoltare impe
tuoasă a țărilor socialiste vor
besc cu putere despre superiori
tatea covirșitoare a socialismu
lui asupra putredei orinduiri ca
pitaliste. Aceste realizări con
stituie și dovada inepuizabilului 
izvor de forță pe care-l repre
zintă relațiile de tip nou din
tre țările socialiste, relații fră
țești ...........................................
rare

marxism- 
luptei pen-

de colaborare și întrajuto- 
reciprocă bazate pe princi- 
jnternațlonalismului prole*

pu terme contrast cu avîn-

în
de 

im-
pe

în .
tul impetuos, cu înflorirea con- 
tinuă a economiei șj culturii ță
rilor socialiste se conturează 
marasmul din țările unde dom
nește capitalul. Șomaj cronic de 
masă, exploatarea cruntă a oa
menilor muncii, mizeria mase, 
lor muncitoare, cursa febrilă a 
înarmărilor care apasă pe ume
rii oamenilor muncii — iată 
tabloul pe care I oferă azi lumea 
capitalistă. Numărul șomerilor 
se ridică în țările capitaliste la 
zeci de milioane. Ritmul infer
nal al muncii, dezinteresul total 
al monopoliștilor pentru securi- 
ta.ea muncii se soldează anual 
cu accidente care costă viața a 
zeci de mii de muncitori. Astfel, 
în Germania Occidentală au fost 
înregistrate în ultimul an circa 
8.000 accidente de muncă mor
tale. Tinerii din țările capitali
ste au de făcut față — alături 
de muncitorii virstnici unor gre
le condiții de viață. Ei sînt prin
tre primii aruncați in ghiarele 
șomajului. în majoritatea cazu
rilor ei sînt cel mai crunt ex
ploatați datorită lipsei de cali
ficare și discriminării la plata 
salariului.

I Mai 1969 găsește oamenii 
muncii dm țările capitaliste în 
lupte holărită împotriva asu- 
p irii și exploatării, pentru o 
viață mai bună, pentru drepturi 
și libertăți democratice Ofensi
vei capitaliștilor împotriva nive
lului de trai și a drepturilor de
mocratice oamenii muncii ii 
răspund prin puternice acțiuni 
de luptă. Numai în S.U.A. au 
avut loc in 1959 peste 4.000 de 
g e\e la care au participat 2 
milioane de oameni. Largi miș
cări greviste au avut loc în 
Franța, Italia, Anglia, R.F. Ger
mană, Argentina, Belgia și in 
alte țări capitaliste. Tînăra ge
nerație din lumea capitalistă 
participă activ la lupta grevistă, 
la acțiunile de luptă pentru o 
viață mai bună. In fruntea 
luptei împotriva exploatării ca
pitaliste, pentru pace și socia
lism se afli pretutindeni par
tidele comuniste care, In ciuda 
uneltirilor furibunde ale reacți-

unii țin sus steagul 
leninismului, steagul 
tru libertatea și fericirea celor 
ce muncesc.

1 Mai I960 se desfășoară sub 
semnu. marilor victorii cucerite 
de mișcarea de eliberare națio
nală. Actualmente, 
țărilor din Asia s-au 
dependența colonială 
lo.Tia ă. La sfârșitul 
peste 2/3 din țările 
vor fi ciștigat independența de 
stat. Un puternic val de elibe
rare națiunală s-a ridicat in A- 
merica Latină. Nu există În
doială că In curind colonialis
mul va fi lichidat in întregime.

Măreața zi de 1 Mai se săr
bătorește anul acesta sub sem
nul creșterii fără precedent a 
luptei popoarelor pentru apăra
rea păcii, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, in
terzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen, sub semnul luptei 
pentru reglementarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioase 
nerezolvate.

Eforturile susținute ale țări
lor lagărului socialist și în pri
mul r nd ale U.R.S.S. îndreptate 
spre lichidarea „războiului rece" 
au contribuit într o măsură ho- 
tăritoare la obținerea actua ei 
slăbiri a încordării înternațio- 
nale. O mare însemnătate au 
avut, pentru slăbirea încordării 
internaționale vizitele făcute de 
N. S. Hrușciov tn S.U.A., in ță
rile asiatice și in Franța. Ideile 
coexistenței pașnice au cucerit 
mase uriașe din toate țările și 
se impun azi cu o tărie fără 
precedent în domeniul relațiilor

Adunări închinate zilei de 1 Mai
majoritatea 
eliberat de 
șj semico- 

acesiui an 
Africii iși

în preajma marii sărbători—
Mai — in întreaga țară au loc 

m i de adunări inchinate Zilei 
solidarității internaționale a oa
menilor muncii. Adunările 
uzine și fabrici, din mine.

/

din
.. P*. 

șantiere și din alte întreprinderi 
și instituții, din stațiuni de mo* 
șini și tractoare, gospodării a- 
gricole de stat și gospodării co
lective, prilejuiesc totodată o 
trecere in revistă a succeselor in 
producție cu care oamenii mun
cii intimpină ziua de 1 Mai și 
al lH4ea Congres al partidului. 

bute de metalurgiști, mg.ner, 
tehnicieni și funcționari de la 
Uzinele „Mao Tze dun“ din Ca
pitală, au participat vineri dtipa- 
ainiază la adunarea care a avut 
loc aici Despre insen.nataiea 
zilei de I Mai a vorbit ing. Ion 
Constantin, membru în Comite
tul orășenesc București al 
P.M.R. El a felicitat pe construc
torii care prin munca lor con
tribuie la dezvoltarea industriei 
noastre petrolifere.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii Atelierelor „9 Mai“ d’n 
București și-au luat numeroase 
angajamente în muncă in c.ns- 
tea zilei de 1 Mai. La adunarea 
închinată acestei mari sărbători, 
ei au raportat depășirea tuturor 
angajamentelor. Printre realiză
rile obținute se numără și mic
șorarea cu 50 la sută sub pro
centul admis a rebuturilor.

Pe șantierele hidrocentralei 
„V. 1 Lenin" d° la Bicaz aj 
avut loc vineri după amiază a- 
dunări ale constructorilor. La 
adunarea constructorilor bara
jului, a vorbit tov. Gheorghe 
Condrea, prim-secretar al comi
tetului* raional de partid Bicaz.

Foarte mulți oameni se simt Ispitiți să nu
mească timpul In care trăim era otomujpl. 
Fără îndoială că e ceva adevăr In aceasta, 
dacă ne gîndim la nemărginitul Izvor de 
energie ce va sta la dispoziția omului, dacă 
energia din atom va fi folosită spre binele 
societății umane. Iar cînd prin înțelegere 
între state se va ajunge la aceasta si cînd 
nu vor mai fi din oceia care să strige cu 
frenezie absurdă „Ura, bomba atomică I", 
atunci din zilele anului va putea fi aleasă 
una care să fie numită „Ziua atomului**, tot 
așa cum avem o zi a copilului, a femeii etc. 
Dar încă n-a venit ziua aceea, deși semne 
că ea odată va veni sînt. întâlnirea la nivel 
înalt, prevăzută pentru mijlocul lunii mai Io 
Pa ris, poate fi socotită un astfel de semn.

Există însă o trăsătură a timpului nostru 
mult mai caracteristică și mult 
să decît oricare alta și care 
mult decît orice descoperire 
dea numele epocii. Aceasta 
eliberată de exploatare prin lupta oameni
lor. lată ce se realizează în timpul nostru, 
iată ce devine legea fundamentală o 
moralei noastre : să nu mai existe om ex
ploatat de om și fiecare să muncească spre 
binele- său și al tuturor. O trăsătură moi 
măreață, mai omenească, n-a caracterizat 
nici o epocă istorică din trecut. Iar meritul 
de a imprima societății umane o astfel de 
trăsătură revine clasei muncitoare și celor 
care au îndrumat-o spre această culme o 
dezvoltării istorice, Marx, Engels și Lenin, 
partidelor marxist-leniniste.

Desigur că există încă în lume mulți oa
meni a- căror muncă este exploatată, dar 
există foarte mulți oare s-au eliberat, iar

Acad Mihai Beniuc

să se elibereze vor șl tind cu toții, lată spe 
cificul timpului nostru. Iar munca in condi
țiile socialismului devine cea mai «naltă 
onoare. Ea nu mal este menită să stoarcă 
măduva din unii pentru ca să se îmbuibe 
alții, ci devine mijlocul prin care fiecăruia, 
după ce a fost sfârimată „orinduirea cea 
crudă și nedreaptă", cum spune proletarul 
lui Eminescu, I se do putința dezvoltării 
multilaterale șî integrării personalității sale 
in societate. O astfel de muncă eliberată nu 
mai permite schilodirea Dersonalitățil urna- 
ne, schilodire oe care o impune cu atita 
sălbăticie pentru clasa muncitoare capita
lismul, lipsind mulți oameni de bucuria de 
a trăi, O astfel de muncă nu apasă ca un 
jug, ci înalță ca un piedestal.

De fapt acestei lupte pentru eliberare de 
exploatare ii este consacrată sărbătoarea 
de 1 Mal. Și nu încape nici o îndoială că 
în viitor aceasta sărbătoare a mur.ciî libere 
este destinată să devină generală oe tot 
globul pămintesc și cea mai iubită dintre 
toate. Cine a văzut-o la Moscova sau la 
Pekin, cine asistă la desfășurarea el in ori
care din țările socialiste «și dă seama că 
omul sărbătorește ceea ce este mai de preț 
în omenia sa, ceea ce-l ridică peste cele
lalte făpturi, ceea ce dă toate bunuri’e ci- ■ 
vilizației și culturii — munca eliberată Dar 
ceva mai mult : prin sărbătoare dovedește 
că el este conștient că bunurile muncii sînt 
și trebuie să fie ale celor ce muncesc. Iotă 
de ce capitaliștii urăsc ziua de 1 Mai. Ei

urăsc 1 Mai ș! să poată ar șterge din ca
lendar această zi >• ar pune In lanțuri pe 
cei ce-o sărbătoresc. Dar oare se poate 
pune in lanțuri primăvara ? Căci cine vede 
o sărbătoare de 1 Mai iși dă seama căi 
vorba de primăvara și de tinerețea d'n 
pieptul omenirii, trezită la viață de con
știința că această lume trebuie să fie a ce- 
lor ce muncesc,

Mjncă liberă, tinerețe șl primăvară a vie
ții, iată ce înțeles are oentru noi 1 Mal I

Mi-aduc aminte cînd 1 Mal a fost săr
bătorit prima dată liber la noi In taro . 'rt 
anul 1945. Era la București, in Piața Victo
riei. Ne-om instalat in tribună, cîțiva orie- 
teni, de la ora 7 dimineața, ca să qăsim 
loc, deși demonstrația începea numai pe la 
ora 9 sau 10. Umblasem orintre muncitori 
și înainte, orin fabrici, orin uzine, mal ales 
după 23 Auqust 1944, deci in lunile premer
gătoare sfrîșitului războiului. Dor am rămas 
copleșiți cînd au pătruns de-odată în piață 
mii și mii de muncitori și țărani, toți aceia 
care cu mîinile lor, cu truda și priceperea 
lor, fac casele In care locuim, toți aceia 
care fac locomotivele, încălțămintea, cără
mizile, scot cărbunele și petrolul, topesc 
fierul, tes bumbacul, tipăresc cărțile și 'n 
general dau vieții tilc, o îmbogățesc și-o în
frumusețează. Va să zică pentru astfel de 
oameni cuqetaseră, scriseseră Ș' luptaseră 
Marx, Lenin ; pentru astfel de oameni lup
tase Partidul Comunist din Romînia, la Lu- 
peni, la Grivița, la Ploeștî. la Constanta ! 
Pentru că au vrut să facă mai bună viata 
acestor oameni comuniștii au fost lipsiți de

(Continuări în pag. 3 a)

Ion B rad

Coloane'e te-nalțâ

ca sâ vezi
Hol, drogo tot'l, Și bucuria

Sâ te-nolt pe umâr, Albinelor
Pierduți in larg șuvoi Ce trec în zbor, cîntînd.

Clocotitor. O lume nouă

la roșii flori Ți-o trimis solia
Aprinse fără număr, Și n ochi i(i joacâ

Că vin, tet vin, Un întreg pămînt.

Coloane, muncitori.
Tu vel trâi

El ne au adus Șî vremurile acele
Cîntări!e-n armindeni, Cînd globul tot

Peste tăcerea Va defila in ma’
Mopților de ger Și cerul va-nflori
ji-n țara noostrâ, De roșii stele

■ - Astăz’, pretutindeni, Ca o livadă

Ca un cireș rîzlnd De cireși, pe plai 1

:-ntregul cer... Hol, draga tatii,
lo-ți cerceluși de flori Sus pe umăr, hai 1

Meditație 
de 1 Mai

Aur«l Barcnqa

„Seinteia tineretului'*
(Continuare in pag. 3-a)

Brigada condusă de co
munistul 
Uzinele 
este o 
pe uzină. De curlnd ea a 
primit titlul de brigadă de 

calitate.

David Hie de la 
„Timpuri Noi“ 

brigadă fruntașă

/mi amintesc din îndepărtata 
mea tinerețe, felul cum se 
sărbătorea ziua de I Mai. 

Etapele au fost variate, in raport 
cu timpul, cu interesele acelora 
rare dirijau caler.darul, și cu 
forța care peste 40 de ani a făcut 
din 1 Mai nu numai o zi festivă, 
dar și o istorică victorie și un 
bilanț.

Țin minte un intii Mai de a- 
curn patru decenii prăznuit pe 
furiș de un mănunchi de vizio
nari strins in 
paupere, dar 
vite idealuri.
un cer uuert , 
din memorie fețele obosite ale 
oamenilor care căutau un colț de 
iarbă verde la periferia unui oraș 
dușmănos, de unde începeau insă 
să se ridice înspre slăvi cintece 
de obidă și de revoltă.

Mai tirziu am văzut coloane 
masive atacate de gardieni tur
bați. fugărite și risipite fără insă 
ca steagul roșu din fruntea lor să 
poată fi ingenunchiat. Am trăit 
un 1 Mai sub teroare fascistă, in- 
t'r o cămăruță 
unei mese la _ _
cîțiva oameni cu fețe palide, dar 
purtînd in ochi strălucirea unor 
speranțe fără moarte. Ziua se 
chema „armindeni". împletind 
într-o ciudată compoziție de sen
timente, direcții contrarii : pe de 
o parte foamea endemică, opri
marea sistematică, sărăcia adincă, 
și pe de altă parte nădejdile in
tacte și îndrăzneala permanentă

jurul unei mese 
și al 
Ziua 
și nu

unor neisto- 
începea tub 

mi s au șters

scundă in jurul 
care se adunaseră

D’n rezultatele întrecerii
• Brigada de 

tori de precizie 
Uzinele .,1. C. Fri
mu** din Sinaia, con- 
dusă de comunistul 
Ion Dima a econo
misit aproape 7.000 
lei. fon Dima, a pro- 
pus inovația „îm
bunătățirea indicelui 
de utilizare a meta
lului lichid pe baza 
redimensionării rețe
lelor de alimentare 
a pieselor turnate**, 
inovație care aduce 
anual economii de 
200.000 lei.

Reduclnd eonsu*

bri- 
for.

murile specifice. 
gada de tineri 
matori, condusă de 
candidatul de par
tid Nicolae Giur- 
că. a economisit pes
te 7.700 lei.
• Din gara Ploești- 

Triaj au fost expe
diate către Hunedoa
ra 35 de vagoane cu 
350 tone fier vechi. 
Din gările Cîmpina. 
Tîrgoviște, Pucioasa 
au fost expediate alte 
61 de vagoane.

în ultimele zile 
tinerii au trimis 
cuptoarelor hunedo- 
rene 96 vagoane cu

1020 tone de tier 
vechi
• Brigada condusă 

de Va sile Pop din 
sectorul încălțăminte 
mecanică, al Fabricii 
, Kirov* din Capitală 
a realizat in întrece
re numai oroduse de 
bună calitate Indice
le de calitate a eres- 
cut de h 98.2 ia sută 
cit o tost în martie 
la 100 la suta. Prin 
reducerea rebuturi
lor. i consumurilor 
specifice tinerii din 
brigadă au economi
sit piele din care se 
produc |n plus 102 
perechi încăIțărnințe,

de a crede în rezervele de viață 
esențiale și simbolice ale acestei 
zile de solidaritate universală 
proletară.

Sini 15 ani de cînd împreună 
cu poporul acestei țări am trăit 
primul intii Mai liber intr u lălă- 
suire entuziastă și fermecătoare. 
Am înaintea ochilor mulțimile 
nesfîrșite. pădurea mișcătoare de 
steaguri, fețele osoase ale oame
nilor chinuiți de amintirea 
proaspătă a războiului, dor ilu
minate de miracolul eliberării — 
renaștere patetică a acestui po
por rechemat la viață șt la 
nesfirșita hucurie a creației.

A trecut de atunci un deceniu 
și jumătate și s au schimbat in 
acest timp in tură tir gurile, ora
șele. satele, cu toți oamenii lor 
ocrotiți de anpa unei istorii de 
o nouă șt nețărmurită măreție, 
Anatole I" rance spune undeva că 
dușmanul cel mai acerb al omu
lui este propria sa memorie. Afo
rismul fals in esența lui iși poate 
avea justificarea doar in orin
duirea capitalistă in care oa
menii ar face mai bine să uite 
decît sâ țină minte tot ce au 
trăit și i înconjoară. în lumea 
noastră socialistă, memoria este 
necesară dacă nu chiar obligato
rie Mi-nș dori o pană înflăcărată 
de romancier inspirat rrntru ca 
sâ pot descrie toate zilele de 
1 Mai pe rare le-am trăit pen
tru ra in chipul acesta ti
neretul să afle ce a însem
nat trecutul și să prețuia- 
scă prezentul așa rum merită și 
se cuvine De la munca otrăvită 
a ucenicilor din atelierele igra
sioase ale patronilor cupizi și 
pină la raioanele de tineri tare 
învață astăzi muncind, este însuși 
drumul de la preistoria noastră 
morală și pînă la 
amețitoare a zilelor 
trăim. Am trecut 
mea îndepărtată 
tați înscrise in 
prin imaginea 
cămine insalubre 
premature. Am experiența redac
țiilor burgheze —■ uneori spe
lunci morale menite să corupă ți 
să pustiascâ sufletele celor ce și 
închipuiau că litera tipărită de 
atunci poate adăposti — reverie 
fantezistă — și o brumă de ideal. 
Am proaspete in amintire imagi
nea spitalelor șj a camerelor de 
gardă populate de chipurile unor

altitudinea 
pe care le 

in tinerețea 
prin trei farul- 
amintirea mea 

corosivă ti unor 
și a unor ftizii

(Continuare in pn, J o)



PRIM AVAR A 1960
La jumătatea fluf aprilie., pomii zgribuliți ș’ goi, au simțit, 

înfiorați, seva urcînd timidă, binefăcătoare, de-a lungul trun
chiului lor amorțit. Au zărit chipurile luminoase aie oamenilor 
de dragul cărora trăiesc pomii, și au înțeles că trebuie să se 
grăbească o înfrunzi și înflori. Vine 1 Mai ! S-au desfăout 
peste noapte foi fragede și subțiri, intr-o sărbătoare a lumii 
vegetale, pregătitoare a zrlei de sărbătoare a omenirii mun
citoare.

Cu ghirlande fluturătoare oa steagurile, primăvara și-a luat 
zborul,
_ Fiecare primăvară din ultimi* ani a fost, intr-un fel, tulbu

rătoare și neasemuită. Putem simți din ce în ce mai intens, 
mai palpabil, ceea ce ne aduce fiecare primăvară. Fiecare 
1 Mai găsește o revărsare de tinerețe constructivă, schele 
care împânzesc țara de la un capăt la altul, planuri ale zidi
rilor viitoare, puse sub ochii tuturor. Văzînd toate acestea și 
primăvara anului 1960 a înțeles că haina ei de sărbătoare 
este salopeta muncitorească.

Iar noi înțelegem ceva în plus. Un lucru esențial, o expli
cație a tuturor faptelor eroice, a tuturor energiilor izvorâte, 
a tuturor splendorilor visate cu ochii deschiși, ou mintea lu
cidă : dacă ea, primăvara 1960, va intra în istorie, aceasta 
se datorește partidului nostru, marelui arhitect al socialismur 
iui in Republica Populară Română. Al treilea Congres al parti
dului este aproape : și în întâmpinarea lui, tălăzuire uriașă 
de forțe, poporul a ridicat moi sus ca aricind steagul muncii 
socialiste, făcând din fiecare zi o sărbătoare a muncii.

Gospodarii țârii 
milioane

Io râua marii sărbători a 
muncii, gospodarii țării iși dau 
întilmre în coloane. Niciodată 
țara n-a avut atîția gospodari 
pricepuți ai bogățiilor și desti
nelor sale — milioane de oameni 
ai muncii, oțelari și strungari, 
zidari și tractoriști, sondori și 
crescători de animale. Și nicio. 
dată aceștia n-au simțit mai 
adine și mai adevărat că totul le 
aparține — furnalul, sonda care 
va irumpe, noile blocuri, pa
latele, ogoarele cu grîuri și po- 
rumburi, proiectele lucide, visele
— că pentru ei și pentru al lor 
e rodul ce-1 rodește — liber — 
munca.

Negreșit, din profunda și lim- 
pedea înțelegere a acestor rosturi 
noi, omul simplu, cetățean de 
rînd s-a transformat intr-un gos
podar plin de răspunderi al țării 
sale. Și mergtnd în coloană, o 
justificată curiozitate îl îndeam
nă să-și arunce privirea Împre
jur. Alături de el știe ane e. E, 
să zicem, strungarul cu care e 
în întrecere. Știe că pe contul 
lui de economie, acesta are o 
sută mai mult sau mai puțin de
ci* el, că cei de la controlul ca
lității produselor i-au scris zta- 
bind pe fișă: „nici un rebut". 
Dar II interesează sincer și cum 
stau oei de la uzina de la celă
lalt capăt al orașului. Sub por
tretul fruntașului purtat de un 
muncitor (s-ar putea să fie chiar 
„adversarul" acestuia direct în 
întrecere) vede scris că acesta a 
redus definitiv rebuturile la pie
sele turnate. „Definitiv? Dar 
există totuși un coeficient admis? 
Carevasâzică..." Rătntae pe gin-
du. -f, îi face semn tovarășului de 
alături. E sărbătoare, desigur, 
bucuria, cîntecul, jocul și risul 
sănătos însoțesc ca un vuiet co
loana. Dar gospodarul nu poate 
să nu se gindească la gospodă
rirea socialistă.

Tara e în întrecere I 1 Mai 
1960 se desfășoară sub semnul 
unui uriaș avint al muncii libere 
a poporului, pe marele front al 
construcției socialiste. Colecti
vele de muncă fruntașe au lansat 
chemări la întrecere către toate 
colectivele de oameni ai muncii 
din țară, pentru produse de mai 
bună calitate, pentru darea in 
folosință a unor obiective in
dustriale și construcții sooial-cul- 
turale înainte de termen, pentru 
recolte tot mai bogate, pentru 
economii și beneficii sporite. E 
gestul uriaș, cu care poporul 
cinstește marele eveniment din 
viața partidului, din viața sa în
săși — cel de-al Ifl-lea Con
gres al P.M.R. care va avea loc 
în iunie.

Muncitorii, tehnicienii, ingine
rii, conducătorii întreprinderilor.
— oameni mai virstnici sau mai 
tineri — s-au aplecat absorbiți, 
concentrați, lucizi,, asupra cifre
lor, planurilor, schițelor de piese 
și utilaje, au socotit totul cu o 
desăvirșită atenție, ia leu și bă
nuț, și au hotărit: atit vom 
economisi și atit vom oîștiga. In- 
cape apoi lupta fiecărui om pen
tru înfăptuirea hotărârii. Fiecare 
se simte mai răspunzător fața de
el, față de tovarășii de alături. 
Munca proprie e judecată cu mi
nuție și severitate. Brigada lui 
Spiru Ion de la Uzinele „Semă
nătoarea" din București s-a adu
nat într-o după-amia‘ză să dis

Aspect oi noilor construcții din nouo Picță « Palatului Republicii

cute. Să discute despre rebuturi.
I-a  prins noaptea ttrziu. Voiau 
să găsească o soluție ca să mai 
scape de im procent de rebuturi 
la piesele turnate. Au găsit soiu. 
ția, au turnat a doua zi piesele, 
și coeficientul propus a fost re- 
dua. Dar apoi ? Băieții nu mai 
erau mulțumiți. Lupta începe ia
răși pentru reducerea unui 
nou procent, piuă la zero

Brigada lui Ștefan Caprices* 
nu de la S-M-T. Birca, regiunea 
Craiova s-a angajat să execute 
în anul acesta 17.736 hantri și 
să realizeze economii de 215.000 
lei. Membrii brigăzii — comu
niști și utemiști — au ajuns la 
concluzia că pentru realizarea 
acestor obiective, o mare impor
tantă are prelungirea vieții ma
șinii. Ei făceau și pină atunci 
tot ce le stătea in putință pentru 
ca mașina să funcționeze ți să 
fie curată ca ceasul. Iată însă 
că, gindindu-se, frămintindu-se 
tractoriștii au găsit că mai au 
încă ceva de tăcut: balbotajul. 
O operație pe care cei mai multi 
n-o iau in seamă. Asta înseamnă 
curațarea băij de ulei cu moto
rină in timpul funcționării mo
torului vreme de 2-3 minute Și 
încărcarea băii cu ulei curat, 
nears. Băieții au hotărit sâ iacă 
această operație chiar de mai 
multe ori. Dar cu uleiul ars ce 
se întîmplă ? Să fie aruncat ? 
Nu. Se va folosi la fitrul de aer 
care retine praful, acest dușman 
al motorului- Ba, au auzit că 
dacă îl strecori printr-un ciorap 
de nylon, uleiul nu mai are nici 
o urmă, nici un firicel de praf. 
Unul dintre tractoriști a plecat 
în sat să caute un cioraf) vechi 
de nylon. Unii au rîs de el. El 
nu i-a luat în seamă.

Da, în marea întrecere milioa
ne de gospodări ai țării au de
venit meticuloși- Ei nu mai „iar
tă1* nimic, ceea ce nu le mai 
convine, ceea ce nu mai cores
punde noilor exigențe, e înlătu
rat și înlocuit cu ceva mai bun.

Dar oamenii caută, descoperă, 
învață nu numai pentru ei. în
trecerea și individualismul sint 
dușmani de moarte. întrajutora
rea a devenit o noțiune extrem 
de uzuală, un spirit nou al mun
cii în socialism, al Întrecerii. 
Formele ei sînt infinite. Ceea ce 
e si fruntașului, al celui mai 
bun, aparține tuturor. întrajuto
rarea începe cu consfătuirea lar
gă, temeinic organizată, în care 
fruntașii urcă pe rînd la tribu
nă, continuă cu schimburi de ex
periență (Mircea Mihălceanu a 
venit cu brigada lui din Galati 
pină la Colibași. la vestitul A- 
lexandru Chint, ca să se „con
frunte"), preluarea de către 
muncitori fruntași, cu bogată 
experiență a brigăzilor rămase 
în urmă, ajutorarea acestor bri
găzi de către întregul colectiv, 
și ajunge pină la lecția priete
nească, sinceră, lipsită de orice 
îngimfare și emfază pe care 
fruntașul o dă tovarășului de 
alături rămas mai în urmă. Ti
nerii de la ..Electroputere" su
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găsit In aceste zile de aprinsă 
întrecere, o Io-mi nouă ie ’n- 
trajutora-e — ora tehm-ă a bri
găzii. Tinerii din brigadă se a- 
dună pentru o oră împreună cu 
un inginer și discută despre 
problemele pe care le ridică o 
anumită operație sau piesă- îm
preună consultă literatura de 
specialitate, fruntașii își împăr
tășesc experiența, au loc demon
strații practice.

Uriașa putere de muncă, de

Cei de două ori
fruntași

La acest 1 Mai 1960 în rindu- 
rile demonstranților, ale celor 
care vor ridica steagul și ciutul 
deopotrivă spre cinstirea muncii 
vor fi mai mulți elevi decît ori- 
cînd. A, nu»i căutați numaide- 
cît printre adolescenții care 
poartă , cusut pe inineca stingă, 
numărul unei școli mediu Ade
seori elevii aceștia sînt tineri 
mai copți. unii capi de familie. 
Sînt elevi care, plecând de la 
școală, se gîndesc la problemele 
pe care le impune cutare reper 
la care. în dimineața următoare, 
la uzină, vor avea de lucrat, 
aplecați asupra strungului sau 
rabotezei lor Sînt elevii-munci- 
tori, detașamentul celor care, 
urmând îndemnul partidului. L«i 
împart timpul și preocupările 
între uzină și școală, muncesc și 
învață, conștienți câ au datoria 
să fie fruntași și într-o parte și 
în cealaltă, fără nici un rabat 
de exigență. Sînt cei care de
semnează clar profilul tinerei 
generații de muncitori colți, 
porniți, câ șteargă hotarul din
tre munca fizică și rea intelec
tuală, contopindu4e.

Aici. în rindurile acestea, o 
aflați pe Maria Mocioalci, miezui- 
toare fruntașă la turnătoria Uzi
nelor ..Semănătoarea-, membră 
în biroul U.T.M. al secției, elevă 
în clasa a VlII-a a școlii se
rale.

Ungă muncitorii-elevi, iată-îl 
muncitorii-studenți. An după, an. 

creație- talentul gospodăresc, in- 
ventfvitatea și fantezia, spiritul 
de întrajutorare solidară — o 
minunată și nesftrțttă forță a 
descătușat la-ga :.n’-ecere socia
listă. Uriașele coloane, milioane
le de oameni ai muncți vin — 
in marea zi a sărbători: muncii 
— să raporteze partidului. mun« 
citorește : ..îndrăznețele tale pre. 
viziuni, planurile tale înțelepte 
prind viață prin mîinile Și min
țile noastre libere pe veci!'*.

pe porțile fabricilor intră cu un 
zimbet de nețărmurită fericire, 
inginerii cev tineri plecați din 
aceleași fabrici ca muncitori. 
Cunoștințele lor tehnice superi
oare se înscriu în spirale lungi, 
începute cu mult timp în urmă. 
Energie, hotărîre. perseverența— 
le-au dovedit cu prisosință pe 
toate. Și bună parte dintre ei, 
nici nu au întrerupt vreodată 
munca în producție. Anton Be
re tea, acum maistru constructor 
la barajul de la Bicaz. ur
mează și cursurile fără frecven
ță ale Facultății de con
strucții din București. Obiș
nuit, studenții fac practică cî- 
teva săptămâni pe an. Practica 
pe șantier a lui Beretca ține tot 
anul Perspectiva: vom avea un 
bun inginer constructor în plus. 
Sau un bun agronom, dacă ne 
gândim la Pavel Ștefan, briga
dier la G.A.C.-Ceacu, și, în a. 
ceeași vreme, student Unde ? 
La agronomie, firește. Primăva
ra. el studiază concomitent pă- 
mîntul pe care-1 face să rodească 
șî tratatele științifice închinate 
aceluiași pământ. Sinteza acea
sta nu poate fi decît un intelec
tual de mare calificare, teoreti
că și practică.

Pe diplomele acestor specia- 
liști în plină formare, vom ve
dea nu numai ștampilele recto
ratelor și decanatelor, cât pece
tea de aur a orinduirii socialiste 

car? i-a chemat și i-a ridicat pe 
muncitori șa pe țărani, in pro- 
—de masă, la tovățețuriEirții 

ahâ.

Constructori 
din același raion

în armata constructorilor din- 
tr-un raion. Piatra Neamț, dis- 
tinjem inairrtînd, sub aceleași 
steaguri, o coloană masivă, pu- 
femtcâ, cunosciU întregii țări î 
constructorii hidrocentralei „V. I. 
Lenin' de la Bicaz; și alături, 
cu mult mai puțin numeroasă, o 
aPă cocoana, modestă : construc
torii căminului cultural din co
muna Negrești

La prima vedere, alăturarea 
nu pare firească: Bicazul, o 
construct!? de uriașă importan
tă republicană, și un «ămpla 
cămin cultural Și totuși!

Țărani! muncitori care au 
muncit la ridicarea căminului 
cultural (si printre ei, un număr 
însemnat de utemiști). nu sînt 
puși în raport de inferioritate. 
Ei au muncit cu pasiune, trans- 
po. tind pietriș, nisip, var, ci
ment, ms.erial lemnos, au să
pat fundații, au făcut, prin mun
ca lor patriotică, economii de 
80.000 îei. Pe când îndeplineau 
toate muncile brute, pe vreme

Decorul țării 
se-nnoiește

De peste ani, de pe înaltele 
culmi comuniste, privind înapoi 
spre zilele noastre, înaintașii 
vor zări desigur această primă
vară ca o nouă treaptă pe dru
mul istoricei construcții socia
liste în patria noastră. E o pa
gină de istorie pe care sînt 
scrise cu litere de neșters ope
rele ce vor dăinui — masive —

Liberi pe munca și rodul fău
rit de ei. oamenii muncii își 
împlinesc «*a pe o firească nece- 
sătate marea sete de învățătură.

bună șj pe vreme rea, tinerii co
lectiviști Constantin Humă, Va- 
sile Horghidan, Aii Constantin 
și alții aveau în minte imaginea 
unui cămin — mîndrie a comu
nei. Și fantezia nu l a idealizat 
de foc: o sală de peste 600 de 
locuri, o cameră pentru biblio
tecă și o cameră de lectură, o 
încăpere pentru festivități, ca
mera de proiecție, iată căminul 
construit acum aevea.

Bicaz, Negrești...
Construcții de importanță deo

sebită. La prima lucrează oa
meni veniți din toate colțurile 
țării. La cealaltă, numai local
nicii, înalta mecanizare in pri
mul caz. Metodele muncii tra
diționale în celălalt. In privința 
durstei, costului, utilității, econo
mice, zeci de deosebiri. Dar și 
două laturi identice : entuzias
mul muncii constructorilor și 
pivotul socialist.

Lumină vor iradia amîndouă 
construcțiile.

ale poporului-creator: noi ©- 
biective industriale, cartiere de 
locuințe, noi magistrale și ar
tere ale orașelor, noi palate ale 
artei și culturii.

Primăvara aceasta va rămîne 
prin marile ei înnoiri pe 
care le aduce pe decorul țării 
în neostenită prefacere. Ziarele 
publică în zilele -acestei primă
veri machete — care se întind 

pe „subsolul" a cîte trei pagini 
— a noi bulevarde, a noi car
tiere ale Capitalei. Se schimbă 
vechea Cale a Griviței. Pe me
leagurile marilor lupte revolu
ționare duse de cei mai buni fii 
ai poporului în negrii ani ai 
domniei capitaliste, socialismul 
șterge ultimele urme ale trecu
tului. se înalță peste ele blocu
rile cu fețele pline de soare, cu 
balcoane înflorite de obrajii roz 
ai copiilor, cinematografe și 
școli, parcuri și spații verzi — 
decorul prezentului. Pe bu
levardul Gh. Dimitrov, Mihai 
Bravu, Piața Muncii și cea a 
Oborului, betoniștii, dulgherii și 
zidarii pornesc temeinic la trea
bă, avind de înălțat 8.400 de a- 
partamente — aproape un oraș. 
Și totul într-un interval necre
zut de repede. Parcă ieri ve
deam escavatoarele care mușcau 
perseverente pămîntul din Piața 
Republicii. Și iată-te acum, bu- 
cureșteanule, privind uluit, ca 
după o lungă absență, acest de
cor uluitor. Blocurile albastre, 
galbene, roze (o floare imensă 
șî-a desfăcut parcă aici imen
sele petale) te cheamă să le 
vezi în fiecare zi din diverse un
ghiuri, la lumina soarelui sau a 
neonului, ea pe un tablou. Dar

Lingă 
și seceră
Inaintînd in nesfîrșitele co'’ 

Ioane festive de 1 Mai, oamenii 
muncii pot ridica deasupra creș
tetului, alături de ciocan și de 
seceră și simbolul drag al cul
turii — cartea. Sînt îndreptățiți 
s-o ridice nu numai aceia dintre 
ei care au făcut din carte unealta 
lor profesională, de bază, 
scriitori, profesori, studenți, 
elevi — ci și strungarii, cazan
giii, minerii, colectiviștii, țapi
narii. Nu există colț din țară 
unde să nu pătrundă lumina cul
turii socialiste; ciobanul, pe
plaiurile Făgărașului bătut de 
viaturi sau tăietorul de lemne 
din pădurile Dornișoarei, pentru 
ceasul lor de îmbogățire a sufle
tului cer și primesc cărți de lite
raturi. tot așa ca și muncitorul 
bucureștean, instalat într-un co
mod fotoliu in dubul-bibliotecă 
din întreprinderea sa. Tot mai 
lungi devin, în fișe, listele cărți
lor citite. întrebați-l pe Nicolae 
Cobuz, de la Fabrica de anti
biotice din lași, care sînt ulti
mele cărți citite. Le va înșira 
pe cele din vremea din urmă, 
de la versurile clasicului chinez 
Li Tai-pe, la Antologia lirică fe
minină, cărți cumpărate de acest 
iubitor de poezie pentru biblio
teca proprie. Jenica Anton sau 
Ștefania Ștefan, țesătoare de co
voare la „Steagul Roșu1* din 
Giurgiu, (ale cărei produse sînt 
cunoscute și căutate pe piața 
europeană), nu cu multă vreme 

Oricind, dar mai cu seamă la 1 Mai, Ziua internațională a 
celor ce muncesc, roadele muncii noastre pașnice apar in În
treaga lor strălucire, iată, așadar, cum sint folosite la noi 
uriașele energii descătușate ale poporului nostru : clădim coloși 
ai industriei care vor produce tot ce trebuie unei țări înain
tate, in acest veac al tehnicii uluitoare :

demolăm periferii purtind stigmatul trecutului, și pe aceleași 
locuri clădim biocuri multe, moderne, viu colorate, flancate de 
parcuri, adevărate arhipelaguri albe intr-o mare de verdeață ;

partidul și guvernul deschid porțile ateneelor și teatrelor 
pentru omul muncitor, singurul spectator care justifică plușul 
luxos al unei loji ; '

trimit la învățătură pe cei mai buni dintre tinerii fii 
ai poporului, le înlesnesc prin toate mijloacele anii de studiu, ce- 
rtndu-le atit : să răspundă încrederii părinților, încrederii parti- 
dului. Și ei răspund.

*960, putem rosti cu toată convingerea: ne mo
bilizăm forjele, întreaga noastră capacitate creatoare pentru în. 
făptuirea înțeleptei politici a partidului de construire a so
cialismului, pentru întărirea păcii în întreaga lume.

Tot ce clădim, clădim penhu ca să dureze, clădim pe temeliile 
păcii.

Ne aruncăm privirile spre primăverile viitoare și inima se 
umple de bucurie. Ce ani minunați ne așteaptă, tovarăși 1 In
tr-acolo, pe larga magistrală a construcției indicată de partidul 
nostru drag, intr-acolo ne avintăm tinerețea.

ȘTEFAN IUREȘ 
ION BAIEȘU

monumentala Sală a Palatului 
Republicii ? Trăiești ireala sen
zație că totul a răsărit aici sub 
bagheta magică a unui vrăjitor 
— artist de geniu-

Oameni din coloană, căutați-i 
în această zi în valurile mulți
mii pe bravii și talentații con
structori și strîngeți-le mîinile 
din inimă. Merită 1

Dar haina țării se schimbă 
pretutindeni — din Reșița pînă-n 
Constanța, din Giurgiu pînă-n 
Suceava. La Constanța, orașul 
e în febra unei mari primeniri 
edilitare. Blocuri moderne și 
zvelte vor privi cu ochii largi 
ai ferestrelor și balcoanelor spre 
întinderea albastră a mării. Se 
înalță o fabrică modernă de pa
nificație, iar de 1 Maj primele 
trenuri vor intra în noua gară, 
una din cele mai frumoase din 
țară. Oaspeții vilegiaturiști din 
această vară cu greu vor recu
noaște străvechea vatră a geți- 
lor, gazda poetului Ovidiu.

La lași, la Bacău, Ttricea, 
Baia-Mare, Cluj sau Medgidia, 
pretutindeni constructorii înalță 
fără răgaz, patria își înnpiește 
înfățișarea. Nici când în istoria 
țării nu a-a construit atit de 
mult, atît de repede, atît de te
meinic.

ciocan 
- cartea 1
în urmă simple fete neștiutoare, 
iți pot argumenta cu uimitoare 
profunzime preferințele lor mu
zicale și cinematografice, Cînd 
te gîndești ce obișnuite au de
venit la noi asemenea fapte 
ca vernisajul unei expoziții de 
plastică unde expun artiști a- 
matori, ca fierarul Laurențiu 
Smidt din Petrila, fiu de miner, 
sau finalele unor concursuri care 
aduc, din cine știe ce diferite 
colțuri ale țării tocmai pe see* 
nele Capitalei, atîția înzestrați 
cîntăreți din nai, din cimpoi 
sau alt instrument popular !

Oamenii aceștia al căror ta
lent și dragoste de cultură se 
revarsă ca apele unui rîu des
cătușat, vin la demonstrația de 
1 Mai cu bucuria neistovită a 
împlinirii. Flacăra lor lăuntrică, 
aceea care sub alte vremuri, sub 
primăveri cenușii, mohorite, 
s-ar fi stins, se ridică astăzi 
plină de strălucire. Creatori ei 
înșiși, beneficiari ai tuturor bu
nurilor culturale, sînt ei, oamenii 
muncii. în fața lor se închină 
cunoscutul și veneratul artist 
al poporului, pentru ei se scriu 
și se tipăresc cărți, pentru ei, își 
ridică dirijorii bagheta măiastră. 
Cultura poporului demonstrează 
impetuos acum, la 1 Mai 1960, 
în această primăvară a mărețe
lor construcții. Munca spirituală, 
ca oricare altă muncă desfășu
rată în socialism, primește loc 
de cinste în marea coloană a 
poporului.



Din literatura muncitorească 
internațională închinată 

zilei de 1 Mai
Henry Lawson, poet fi prozator clasic australian, s-a născut 

la Grenfell, așezare minieră din ținutul New-South Wales, în 
1867, către sfîrfitul perioadei marilor răscoale ale minerilor 
australieni.

Autor a numeroase biografii, nuvele fi poezii, Henry Lawson 
a fost, pe rind, muncitor agricol zilier, lucrător în fabrică, gre
vist, șomer, institutor fi gazetar. El este, între altele, fi autorul 
mobilizatorului Gîntec de întîi Mai, scris în cinstea zilei 
devenită în 1889 zi internațională a celor oare muncesc. 
Tonul înflăcărat, atacul necruțător îndreptat împotriva 
oprimării monarhice fi îndemnul fățiș la revoluție conferă 
acestei bucăți clasice a literaturii muncitorești internaționale o 
valoare deosebită. Datorită conținutului ei revoluționar, poezia 
a rămas netipărită, dar a fost învățată fi transcrisă de prole
tarii australieni pe care i-a îmbărbătat în ceasurile de luptă.

Henry Lawson a murit în 1922, anul în oare a luat ființă 
Partidul Comunist din Australia,

----- Cintec ----  
de Intii Mai

(Bătrînul revoltei stindard) 
de Henry Lawson

Oriunde asuprirea apasă o țari
Mîniiile-n ochii poporului, ord.
Oridt de puternici sa fie stăplnR 
Se-nalță bâtrinul revoltei stindard. 
Și chior cînd puterea tirana triumfă 
Sortind libertății un sHnic monmint 
Flutură roșu ©a și mai-na into, peste-ale morțMor 

noștri morminte, 
Bâtrinul revoltei stindard neînfrint

Se-întîmplă, regatul, pe-un rege s-adorne, 
Coroane și mantia Iul de brocard.
Dar iată-n regala cetate de scaun, 
Se-na Iță bătrînul revoltei stindard.
Mai laudă unii „republice'1 unde 
Nu e libertatea decit vorbă-n yîrrt,
Insă alături de-acele drapele, Hornuri și flamuri

stăruie grele j 
Bătrînul revoltei stindard neînfrint

0, frații mei de pe ntreaga planeta, 
Stindardul pe care-i slăvesc este ud 
De sîngele-acelor oe viața-și jertfiră 
Să schimbe o viață și sensud ei crud, 
Veniți deci sub steagul revoltelor roșii 
Aproape sînt zilele luptei ce-o cint I 
Voi piedici zdrobi-veți pe orice meleaguri, 

sub steagul de foc cel mai scump dintre steaguri i 
Bătrînul revoltei stindard neînfrint

Cei care-nțeleg sensul luptei acestea 
De-a pururi lupta-vor sub roșul stindard ; 
Toți cei care nu mai vor foamea să rabde 
S-or strînge alături sub roșul lui fald. 
Și toți vor lupta sub drapelul revoltei 
Jertfindu-se simplu-ntral luptei avînt. 
Pe voi, cei căzuți pentru ziua oe>a mare, 

în roșul lui fald o să vă înfășoare 
Bătrînul revoltei stindard neînfrint.

Gnd pe pămînt stă pin ii-apărură, s-a ridicat din minie și ură,
Bătrînul nevoitei stindard neînfrint ;

Pe revoltați doar tiranii-i ridică ; și îmbolnăvește 
monarhii de frică

Bătrînul revoltei stindard neinfrirrt ; 
înfășurat nu va fi cîtă vreme, oamenii sub asupriri 

vor mai geme, 
Bâtrinul revoltei stindard neînfrint;

Pină dreptate va fi pe pomint, va flutura mai departe *»n vînt 
Bătrînul revoltei stindard neînfrint

In rominește de 
ROMULUS VULPES6U

Informații
In cinstea zilei de 1 Mai, vi

neri după-amiază s-a deschis la 
parterul blocului nr, 8 din Piața 
Republicii, o expoziție de flori 
organizată de Institutul de cer
cetări hortiviticole. Sînt expuse, 
printre altele, unele flori din 
soiurile și speciile prezentate de 
țara noastră la cea de a șaptea 
expoziție internațională de flori 
de la Triest.

Expoziția va fi deschisă pini 
în ziua de 2 mai inclusiv.

★
Tot în cinstea zilei de 1 Mai, 

Ansamblul secuiesc de stat de 
cîntece și jocuri din Tg. Mureș, 
a prezentat vineri, în premieră, 
spectacolul intitulat „Flori de 
mai". Artiștii au interpretat cîn
tece de masă, prelucrări de cîn
tece populare, jocuri și dansuri 
populare romînești și maghiare.

★
Corul și orchestra Filarmoni

cii de Stat din Botoșani au pre
zentat vineri seara, în sala Tea
trului de Stat „Mihail Emines- 
cu' din localitate, un concert 
festiv închinat zilei de 1 Mai.

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala prof. P. N. Fedoseev, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., con
ducătorul secție» de științe eco
nomice, filozofice și juridice a 
Academiei de Științe a UM.S3., 
care a vizitat țara noastră la 
invitația Academiei R. P, Ro
mine.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. au fost de față acad. A fa
nase Joja, președintele Acade
miei R. P. Romine, membri ai 
Prezidiului Academiei R, P. Ro
mine. academicieni, cercetători 
științifici.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

ir
Cu prilejul turneului între

prins în țara noastră, cunoscuta 
pianistă sovietică Tamara Gu
seva. laureată a mai multor con
cursuri muzicale internaționale, 
a concertat vineri seara l. Ivi. 
împreună cu orchestra simfonici 
a Filarmonicii de stat „Moldo-

(Agerpres)

1

Cu muk interes asculta acești ucenici din anul 1 ari ȘcolH profesionale „timpuri Noi pe mais
trul Nicu+ae Tudor. El le povestește azi despre felul oum se sărbătorea ziua de 1 Mai în trecut

Meditație 
de 1 Mai
(Urmare din pag. l-a) 

tineri vestejiți cu anticipație, 
desnădăjduiți precoce,

Rotiți-vă, tineri, privire^ asu
pra patriei voastre libere și cîn- 
târiți singuri diferența. Compara
ția și controlul implică grave 
responsabi I it ați.

Nu peste multe ceasuri va în
cepe defilarea. Ziua aceasta înal
tă și festivă are valoare de sim
bol dar și de angajament con
cret. Voi veți fi aceia ce veți 
vedea peste 10, 20 și 30 de 
ani defilări și mai mărețe. 
Dar nu uitați că, în clipa 
in care cintecele voastre de slavă 
și biruinți se înalță in văzduhul 
inundat de lumină, undeva, în 
celula umedă a unei închisori 
spaniole, răsună un acord al In
ternaționalei. Nu putem răspunde 
mai bine acestei oprimări ce mai 
încătușează mîinile libertății în- 
tr-o parte a lumii, decit printr-o 
sporire de eforturi creatoare, 
printr-o încordare și mai mare a 
tuturor rezervelor noastre de 
energie.

Intimpinăm 1 Mai 1960 cu 
gindul la un măreț eveniment din 
istoria patriei noastre — cel de 
al Hl-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romin. ce va schița 
o nouă etapă istorică de o gran
doare pe care astăzi nu ne-o pu
tem încă închipui.

Visați, scumpii mei prieteni 
tineri. La felul cum va arăta pa
tria noastră peste 15 ani. Aveți 
dreptul și obligația să priviți cu 
ochii limpezi și treji spre 1 Mai 
de mi ine. E o invitație nu numai 
la fericire dar și la meditație fi 
răspunderi.

Tinerețea și primăvara vieții
(Urmare din pag. l-a)

libertate și puși m lanțuri la Doftona, la 
Văcărești, la Jilava, Io Caransebeș, la Mii
lea, la Tîrgu Jiu... De ce ? Pentru că luptau 
să se isprăvească în țara noastră, și în toa
tă lumea cu exploatarea omului de către 
om ; pentru că cereau să fie liberă munca, 
să se bucure de ea cei care o fac ; pentru 
că voiau să-și aibă sărbătorea lor în viață, 
sărbătoarea muncii, dintre sărbători cea mai 
frumoasă !

Acum sintem deprinși cu 1 Mai. Fără el 
nu mai concepem viața și on de an, 
sărbătorindu-l, suim parcă pe niște trepte 
albe de marmură către o culme. In urma 
noastră rămm succesele construcției socia
liste, victoriile oamenilor muncii. Iar cînd

vom fi sus de tot atu-ci jur-împre; urui nos
tru va fi comunismul. Către comunism »no*'- 
tează aceste mii, sute de mii de tmeri mun
citori, țărani și cărturari, cu simbolurile 
muncii lor, cu brațele pline de flori, sub 
steagul partidului, la 1 Mai.

Ești ispitit privind o astfel de demonstra
ție a muncii și tinereț i omenești, să fugi cu 
gindul în trecut și să foci asemănări. Dar 
pe mine mă fură o ohă imagine, care-mi 
stăruie în «minte și mi se pane că stăruie la 
fel în realitate. Era ia Palermo, intr-an cot
tier sărac, pe țărmul mării, duminica. In 
fața caselor stăteau și se uitau fete și bă
ieți tineri. Vorbeau intre ei, zimbeau, dar nu 
erau prea veseli. Ușile locuințelor erau des
chise. Multe din locuințe erou niște pivnițe 
lungi, întunecoase, umede, cu cite o lampă

de Detrc otîmată in tavan, aprinsă șî z’ua 
si arunc-d o lumină jalnică peste lucrurile 
din cosă M-ou oprit doi tineri muncitori și 
m-ou întrebat : ,,Ai văzut?" „Ce ?“ - om in
tre doc „Cum trăim. Ca-n peșteri omul pri
mitiv".

Asta desigur nu e bnerete. imaginea tm- 
to mă ur-noroște și azi. lor de 1 Mai nu pot 
să nu mă duc cu g'ndui și Ic ocei tineri 
din rote'mo și Io alții ca ei. Sînt fraț:i 
noștri.

1 Mai trebuie să fie, pentru iVeogo o- 
menine, in cercul celor 365 de zile ale anu
lui, ea un br lîcnt incrustat intr-an inel de 
our, ziua marii bucurii, ziua muncii elibe
rate de exploatare. Ase este 1 Mai in ță
rile socaiiste, asa va fi in toate tori'e - 
_______ tine-ețe, muncă liberă, primă

vară a vieții, in pace neconte-
nită între popoare

----- •-----

Sosirea unor delegații sindicale 
de peste hotare

Vineri au continuat să so
sească în Capitală delegații 
sindicale de peste hotare, are 
vor participa la sărbătorirea zi
lei de 1 Mai în țara noastră. 
Din R. P. Ungară au sosit 
Szasz Ferencne, secretară a Co
mitetului Central al Sindicatu
lui lucrătorilor din comerț, fi
nanțe și alimentație publică și 
Schmidt Belane, președinta Co
mitetului sindical de la Splaiul

Plecarea peste hotare a unor delegații 
ale sindicatelor din R. P. Romînă

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația sindicatelor 
din R. P. Romină care, la in
vitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din Uniunea Sovie
tică, va participa la sărbători
rea zilei de 1 Mai la Moscova. 
Din delegație fac parte tovară
șii : Nicolae Pascu, secretar al 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R P. Romînă. conducă
torul delegației, Gheorghe Al- 
maș, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor din Arad, 
Crâciuna Pețan, brigadieră frun
tașă la Fabrica textilă „Indepen
dența" din Craiova, și Nicolae 
Neghină, mecanic la S.M.T. 
Chiraftei. regiunea Galați.

Tot în cursul zilei de ieri au 
plecat peste hotare alte delega
ții ale sindicatelor din țara noa
stră pentru a participa la sărbă
torirea zilei de 1 Mai. Delegația 
care a plecat in R P. Bulgaria 
este condusă de tov. Iosif Plia-

A I

Foto : P. POP

Bajcsi Zsilinski din Budapesta.
Delegația sindicatelor din 

R. Cehoslovacă este compusă 
din losef Zaveta, membru a<l 
Prezidiului Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. Ceho
slovacă, deputat în Adunarea 
Națională și Margtiita Spisia- 
kova, membră a Consiliului sin
dicatelor din Slovacia

(Agerpres)

chi, vicepreședinte al C.C. al 
Sindicatului lucrătorilor din în- 
vățămînt și cultură, delegația 
care a plecat în R. D- Germană 
este condusă de tov. Ion Rațiu, 
vicepreședinte al C.C. al Sindi
catului muncitorilor mineri, de
legația care a plecat în R. Ce- 
hoslovacă este condusă de tov. 
losif Ghedeon. președintele Con
siliului sindical regional Timi
șoara, delegația care a plecat în 
R. P. Ungară este condusă de 
tovarășa Teodora Gheorghiu, vi
cepreședintă a C.C. al Sindica
tului lucrătorilor din instituțiile 
administrative de stat și sfaturi 
populare, delegația care a ple
cat in R.P-F. Iugoslavia este 
condusă de tov. Gheorghe Io- 
nescu, președintele Consiliului 
local al sindicatelor din Bucu
rești.

(Agerpres).

Solemnitatea
înmînârii 

unor decorații 
Vineri la amiază a avut loc 

la Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea inminării 
unor decorații.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

Pentru merite deosebite in do
meniul didactic și științific a 
fost conferit Ordinul „Steaua Re
publicii Populare Romine" cla
sa a II l-a acad. Gheorghe De- 
metrescu și clasa a IV-a prof. 
Ion Nicolau, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romine.

Dirijorului Jean Bobescu i-a 
fost conferit Ordinul „Steaua 
Republidl Populare Romine" 
clasa a IV-a pentru activitate 
îndelungată șl merite deosebite 
In domeniul muzicH, cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani de viață 
și a SO de ani de activitate ar
tistică.

Pentru merite deosebite în 
muncă a fost conferit tov. Leo- 
pold Lecker, Ordinul Muncii cla
sa a lll-a.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a felicitat călduros pe cel 
decorați, urindu.le noi succese 
in activitatea de viitor

In numele celor decorați diri
jorul Jean Bobescu a mulțumit 
pentru înaltele distincții primita,

(Agerpres)

------•------

In laboratorul de chimie ai Șco
lii medii or. 2 „Frații Buzești" 

din Craiova.

Foto : AGERPRES

Noul ambasador
al Republicii Populare Bulgaria 
în Republica Populară Romînă 

și-a prezentat scrisorile de acreditare
La 29 aprilie tov. Ion Gheor

ghe Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine, a 
primit pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria în 
Republica Populară Romînă, 
Ivan Atanasov Kmov, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
tovarășii Avram Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe, Gheor
ghe Stoica, secretarul Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Pe
tre Gheorghiu, director ad-inte- 
rim în Ministerul Afacerilor Ex
terne și Nicu Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria a fost însoțit de i 
Ivan Spasov, consilier, Miiko 1. 
Harizanov, prim-secretar, Anani 
Panov Deja nov, consilier comer
cial, Raina Qheorghieva al
II-lea  secretar, Ata-nas P. Gheor- 
ghiev, al Hl-lea secretar și 
Anghei K. Radev, atașat.

In cuvîntarea sa, ambasado
rul R. P. Bulgaria, Ivan Ata
nasov Kinov, a arătat că „prie
tenia dintre poporul bulgar și 
poporul romtn are rădăcini a- 
dinei istorice. In prezent prie
tenia șl colaborarea dintre Re
publica Populară Bulgaria și 
Republica Populară Romînă se 
dezvoltă prin eforturile comune 
prietenești ale ambelor noastre 
popoare pentru construirea so

La Ambasada R. P. D. Coreene 

Solemnitatea înmînârii unor ordine 
și medalii

La Ambasada R.P.D. Coreene 
Ia București a avut loc vineri 
dimineața solemnitatea înmînării 
ordinelor și medaliilor conferite 
de Prezidiul Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare 
Democrate Coreene unor cetă
țeni romîni care au lucrat la 
extinderea fabricii de ciment din 
Sînhori.

La solemnitate au luat parte 
T. Abrihan, adjunct al minis
trului Industriei Grele, M. Ma- 
gheru, director în Ministerul A- 
faceriior Externe,-funcționari su
periori din Ministerul Comerțu
lui, reprezentanți ai Uzinelor 
metalurgice ,,Mao Țze-dun“ din 
Capitală care au furnizat utilaje 
pentru fabrica de ciment din 
Sinhorî-

Pentru ajutorul tehnic acor
dat la extinderea fabricii de ci
ment din Sînhori, subordonată 
Comitetului popular orășenesc 
din Phenian, precum și pentru

Succesul țării noastre la cea de a Vll-a 
expoziție internațională de flori

în seara zilei de 28 aprilie a 
avut loc la Triest festivitatea de
cernării premiilor participanți- 
lor la cea de-a VII-lea expoziție 
internațională de flori, organiza
tă între 23 aprilie și 1 Mai de 
Camera de comerț, industrie și 
agricultură din localitate.

La expoziție au participat 12 
țări, precum și numeroase ora
șe, institute și întreprinderi de 
specialitate din Italia. La acea
stă expoziție standul țării noas

SPECTACOLE
Patria: Pnma zi de pace; Bucu

rești. Miorița, Volg£. 30 Decem. 
brie: Băizții noștri; Republica: Va. 
situ Surikov; I. C. Frimu, Gh. Do. 
ja. V. Roaită. Al. Sahia: Mexicul 
cinză; Magheru. Elena Pavel, 1 
Mai : Copiii minune ; V. Alee, 
sandri : Melba ; Lurrina : Pentru 
viața lui Kaspar; înfrățirea în
tre popoare, Grivifa. Libertății: 
In iureșul focului; Victoria : UI. 
lima aventură a lui Don Juan ; 
Maxim Gorki, N. Bălcescu : Bla
na de vizon ; 13 Septembrie, Ilie 
Pint i ie. G. Baco via Telegrame; 
Tineretului: Ștrengarii ; Al Poa 

cietății socialiste. Ele apără u- 
nitatea și coeziunea frățească a 
lagărului socialist, în frunte eu 
marea Uniune Sovietică".

In continuare ambasadorul 
R. P. Bulgaria a subliniat poli
tica de pace dusă de țările noa
stre.

Răspunzînd ambasadorului 
bulgar, tov. Ion Gheorghe Meu
rer a spus printre altele: „Odată 
cu instaurarea regimului demo
crat-popular în cele două țări, 
popoarele romin și bulgar au 
dezvoltat și mai mult legăturile 
lor tradiționale, bazate astăzi 
pe ideile atotbiruitoare ale mar- 
xism-leninismului și pe princi
piile internaționalismului prole
tar, în interesul socialismului și 
al păcii.

Republiea Populară Romînă și 
Republica Populară Bulgaria, 
alături de celelalte țări. ale la
gărului socialist, duc o politică 
consecventă de apărare a păcii, 
de slăbire a încordării interna
ționale și de creare a unui cil- 
mat favorabil colaborării inter
naționale".

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
avut cu tovarășul Ivan Atana
sov .Kinov o convorbire cordială, 
la care au asistat tovarășii A- 
vram Bunaciu și Gheorghe 
Stoica.

(Agerpres),

contribuția adusă Ia întărirea 
continuă a relațiilor frățești din
tre poporul coreean și poporul 
român a fost conferit ordinul 
„Drapelul Republicii Populare 
Democrate Coreene" da sa a
III-a  tovarășilor Gh. Colfescu, 
șeful echipei de ingineri ro- 
mini, și Grigore Calcantraut, 
membru al acestei echipe. Pen
tru aceleași motive a fost distins 
ou „Medalia Republicii Populare 
Democrate Coreene .pentru me
rite în muncă" tovarășul Fran
cesco Mazzeti, membru al echi
pei de ingineri romîni.

Inminînd înaltele distincții, 
ambasadorul R P.D. Coreene la 
București, Kim Ben Dik, a mul
țumit specialiștilor romîni pen
tru aportul adus de ei ,1a dez
voltarea industriei de ciment din 
țara prietenă-

In numele celor decorați 1 
răspuns ing. Gh. Colfesou.

(Agerpres)

tre s-a bucurat de un succes 
deosebit și a primit diploma de 
onoare și medalia de aur pentru 
colecțiile de trandafiri, garoafe, 
calciolarii și gladiole.

O diplomă de onoare și me
dalia de aur a primit și biologul 
Rudolf Palocsay, conducătorul 
delegației țării noastre, pentru 
activitatea sa în domeniul flo- 
riculturii și îndeosebi pentru 
noul soi de trandafiri, prezen
tat la această expoziție.

(Agerpres)

pov : Serenada străzii; Cultural, 
Moșilor ; Lumină in întuneric; 
C. David -.Enrico Caruso ; Unirea.* 
Istețul Sașko; Flacăra : Moara 
cu noroc ; T. Vladimirescu : Oa
meni sau majuri; Arta, 23 August, 
Olga Bancic : Rămii cu noi; 
Munca: Reîntoarcerea; Popular, 
G. Coșbuc : Mantaua; Donca 
Simo : Ea te iubește ; 16 Februa
rie : Pinionul buclucaș; Drumul 
serii : Războiul opiumului; Au, 
rel Vlaicu : Ultima noapte pe 
„Titanic(<; B. Delavranoea : La 
doi pași de graniță; Timpuri 
Noi : Un program de filme do
cumentare.

(Urmare din pag. l-a) 

internaționale Masele largi din 
lumea întreagă așteaptă cu spe
ranțe, conferința la nivel înalt 
ce se va deschide în curind la 
Paris: ei așteaptă ca această 
conferință să constituie un pas 
important pe calea menținerii și 
consolidării păcii.

Forțele mondiale ale păcii sînt 
puternice. Ele cresc și vor crește 
necontenit. !n lume s-a creat, 
există, o uriașă forță materială, 
politică și morală pusă în sluj
ba păcii — lagărul socialist ca
pabil să împiedice și șă zdro 
bească aventurile agresive ale 
imperialismului. Pe drept cu- 
vînt oamenii muncii de pretu
tindeni văd în lagărul unit și 
puternic al țărilor socialiste 
bastionul de neclintit, reazimul 
cel mai sigur al păcii.

Mîndru că face parte din ma
rea familie a țărilor socialiste, 
poporul nostru sărbătorește 
1 .Mai sub semnul luptei pen
tru întărirea și înflorirea pa

triei, pentru înfăptuirea înțelep
te! politici a partidului, pentru 
construirea socialismului.

Producția industrială a Repu 
blidi noastre a fost în 1959 de 
4 ori și jumătate mai mare decit 
cea din 1938. Sectorul socialist 
al agriculturii cuprinde peste 75 
la sută din totalul familiilor ță
rănești. Realizările obținute sub 
conducerea partidului în dezvol
tarea industriei și agriculturii 
se răsfrîng direct asupra nive
lului de trai al fiecărui om al 
muncii. Sporirea salariului real, 
amploarea pe care o ia construc
ția de locuințe, dezvoltarea în- 
vățămintului, măsurile pentru 
continua îmbunătățire a ocroti
rii sănătății, sînt rezultate ale 
politicii marxist-leninlste a par
tidului, al cărui țel suprem este 
făurirea bunăstării poporului 
muncitor.

Sărbătorind anul acesta în 
tîiul de Mai în condițiile unor 
noi și mari victorii dobîndite 
sub conducerea partidului, oa
menii muncii din țara noastră 
se pregătesc cu mare însufle
țire să întîmpine prin realizări 

deosebite cel de al 111-lea Con
gres al P.M.R. care va avea loc 
la 20 iunie a.c. După cum se 
știe, Congresul va adopta pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
schița planului de perspectivă 
de 15 ani — program măreț de 
luptă pentru avîntul continuu 
al economiei și culturii, pentru 
înflorirea patriei, pentru desă- 
virșirea operei de construire a 
socialismului.

însuflețiți de mărețele perspec
tive pe care partidul ni le pune 
in față, oamenii muncii iși a- 
lirmă hotărîrea de a li^pta cu 
și mai multă dirzenie pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid. întrecerea sociaJistă 
în cinstea Gongresului partidu
lui a cuprins toată țara. In fo
cul uriașului patos creator al 
întregului popor se obțin noi 
realizări. Prin fapte, prin noi 
și noi succese în muncă, poporul 
nostru, tineretul muncitor iși 
exprimă dragostea nemărginită 
pentru inspiratorul și organiza
torul tuturor victoriilor noastre, 
pentru încercatul nostru partid 

— părintele tineretului — care 
ne conduce cu înțelepciune că
tre o viață mai îmbelșugată, 
mai fericită.

Poporul nostru este conștient 
că prin realizările pe care le 
dobîndește sub steagul partidu
lui în opera de construire a 
socialismului iși aduce contri
buția sa la victoria socialismu
lui în întrecerea cu capitalis
mul, la apărarea celui mai de 
preț bun al omenirii — pacea. 
Bl știe că cea mai vie mani
festare a solidarității cu lupta 
oamenilor muncii din lumea în
treagă, este lupta perseverentă 
pentru înflorrea patriei socia- 
lțste, pentru întărirea lagărului 
socialist. Educat de partid în 
spiritul internaționalismului pro
letar, tineretul nostru își aduce 
aportul său entuziast la înflori
rea patriei, la întărirea forțelor 
socialismului și păcii manifes- 
tîndu-și astfel prin fapte soli

daritatea cu lupta oamenilor 
muncii, a tineretului muncitor 
de pretutindeni pentru pace și 
progres social.

Sărbătorind 1 Mai 1960 în 
plin avînt de muncă creatoare 
în întîmpinarea celui de al 
II 1-lea Gongres al Partidului, 
noi sîntem plini de încredere în 
viitorul nostru fericit, în viito
rul luminos pe care și-4 va cu
ceri întreaga omenire munci
toare.

De 1 Mai, cînd peste oceanul 
de capete omenești al lumii flu
tură steagul solidarității celor 
ce muncesc, cînd răsună cu deo
sebită putere nestinsa, apriga 
chemare: „Proletari din toate 
țările — uniți-vă !* simțim ou 
toții odată mai mult, că nu exi
stă forță în stare să stăvilească 
uriașa, eroica mișcare înainte a 
omenirii spre excluderea răz
boiului din viața societății, spre 
socialism, spre fericire.

Echipa de dansuri populare a Casei raionale a raionului Gheorghe Gheorghiu-Dej executînd e 
suită de dansuri în cadrul concursului roionai „Festivalul primăverii".



încheierea primei etape a lucrărilor
Comitetului celor zece state

Al patrulea volut» 
„Documentele 
politicii externe 
a U. R. S. S.“

ÎN PREAJMA LUI 1 MAI pentru dezarmare
U. R. S. S.

MOSCOVA 29, — Corespon
dentul Agerpres transmite : La 
Moscova sînt pe terminale ulti
mele pregătiri pentru sărbători
rea zilei de 1 Mai. Zugravii, du
pă ce au dat o înfățișare nouă 
la sute de clădiri, chiar și pe’ 
străzi mai lăturalnice, își string 
acum ustensilele, se mătură încă 
o dată bazinele fintînilor 1 arte
ziene, care vor țîșni toate deoda
tă «îmbată după-amiaza la ora 
șase. In Piața Roșie, operatorii 
de cinema și televiziune, cățărați 
pe „turnurile de observație*’, 
special construite pentru ei, își 
împart sectoarele pe care le vor 
trece în centrul obiectivelor în 
timpul demonstrației.

Nu mai puțin sugestiv se sim
te sărbătoarea în întreprinderile 
Moscovei. Aici, particularitatea 
acestui întîi Mai constă în larga 
mișcare ce a cuprins numeroase 
colective, care luptă sub deviza 
„De la brigăzi — la întreprin
deri ale muncii comuniste**.

De dimineața pînă seara tîrziu, 
magazinele freamătă de lume. In 
unele din ele cumpărătorii sînt 
deserviți în zilele din preajma 
•ărbătorii timp de 12 și chiar 
mai multe ore pe zi.

In preajma lui 1 Mai s-au 
deschis o serie de noi unități de 
alimentație publică, Printre aces
tea fac parte și 32 de cafenele 
care și-au cîștigat repede popu
laritate. Ele sînt în așa fel ame
najate că amatorii pot aici nu 
numai să consume bucate gus
toase ci și să citească în tihnă, 
la o ceașcă de cafea ori, în altă 
Hlă, să danseze pînă seara tîrziu.

Multe mii de moscoviți își pun 
Ia punct autoturismele, își string 
bagajele și instrumentele de pes
cuit, pentru ca îndată după de
monstrație să plece spre taberele 
de odihnă de pe rîul Moscova. 

__X—J

R. P. Chineză 
' CENCIJOU 29 (Agerpres). —< 

.China Nouă transmite :
în cinstea zilei de 1 Mai, la 

trustul metalurgic Anșan, din 
provincia Henan (China Cen
trală), au intrat in funcțiune 
două noi laminoare. Unul 
noile laminoare produce oțel 
minat de dimensiuni reduse, 
celălalt țevi de oțel trase.

Noile construcții, precum

fabricat în întregime de indu
stria constructoare de mașini 
din această provincie.

R. Cehoslovacă
PRAGA 29 (Agerpres). — 

Pregătirile în vederea zilei de 1 
Mai și a zilei de 9 Mai — cea 
de-a 15-a aniversare a eliberării 
— coincid in R. Cehoslovacă cu 
campania electorală și cu discu
tarea noii constituții socialiste.

Oamenii muncii din Ceho
slovacia fac bilanțul întrecerii 
socialiste în cinstea acestei săr
bători, Planul pe primul tri
mestru a fost îndeplinit de în
treprinderile industriale în pro
porție de 101,5 la sută, iar 
volumul producției industriale a 
crescut în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut cu peste 13 la sută.

In aceste zile Praga, capitala 
R. Cehoslovace, este împodobită 
sărbătorește. Pretutindeni se văd 
lozinci în cinstea zilei de 1 Mai, 
în cinstea Partidului comunist 
care conduce poporul cehoslovac 
Pe calea desăvîrșirii construirii 
socialismului, în cinstea poporu
lui sovietic șj armatei lui elibe
ratoare, în cinstea prieteniei de 
nezdruncinat cehoslovaco-sovie- 
tică.

cuptoare electrice, muncitorii de 
la furnalele 1 și 2 au dat 162 
tone fontă peste plan, colectivul 
de’ la cuptoarele electrice a dat 
30 tone oțel de calitate supe
rioară peste prevederile planu
lui, iar laminoriștii au produs 
zilnic cu 500 tone mai multe la- 
ornate de oțel decît în zilele 
anterioare.

’ R. P. D. Coreeană
PHENIAN 29 (Agerpres). — 

Agenția Centrală Telegrafică Co
reeana transmite: Construcția 
noului sistem de irigații Ociji- 
don din provincia Hvanhe de 
nord a intrat în fază finală. Cu 
ajutorul acestuia se vor iriga 
30.000 de tembo de pâmînt (1 
teml)o este egal cu 0,99 ha.).

Sistemul de irigații va fi dat 
în exploatare în ajunul zilei de 
1 Mai.

Pe cursul mijlociu al fluviu
lui Sehîn, care se varsă în Ma
rea Galbenă, se înalță un baraj 
lung de 275 m și înalt de 36 
m. Aici se va crea un mare lac 
de acumulare. De aici au fost 
săpate canale pe teritoriile

șase județe ale provinciilor 
Hvanhe de nord și de sud, cu 
o lungime totală de peste 400 
km. Darea în exploatare a siste
mului de irigație va grăbi elec
trificarea acestei reg.uni. în a- 
propierea lacului de acumulare 
va fi plantat 
construită o 
odihnă.

GENEVA 29 (Agerpres). —- 
Tn cadrul ședinței din 29 apri. 
lie a Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare s-a discutat 
problema proiectului comunica
tului final comun in legătură

cu întreruperea lucrărilor comi
tetului pînă la 7 iunie.

In urma consfătuirii de lucru 
a reprezentanților tuturor de’.e- 
gaților nu s-a reușit să se a- 
jungă la un acord cu privire la 
textul comunicatului.

Reprezentanții Bulgariei, Po
loniei și Cehoslovaciei, lutnd cu
vîntul în încheierea dezbaterilor, 
au făcut bilanțul lucrărilor con
ferinței Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare.

R. D.

un parc și va fi 
mare casă

Vietnam

de

HANOI 29 (Agerpres). — 
Agenția Vietnameză de Infor
mații transmite:

in R.D. Vietnam 
șoară o activitate intensă
cinstea zilei de 1 Mai.

Numeroase întreprinderi 
Hanoi au organizat

se desfă-
în

din 
Hanoi au organizat expoziții 
iiustrînd realizările și inovațiile 
aduse de muncitori. Ansamblu
rile artistice ale școlilor din 
oraș vor prezenta în fabrici și 
pe șantierele de construcții pro
grame de cîntece și dansuri. De 
asemenea, In întreprinderi și 
pe șantierele de construcții vor 
avea loc festivaluri teatrale or
ganizate de sindicate.

Declarația
In declarația sa, tov. Eduard 

Mezincescu, șeful delegației ro- 
mî. e, a spus:

In cursul celor șase săiptă- 
mîni de dezbateri a evut loc un 
schimb de vederi asupra proble
mei dezarmării generale și to
tale.

Apropierea care s-a eviden
țiat în anumite puncte e fost, 
ulterior negată de delegațiile 
occidentale. Delegațiile statelor 
occidentale au respins discuția 
amănunțita a planului de de
zarmare generală și totală pro
pus de U.R S.S. și transmis Co
mitetului prin rezoluția Adună
rii Generale a O N U.

Ele au opus planului sovietic 
un plan de măsuri parțiale și

din 
la- 
iar

... 5'
dezvoltarea întreprinderilor mici, 
au dus la transformarea pro
vinciei Henan intr-un important 
centru producător de oțet. Este 
de remarcat faptul că utilajul 
pentru noile întreprinderi a fost

Franța .
29. — Corespondentul 
transmite : In cadrul

PARIS 
Agerpres 
pregătirilor care se desfășoară în 
Franța sub semnul unității de 
acțiune a oamenilor muncii din 
diferitele centrale sindicale fran
ceze pentru sărbătorirea zilei de 
1 Mai, organizațiile departamen
tale ale Confederației Generale a 
Muncii, Confederației franceze a 
muncitorilor creștini și Force 
Ouvriere din departamente ca 
Rhone. Cotes-du-Nord, Deux-Se* 
vres, Herault, Doubs, Ain, au ho- 
tărit să organizeze manifestații 
comune în cinstea sărbătorii in
ternaționale a oamenilor muncii.

In Departamentul Seine-et Oise 
și in regiunea Parisului au fost 
programate numeroase reuniuni 
și mitinguri unitare cu prilejul 
zilei de 1 Mai.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 29. — Gores- 

pondentul Agerpres transmite:
Ziua de 1 Mai este întîmpi- 

nată de oamenii muncii din 
R.P. Ungară cu realizări deo
sebite in muncă.

La combinatul siderurgic 
„ Lenin**, colectivul a inițiat În
trecerea socialistă in cinstea 
zilei de 1 Mai. Risponzind che
mării care a pornit de la secția

șefului delegației romîne
NECESARA PRIN FORȚA SI
TUAȚIILOR OBIECTIVE CARE 
S-AU DEZVOLTAT PE PLAN 
INTERNAȚIONAL Șl ȘI-AU 
GĂSIT EXPRESIA IN REZO
LUȚIA NAȚIUNILOR UNITE 

Cu toate puȚneie rezultate 
ale primelor săptămîni ale dez
baterilor noastre, delegația ro- 
mînă continuă să fie convinsă 
că SOLUȚIA RADICALA A 
PROBLEMEI DEZARMĂRII 
ESTE DE DOMENIUL POSI
BILITĂȚILOR.

Noi sperăm că delegațiile ță
rilor Alianței atlantice vor re
uși in acest inierval să-și pre
cizeze mai bine pozițiile lor 
față de dezarmarea generală și 
totală. în spiritul și litera re
zoluției Națiunilor Unite și vor 
veni, după întrerupere. mei 
bine pregătite pentru a discuta 
un program de dezarmare ge
nerală și totală și de a-și ono
ra angajamentele față de co
munitatea internațională.

In ceea ce o privește, DELE
GAȚIA ROMINA VA ACȚIO
NA PE MAI DEPARTE PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA UNUI 
PROGRAM CONCRET DE DE
ZARMARE GENERALA ȘI TO- 
TALA.

Izolate, în special măsuri de 
control asupra înarmărilor în . 
trei etape, printre care, a treia 
etapă a fost, practic lăsată de o 
parte în cursul discuțiilo”, chiar 
de către autorii planului occi
dental.

Delegațiile occidentale au res
pins, de asemenea, djsctîția 
principiilor fundamentale ale 
dezarmării generale Și totale 
propuse de țările socialiste. Abia 
la sfîrșitul conferinței, ele au 
prezentat contrapropuneri e lor, 
fără însă a accepta o d.scuție 
propriu-zisă asupra propriilor 
lor propuneri.

S-a dovedit că progresul ne
gocierilor noastre a fost împie
dicat de fa.ptul că statele Alian
ței atlantice au urmărit să dea 
opiniei publice numai iluzia că 
la conferința Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare 
sînt în cu.rs tratative asupra u- 
nui tratat de dezarmare gene
rală și totală, în timp ce, în 
realitate ele au respins ideea 
discutării unui asemenea tratat.

O învățătură prețioasă a re
zultat, totuși, din dezbaterile 
noastre: aceea că DEZARMA
REA GENERALA $1 TOTALA 
SE IMPUNE CA O SOLUȚIE

A
La Moscova a apărut al pau 

trulfta volum a! (puolicațîei ..Do
cumentele politicii externe a 
IJ.R.S.S". El cuprinde perioada 
cU la 19 martie pînă la 31 de. 
cembrie 1921. Aproape două tre. 
irri din documente s'nt publi
cate pentru prima dată.

Materialele acestui volum o- 
gl Îndese lupta statului sovietic 
pentru pace și normalizarea rela
țiilor cu celelalte țări, procesul 
stabilirii de legături comerciale 
ale statului sovietic cu țările 
străine, poziția guvernului sovie
tic față de conferința de la Wa
shington a celor nouă puteri. Iu. 
eră rile conferințelor internațio
nale de la Dairen, Kars și a.te 
conferințe internaționale.

Volumul cuprinde principalele 
documente, scrisori, telegrame și 
alte materiale ale lui V. I. Lenin 
în problemele internaționale car® 
oglindesc rolul său de frunte în 
rezolvarea celor mai de seamă 
probleme de politică externă alt 
statului soviet;*»

—•— i

Cuvîntul șefului delegației sovietice

Tratat de pace și prietenie 
între R. P. Chineză și Nepal

KATMANDU 29 (Agerpres). 
Agenția China Nouă anunță că 
la 28 aprilie ambasadorul R.P. 
Chineze în Nepal a oferit o re
cepție în cinstea premierului Ciu 
En-lafi și persoanelor care-1 în
soțesc.

Recepția a-a desfășurat îm 
tr-o atmosferă deosebit de prie-* 
tenească. Oaspeții și gazdele 
au toastat pentru continua întă
rire a prieteniei dintre cele 
două țări.

La încheierea tratativelor chw 
no-nepaleze au fost semnate un 
tratat de pace și prietenie între 
R.P. Chineza și Nepal și un a- 
cord de colaborare economică.

La 28 aprilie în cursul serii, în 
ajunul plecării sale spre patrie, 
premierul Ciu En-lai a partici
pat la o conferință de presă.

In seara zilei de 28 aprilie

o
la postul de radio din
Ciu En-lai a rostit

In Turcia continuă 
manifestațiile populare

Acest grup veseî de studenți 
czerbaidjeni cere coboară 
scările Universității din Ba
ku se grăbesc spre sala unde 
cu loc repetițiile unui fru
mos spectacol de dansuri in
titulat „Prietenia popoarelor’.

MOSCOVA. — N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C, al P.C.U.S. 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. s-a întors la 29 
aprilie la Moscova. Plecind cu 
tr nul din Baku, șeful guvernu
lui sovietic s-a oprit în orașul 
ucrainean Harkov.

aprilie a 
procesul 

Oberlăn- 
guvernul 
ministru 

persoanelor 
repetatele

BERLIN - La 29 
fost dată sentința în 
criminalului de război 
dr care a ocupat în 
vest german postul de 
pentru problemele ț 
strămutate. Pentru i 
sale asasinate, pentru repetatele 
sale incitări la asasinate, pen
tru complicitate la diferite asa
sinate și pentru repetatele în
demnuri la crimă, Oberlănder a 
fost condamnat la muncă 
n.că pe viață și interdicție 
recțională pe viață.

sil- 
co-

a-BUDAPESTA. — La 29 
prilie Direcția Centrală de Sta
tistică a R. P. Ungare a dat pu
blicității comunicatul cu privire 
la rezultatele îndeplinirii pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale a țării pe primul .tri
mestru al acestui an. In decurs 
de un îin producția industrială 
a sporit cu 14 la sută inclusiv 
în industria grea cu 13 la sută, 
în industria ușoară cu 18 la 
sută, în industria alimentară cu 
15 la sută.

ROMA. — Vineri seara cu 
128 vorurl contra 110, Senatul 
italian a acordat votul de în
credere guvernului prez dat de 
Fernando Tambroni. Au votat 
„pentru** senatorii democrat creș
tini și neofasciști. Ceilalți sena
tori, comuniști, socialiști, social

premierul 
cuvîntare 
Katmandu.

Vă pot relata că în cursul vi
zitei mele in Nepal — a spus 
Ciu En-lai — cele două guverne 
ale noastre au hotă rit, după noi 
convorbiri între liderii guverna
mentali ai celor două țari, să 
semneze tratatul de pace și prie
tenie. Acesta este un nou.eveni- 
merit de seamă în relațiile noa
stre prietenești, care se produce 
ca urmare a înțelegerii privi
toare la problema frontierei și 
acordului privitor la ajutorul 
economic dintre cele doua țări 
ale noastre.

La 29 aprilie, în cursul dimi
neții, premierul Ciu En-lai și 
persoanele care-1 însoțesc, au 
plecat pe calea aerului din Kat
mandu spre patrie.

democrați, liberali, republicani, 
monarhiști și independenți au 
Votat împotriva guvernului.

ARTEK. — La 28 aprilie a 
avut loc festivitatea înmînării 
diplomei de onoare a Consiliu
lui Mondial al Păcii, Taberei 
internaționale pentru copii „Ar
tek", distinsă pentru contribuția 
însemnată adusă la cauza întă
ririi păcii și prieteniei între po
poare, cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a Zilei internaționale 
a partizanilor păcii.

ANKARA 29 (Agerpres). — 
In pr.nopaleie ora$e a ie Tur
dei au continuat vineri tulbu
rările izbucnite ieri la Istanbul.

Vineri dimineața, peste 5UXJ 
de studenți ai universității ain 
Ankara s-au adunat in cartierul 
universității pentru a protesta 
împotriva uciderii colegilor lor 
din Istanbul și a măsurilor luate 
de guvern. După ce au păstrat 
un moment dp tăcere in memo
ria ceior asasinați, studenții au 
intonat Imnul național. Ei au 
fost atacați de politie și armată, 
care a făcut uz de bastoane de 
cauciuc, de grenade lacrimoge
ne și chiar de arme de foc. Îm
pinși în clădirile facultăților de 
drept și științe politice, studenții 
au ieșit din nou pe străzi. Mar
torii oculari relatează că în tot 
cursul zilei au avut loc ciocniri 
între manifestanți și poliție și 
că în diferite cartiere din An
kara au fost trase focuri de 
armă. Ultimele știri arată că la 
Ankara au fost peste 100 de ră
niți.

MANIFESTAȚIILE STUDENȚEȘTI 
CONTINUA IN CIUDA 

MASURILOR SEVERE LUATE 
DE GUVERN

Corespondentul agenției Uni
ted Press International relatea
ză că tn cursul ultimelor două 
zile, s-au înregistrat 14 morți. 
In ciuda măsurilor severe luate 
de guvern și la Istanbul au con
tinuat in cursul zilei de vineri 
manifestațiile studențești. Peste 
2000 de studenti au ocupat in
cinta universității din Istanbul 
declarind că nu o vor părăsi 
pînă la demisia lui Menderes.

Corespondentul agenției Reu
ter anunță că la Izmir, politia 
turcă a atacat peste o mie 
de studenti care au demonstrat

In !a*,a reședinței guvsi2tom- 
luL MamiestMîile au reînceput 
încă in cursul dupa-antezi; și

La Ankara, ca și la Istanbul 
și Izmir a rost proclamata ae 
Goua zile starea de asediu și in- 

jială. Au foststiluită legea 
mieczise or.ce adună;

S-AU ÎNCHIS universitățile

Agenția Associated Press a- 
nun,a ca u. ti mul comunicat al 
comandanților militari ain Is
tanbul și Ankara face cunoscut 
ca toate universitățile vor fi în
chise pina la 29 mai și că toți 
studenții din provincie sînt 
obligați să plece de îndată la 
casele lor. S-a interzis ziarelor 
turcești să publice relatări sau 
fotografii privind demonstrațiile 
studențești. In schimb, toate 
ziarele publică vineri comunica
tul anunțînd legea marțială, 
precum și fotografiile 
danților militari de la 
și Ankara.

Ziarul „Ulus“, organ 
ziției, a fost suspendat 
de o lună și directorul său con
damnat la patru luni închi
soare.

Au fost de asemenea suspen
date pe termen nelimitat 4 co
tidiene și 2 publicații săptămî- 
nale din Istanbul și Ankara.

Corespondentul agenției Uni
ted Press International anunță 
că în urma tulburărilor studen
țești, primul ministru Adnan 
Menderes a renunțat să partici
pe la lucrările sesiunii Consiliu
lui ministerial al CENTO care 
se desfășoară la Teheran.

In cursul acestor zile au fost 
convocate reuniuni urgente ale 
conducerii partidului democrat 
de guvernămint și ale celui re
publican de opoziție-

Semnături în 
sprijinul conferinței 

la nivel înalt
BAGDAD. — La chemarea 

Consiliului .Național al parti" 
sânilor păcii din Irak, în 
țară s-a desfășurat campania 
de stringere de semnături în 
sprijinul apropiatei conferin
țe la nivel înalt.

Cu acest prilej, Comitetul 
Executiv al Uniunii generale 
a studenților din Irak a a- 
dresat un apel către 
organzațiile studențești
țară, către toți cei care do
resc pacea să participe activ 
la campania de stringere de 
semnături pentru succesul 
conferinței la nivel înalt.

toate 
din

Chiar de la începutul lucrări
lor comitetului, a spus V. A. 
Zorin, șeful delegației sovietice, 
în discuțiile noastre s-au con
turat două linii principial dife
rite. Una din linii a fost promo- 
vată de delegațiile state.or so
cialiste ; această linie urmărea 
traducerea în viață a hotăririlor 
Adunării Generaie a O-N.U. cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală, elaborarea tratatului 
cu privire la o astfel de dezar
mare, stabilirea de comun acord 
a unui program concret de de
zarmare. Cealaltă linie a fost pro
movată în comitet de delegațiile 
statelor occidentale — membre 
ale Uniunii Nord-Atlantice. Sin- 
tem nevoiți să arătăm că acea
stă linie se îndepărtează extrem 
de mult de telurile dezarmării 
gene-a le și totale.

Puterile occidentale s-au es
chivat de la examinarea in mod 
amănunțit a programului sovie
tic, au refuzat sa treacă la ela
borarea tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală și 
au propus așa-numitui lor „plan 
de dzarmare generală și atot
cuprinzătoare”-

Planul occidental este o nouă 
încercare a puterilor occiden
tale de a se eschiva de la o 
dezarmare efectivă, de a lipsi 
problema dezarmării de însăși 
esența ei și de a reduce în
treaga chestiune numai la con
trol. In interesul asigurării po
sibilității de a se realiza un 
progres chiar în condițiile grele, 
create de atitudinea puterilor 
occidentale, delegațiile țărilor 
socialiste au propus ca un prim 
pas pe calea spre elaborarea 
unui program de dezarmare ge-

neral ă și totală să se elaboreze 
de comun acord principiile unei 
astfel de dezarmări și la 8 a- 
prilie au prezentat in țomitet 
propunerile corespunzătoare.

Se întărește convingerea noa
stră,-a spus în, continuare V. A. 
Zorin, că în realitate puterii- 
occidentale nu intenționează în 
prezent să elaboreze principiile 
fundamentale și programul de
zarmării generale și totale, ci 
sînt interesate numai în a as
cunde in fața opiniei publice 
mondiale lipsa lor de dorință de 
a traduce în viață rezoluția A- 
dunării Generale a O.N.U. cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală prin discuții în legă
tură cu așa-numitele măsuri 
inițiale de dezarmare care nu 
sînt decît măsuri de control a- 
supra înarmărilor. Dar puterile 
occidentale trebjie să înțeleagă 
ca In actualele condiții această 
linie nu poate avea succes, a a- 
vertizat V. A. Zorin.

In încheiere, V. A. Zorin a 
declarat: După întrerupere vom 
relua tratativele noastre. IN 
CE PRIVEȘTE POZIȚIA UNIU- 
Nil SOVIETICE LÂ ACESTE 
TRATATIVE pornind de la po- 
Etica sa consecventă de pace și 
de orientare fermă >pre slăbi
rea încordării internaționale, 
EA NU VA PRECUPEȚI EFOR
TURI PENTRU ASIGURAREA 
SUCCESULUI TRATATIVELOR 
NOASTRE CU PRIVIRE LA 
UN PROGRAM CONCRET DE 
DEZARMARE GENERALA SI 
TOTALA, PENTRU A APRO
PIA ASTFEL ÎNFĂPTUIREA 
MĂREȚULUI VIS AL OAME
NILOR’ - ELIMINAREA RĂZ
BOIULUI DIN VIATA OME
NIRII.

ATENA 29 (Agerpres). - Li 
Tribunalul militar din Atena 
continuă procesul intentat unui 
grup de democrați greci sub 
învinuirea de intenție de spio
naj.

Cea mai mare parte a acuza
ților au fost deținuți de 5—6 
ani în lagăre și închisori. In 
tot acest timp, organele poliției 
politice au căutat să „constru- 
iască“ acuzații. Din primele zile 
ale procesului a reieșit însă lip
sa oricăror probe în sprijinul 
acuzațiilor aduse.

Avocatul apărării Galeos a 
propus anularea actului de acu
zare, deoarece din el nu rezul- 
tâ unde, cînd și cui s-au ofe
rit acuzații să facă sp onaj. El 
a arătat că democrații aduși in 
fața instanței se găsesc în situa
ția unui individ acuzat că a 
ucis' un necunoscut, într-un loc 
necunoscut, într-un timp necu
noscut. Cum să demonstreze a- 
cest individ că nu a ucis?

Depozițiile agenților de poli
ție arată că scopul procesului 
este dezlănțuirea unui nou val 
de isterie anticomunistă.

PREMIERĂ 

la 

cinematograful 

L UM IN A

coman-
Istanbul

al opo- 
pe timp

Cocktail

Scoția 
50.000 
la în-

50 000 de tineri 
muncitori scoțieni 

în grevă
LONDRA. — în 

continua greva celor 
de tineri muncitori de
treprinderile constructoare de 
mașini și șantierele navale. 
Greviștii cer sporirea salarii
lor.

La 28 aprilie, cîteva sute 
de greviști au organizat o 
demonstrație pe străzile ora
șului Glasgow. Greva se bu
cură de un larg sprijin în 
întreaga țară. La 28 aprilie 
au încetat lucrul în semn de 
solidaritate cu greviștii sco
țieni 500 de tineri muncitori 
de la întreprinderile indu
striale din Manchester. Gre
viștii au fost sprijiniți și 
de tinerii muncitori din 
Sunderland. South-Shields și 
Sheffield.

ATENA 29 (Agerpres). — 
Ambasadorul R. P. Romîne la 
Atena, Ion Drînceanu, a oferit 
la 28 aprilie 1960, un cocktail 
cu prilejul plecării sale din Gre
cia.

La cocktail au participat prin
tre alții Kanelopoulos, vicepreșe
dintele guvernului grec, Averoff, 
ministrul Afacerilor Externe, 
Dertilis, ministrul Comerțului, 
Levidis, mareșalul Palatului, ge-

neraluil Ventiris, aghiotantul re
gelui, Platis, președintele parla
mentului, Farmakidis, subsecretar 
de stat la Ministerul Industriei, 
șefii de partide Venizelos, Mar- 
kefzinis, Tsaldaris, Tsirimocos, 
Stefanopoulos, Turkovasilis, Pa- 
pandreu precum și foști miniștri, 
numeroși deputați, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe și din alte ministere, 
oameni de cultură, ziariști și 
alte personalități.
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Situația din Coreea de
SEUL 29 (Agerpres). — 

După cum anunță corespon
denții agenției de presă ame
ricane din Seul, la 28 aprilie 
Ho Cijon, președinte ad-inte- 
rim al Coreei de Sud și mi
nistrul Afacerilor Externe, a 
numit șase noi miniștri în gu
vernul provizoriu al Coreei 
de Sud, printre care miniștrii 
Finanțelor, Construcțiilor, Co
merțului și Industriei, Invă- 
țâmîntului, Sănătății șt Asi
gurărilor Sociale.

Primele trei posturi au fost 
ocupate respectiv de președin
tele Băncii din Seul, de unul 
din locțiitorii directorului 
Băncii Coreei și de președin
tele unei mari firme de im
port-export. Fostul locțiitor al 
ministrului Transporturilor a 
devenit ministrul Transportu
rilor. Rămîn deocamdată va
cante trei posturi printre care 
postul de ministru de Război,

• Cine sînt numiți miniștri în guvernul 
provizoriu e Ambasadorul S.U.A. în vizită 

l de condoleanțe la Li Sîn Man e Comunicatul 
oficial cil privire la numărul victimelor 

terorii lisînmaniste
care, după cum se arată în 
știrile din Seul, va fi ocupat 
probabil de Song Yu Cian, 
șeful statului major al arma
tei sud-coreene.

Membrii noului Consiliu de 
Stat sud-coreean (guvern pro
vizoriu) care deține în prezent 
puterea încearcă prin promi
siuni nebuloase să calmeze 
masele populare indignate șl 
să abată împotriva altora mî- 
nia lor față de adevărațil vi- 
novați al recentelor eveni
mente sîngeroase.

Consiliul de Stat consideră 
că sarcina sa „primordială" 
este „să faca de urgență or-

dine șl să organizeze activi
tatea poliției sleită de pu
teri", care, după cum se știe, 
poartă principala răspundere 
pentru asasinarea 
populației

La 28 aprilie
Națională sud-coreeană a a- 
doptat o rezoluție în care se 
cere guvernului să asigure 
securitatea fostului președinte 
Li Sîn Man,

După cum rezultă din ști
rile corespondenților străini. 
Mc Conaughty, ambasadorul 
S.U.A. in Coreea de Sud, a 
vizitat la 28 aprilie pe Li Sin 
Man pentru a-1 exprima con-

în masă a

Adunarea

doleanțe în legătură cu moar
tea lui Li Ghl Bun, cel mat 
apropiat colaborator al său, 
care a fost împușcat la 28 a- 
prllie de propriul său fiu.

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Corespondentul din Seul al a- 
gmției Reuter relatează că la 
29 aprilie Adunarea Națională a 
Coreei de Sud a primit demisia 
lui U Sin Alan din 
președinte, incepind 
mina viitoare.

Corespondentul 
prance Presse relatează că la 
29 aprilie la Seul s a dat pu
blicității un comunicat oficial 
cu privire Ia numărul victi
melor terorii lisinmanlste. In 
comunicat se arata că in ul
timele nouă zile la Seul și în 
alte orașe din Coreea de Sud 
au fost omorîte 171 de per
soane, iar peste 1.000 de 
persoane au fost rănite, dintre 
care 300 sînt in stare gravă.

țuncția de. 
de săptă-

agenției
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