
Proletari din toate țările, unifi-vd •

Anul X Seria Il-a Nr. 1560

Manifestația de 1 Mai a oamenilor muncii din țara noastră 
a constituit o puternică demonstrație a solidarității poporului 
romîn cu lupta popoarelor din lumea întreagă pentru pace 
și o viață mai bună, o înaltă demonstrație a unității de nezdrun
cinat dintre partid, guvern și popor.

Un aspect al tribunei centrale din Piața „I- V. Stalin*' în timpul demonstrației oamenilor muncii. Foto M. Clac

Grandioasa manifestație de 1 Mai pentru pace și socialism
1 Mai 1954.
Au trecut aproape 70 de ani de cînd mun

citorii de pe toate meridianele globului pă- 
mintesc, sărbătoresc tntîiul de Mai, ca o zi a 
solidarității internaționale a celor ce mun
cesc, simbol al încrederii lor nestrămutate în 
victoria cauzei clasei muncitoare. Sub raze, 
le proaspete ale soarelui de primăvară, mi
lioane și milioane de oameni ai muncii de 
pretutindeni și-au exprimat de 1 Mai — ziua 
frăției muncitorilor din toate țările, adînca 
lor hotărîre de a-și dărui toate forțele nobilei 
cauze a apărării păcii pe întregul pămînt.

In scumpa noastră patrie, poporul munci, 
tor a sărbătorit cu entuziasm al lO.lea 1 Mai 
liber. In această zi însorită, tineretul țării 
noastre alături de întregul popor, și-a expri
mat cu adîncă bucurie recunoștința sa fier, 
binte pentru marele popor sovietic, cel mai 
bun prieten al nostru, care cu un deceniu în 
urmă ne.a ajutat să scuturăm Jugul fascist 
și acordă un sprijin frățesc patriei noastre în 
construirea socialismului.

Trecînd prin fața tribunelor, sutele de mii 
de demonstranți din întreaga țară, au ra
portat partidului și guvernului, despre suc
cesele obținute de către poporul nostru mun
citor, despre hotărîrea lui de neclintit de a 
învinge greutățile, de a dezvolta mai departe 
economia națională, de a ridica necontenit 
producția agricolă și a bunurilor de larg con. 
sum.

Trecînd prin fața tribunelor, sutele de mii 
de demonstranți și-au exprimat gîndurile de 
dragoste și încredere în Partidul Muncitoresc 
Romîn, care ne-a condus spre victoriile ob
ținute și care ne conduce mai departe spre un 
viitor fericit. Marea demonstrație de 1 Mai a 
oamenilor muncii din patria noastră, a însem
nat o puternică manifestare a unității dintre 
partid, guvern și popor.

București : Piața Stalin, loc tradițional al 
marilor noastre sărbători, gătită în flamuri 
roșii și tricolore și ghirlande de brad, așteap. 
tă sub cerul sineliu de mai, începerea gran
dioasei demonstrații pentru pace și socialism. 
Deasupra tribunelor îmbrăcate în verdeață, 
strălucesc portretele marilor genii ale ome. 
nirii muncitoare — Marx, Engels, Lenin, 
Stalin. Pe un mare panou, este înscrisă o lo. 
zincă prin care poporul nostru aduce un sa. 
lut frățesc tuturor popoarelor care luptă pen. 
tru pace, pentru democrație, pentru socia
lism. La monumentul lui I. V. Stalin sînt a. 
șezate flori și steaguri purpurii.

Cravate roșii fîlfîind
Manifestația de 1 Mai începe. Goarnele și 

tobele pionierilor, care se îndreaptă acum spre 
tribună, au început să sune. Prin cravatele 
roșii se joacă zefirul primăverii. In urma 
gorniștilor de la prima parte a coloanei, 
pionierii din raioanele Stalin și Grivița Roșie 
pășesc în formația unui drapel roșu. Pe chi
purile lor se citește emoție. Pionierii au pe cap 
coronițe roșii iar batistele pe care le flutură 
sînt de aceeași culoare. Uratele lor se împle
tesc cu aplauzele celor de la tribună.

Coloana poartă în m'jlocul ei o lozincă din 
pînză albă presărată cu buchețele de flori cu 
cele mai variate culori ale primăverii, pe 
care stă scris cu litere mari .,1 Mai". Dar 
tatii, mai în urmă pe umerii pionierilor este

Ora 9. In tribuna centrală iau loc conducă
torii partidului, guvernului și Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale salutați- de aplauzele 
miilor de oameni ai muncii din Capitală care 
participă la miting. Sînt de față tovarășii : 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol, I. Chișinevschi, AL Moghioroș, Miron 
Constantinescu, Chivu Stoica, general de arma
tă Emil Bodnăraș, C. Pîrvuîescu, P. Borilă. D. 
Coliu, N. Ceaușescu, general locotenent Al. 
Drăghici, M. Dalea, I. Fazekaș, acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, acad. M. Sadoveanu, L. 
Răutu, S. Toma, St. Moraru, Gh. Necula.

In tribune se află numeroși oameni ai mun. 
cii. fruntași ai întrecerii socialiste, conducători 
ai instituțiilor și organizațiilor de stat și ob. 
ștești, economice și culturale, personalități de 
frunte ale vieții științifice, culturale și artis
tice — academicieni, artiști, scriitori — țărani 
muncitori fruntași al recoltelor bogate, repre
zentanți ai cultelor.

Asistă la manifestație delegațiile sindicale 
din U.R.S.S., R. P. Chineză, Marea Britanie, 
R. P. Polonă, R. Cehoslovacă, R.P. Ungară, 
R.P. Bulgaria, R.D. Germană, Austria, Indo
nezia, invitate de Consiliul Central al Sindi
catelor, delegațiile de femei din R.P. Chineză 
și Austria, invitate de Comitetul Femeilor De
mocrate din R.P.R., precum și oaspeți ai In
stitutului Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

In tribună se află, de asemenea, membri al 
corpului diplomatic.

Fanfara intonează imnurile de stat ale 
R.P.R. și U.R.S.S.

Ia cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, membru 
în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., vicepre. 
ședințe al Consiliului de Miniștri.

Oamenii muncii prezenți la miting îșl ex. 
primă hotărîrea de a obține noi succese în 
înfăptuirea politicii partidului și guvernului, 
de dezvoltare a agriculturii și a producției 
mărfurilor de larg consum, de ridicare conti
nuă a nivelului de trai al poporului. Cu ova. 
ții. îndelungi sînt salutate de participanții la 
miting pasajele din cuvîntare care vorbesc 
despre politica externă a statului nostru și 
hotărîrea poporului romîn de a contribui la 
menținerea și consolidarea păcii între po
poarele lumii.

Mitingul ia sfîrșit. In sunetele marșului 
festiv începe demonstrația oamenilor muncii 
de 1 Mai.

purtat Un medalion. Pe el sînt pictate chipu
rile lui Lenin și Stalin.

Coloana înaintează, iar prin dreptul tri
bunei apar două rînduri de coronițe albe. In 
urma lor în ritmul tobelor, goarnelor și fan
farei, trec acum pionieri cu coronițe albastre, 
galbene și roșii formînd drapelul Republicii 
Populare Romine.

De departe încă se vede stema patriei noas
tre iar la distanță de cîteva rînduri portre
tul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej — pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. R.

Din rtndurile strînse mii de priviri se în
dreaptă spre tribună. Sînt privirile micuților 
manifestanți care îșl exprimă în aceste mo

mente prin uralele lor entuziaste dragostea 
pentru partid și guvern.

In această zi se împlinesc cinci ani de la 
înființarea primelor detașamente de pionieri 
din țara noastră.

Asemeni micuței Voiculescu E'.ena — pur
tătoare a cravatei roșii — de la Școala ele
mentară de fete nr. 31. care a ajuns 
fruntașă la învățătură, sînt astăzi foarte 
mulți pionieri. Așa e și micuța pionieră 
Spiridon Sanda de la Școala elementară nr. 
3 de fete, așa e și Cumpănașu Cristache, 
elev fruntaș la învățătură de la Școala ele
mentară de băieți nr. 5, după cum sînt și 
Simonis Enrica, Ada Dalban și alții.

Ei trăiesc o copilărie luminoasă, mereu mai 
frumoasă. Condițiile de educație și învățătură 
de care se bucură copiii în patria noastră le a- 
sigură largi posibilități de dezvoltare. Din rîn- 
durile pionierilor care manifestează acum vo
ioși prin fața tribunei vor crește oameni de 
nădejde ai patriei.

Cît de deosebite sînt zilele întunecate pe 
care Ie trăiesc copiii în țările capitaliste față 
de viața luminoasă a copiilor din regimul de 
democrație populară din țara noastră.

In țările capitaliste copiii mor de îoame pe

Tineri înflăcărați
Peste freamătul entuziast al demonstranți

lor, acordurile marșului se revarsă în 
piața împodobită sărbătorește. Deodată fan
fara din fața tribunei principale încetează 
și în liniștea ce se Iasă se aud, cres- 
cînd, acordurile unui imn tineresc. Vin coloa
nele de elevi și eleve ale școlilor Rezervelor 
de Muncă. In față, o gardă de onoare poartă 
drapelul Rezervelor de Muncă. Stegarii, șap
te dintre cei mai buni elevi ai școlii 22 Me 
tal, pășesc semeți, mîndri de cinstea ce li 
s-a acordat.

Pe sub faldurile purpurii ale drapelelor 
fluturînd în vînt, pășesc cu privirile îndrep
tate spre tribună, viitori constructori ai so
cialismului, cei ce vor purta mai departe lupta 
și victoriile schimbului de azi al clasei mun
citoare.

Trec în rînduri strînse cei mai buni elevi 
ai școlilor profesionale, fete și băieți, viitori 
strungari, constructori, mecanizatori, tehno
logi. Cei peste 3000 de elevi reprezentînd cei 
peste 65.000 din toată țara ai acestor școli, de
filează pr'n fața tribuneior îu uniformele lor 
albastre cu insignele meseriilor pentru care 
se pregătesc. Peste 200 de școli profesionale 
în care tinerii sînt pregătiți pentru 80 de 
meserii diferite, dau patriei în fiecare an zeci 
de mii de muncitori calificați, cadre cu o bună 
pregătire tehnică. Iată-i zîmbind. plini de 
voioșie pe elevii școlii nr. 4 Metal, școa
lă fruntașă la învățătură în întrecerea în 
cinstea acestei sărbători. Cei mai buni elevi, 
mîndria școlii lor, sînt în primele rînduri.

Elevul llie Vasile din anul II este un bă
iat vesel și harnic. Viitorul lăcătuș de mașini 
agricole este, după părerea profesorilor săi. 
printre cei mai buni la învățătură și la ate
lier. In cinstea zilei de 1 Mai, el a depășit 
norma cu 30 la sută. Alături de el defilează 
Radu Nicolae din anul II. Prieteni nedes- 
părțițl, ei sînt totuși în întrecere aprigă, 
da» aceasta nu umbrește prietenia lor cl

străzi. De dreptul la învățătură se bucură 
doar o minoritate — copiii oamenilor înstăriți. 

Pentru fericirea copiilor, pentru ca ei să 
nu mai cunoască urgia unui nou măcel mon
dial, răsună în aceste zile glasul reprezen
tanților Uniunii Sovietice, R.P. Chineze, 
R.P.D. Coreene la Conferința de la Geneva.

Manifestația continuă. Din dreapta coloa
nei se desprinde un șir de pionieri cu bra
țele încărcate de flori care se urcă la tri
bună, pentru a le da conducătorilor partidu
lui și guvernului.

Coloana e pe sfîrșite. Pionierii care merg 
în spatele formației drapelului Republicii 
poartă pe umeri perforatoare de mină, 
linguri de turnătorie, ciocane, grape, stropi
tori și greble pentru grădinărit, aero și navo 
modele etc.

Peste ani ei vor deveni constructori de nă
dejde ai patriei. Dorința de a ajunge Ingineri 
de mină, agronomi, aviatori, marinari și 
muncitori de frunte 11 se va îndeplini cu 
siguranță. Regimul de democrație populară 
se îngrijește de viața lor.

Marșul vioi în sunetele căruia a defilat co
loana pionierilor a încetat. Fanfara intonează 
Marșul Partizanilor iar prin fața tribunelor de
filează batalioanele gărzilor muncitorești.

, forțe proaspete
dimpotrivă o întărește. La fel de bun la 
învățătură. Radu a reușit să-l întreacă în a- 
ceste zile pe prietenul său. El a realizat și o 
inovație la capul divizor de lia freză, lucru ce 
a adus o creștere a productivității muncii cu 
50 la sută. Și ca ei sînt mulți alți elevi în a- 
ceastă coloană a fruntașilor. De exemplu, Po- 
vernic Niculae și Pricopie Emil, lonescu Va
leria și Lepădatu Gheorghe.

Urmează apoi grupul în romb de „pitici", 
elevi din primul an al școlii nr. 1 Metal.

De departe peste marea albastră a unifor
melor. se văd fluturînd baticuri roșii. Ele se 
apropie de .tribună și în clipa aceasta se dis
tinge un uriaș cerc viu. un glob al tinereții, 
s'mbolizînd solidaritatea dintre tineretul dor
nic de pace și prietenie din întreaga lume 
„Vrem pace, pentru ca să construim, pentru 
ca să ne bucurăm de roadele muncii noastre"

In mijlocul globului se distinge din trupu- 
rile îmbrăcate în roșu cifra „1“ iar dedesubt 
în litere „MAI“. Sînt elevii școlii 9 Metal.

Din urmă pășesc într-un front compact, per. 
fect aliniat, elevele. In uniformele lor atît de 
frumoase, cu bonete albastre, ele trec zîmbind 
în pas viu, tineresc. Printre ele se găsesc 
fruntașele la învățătură și în producție de la 
Școala profesională de electrotehnică nr. 31. 
Lingă llie Gherghina, secretara organizației 
U.T.M. din anul I. defilează prietenele ei mal 
mari Poenaru Elena din anul II, viitor con
structor radiofonist și Haralambie Maria din 
anul III care deprinde meșteșugul de matrițier 
toate fruntașe la învățătură și în atelier.

Acesta este tineretul patriei noastre : puter. 
nic, sănătos, plin de viață. El va purta cu 
nădejde mai departe ștafeta luptei pentru un 
viitor fericit.

(Continuare in pag. '-a)

Cuvînfarea tovarășului Chivu Stoica
Tovarăși și tovarășe 1
In numele Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn și al Guvernului Republicii 
Populare Romîne vă aduc un fierbinte salut 
și vă felicit cu prilejul zilei de 1 Mai — ziua 
solidarității internaționale a oamenilor muncii, 
ziua frăției muncitorilor din toate țările.

Pentru poporul nostru muncitor, eliberat 
pentru totdeauna de sub jugul claselor exploa
tatoare și al imperialiștilor străini, popor liber 
și stăpîn pe soarta sa, a devenit o tradiție să 
întîmpine această măreață zi cu noi succese 
în munca și lupta sa pentru construirea so
cialismului.

Dînd viață programului de măsuri econo
mice elaborat de plenara din august 1953 a 
C.C. al P.A1.R., oamenii muncii de la orașe 
și sate dobîndesc succese de seamă în dezvol
tarea industriei socialiste, creșterea producției 
agricole, sporirea producției bunurilor de larg 
consum, în lupta pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al poporului.

In întreaga țară se desfășoară larg între
cerea socialistă pentru realizarea planului de 
stat, pentru sporirea producției, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea prețului de cost, 
pentru îmbunătățirea calității produselor, pen
tru maximum de economii — singura cale 
pentru creșterea puterii de cumpărare a ma
selor muncitoare.

Țărănimea muncitoare, înfruntînd greutățile 
naturii în acest an, luptă pentru realizarea în 
bune condiții a lucrărilor agricole de primă
vară. Se înlărește și se dezvoltă alianța din
tre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare 
sub conducerea clasei muncitoare, clasă con
ducătoare în statui nostru democrat-popular. 
Se dezvoltă și se întărește sectorul socialist 
al agriculturii : gospodăriile colective, întovă
rășirile agricole, gospodăriile de stat, 
S M.T.-urile.

Tot mai mult se cimentează frăția dintre 
poporul romîn și minoritățile naționale, dova
dă a justeței politicii naționale a partidului 
și statului nostru.

Oamenii muncii din orașe și sate sprijină cu 
abnegație politica partidului și guvernului. 
Unitatea de nezdruncinat dintre partid, gu
vern și popor, expresia solidității regimului 
de democrație populară, constituie chezășia 
succesului construirii socialismului în Repu
blica Populară Romînă.

Spre deosebire de viața tot mai înfloritoare 
din țările lagărului democrației și socialis
mului, masele muncitoare din țările capitaliste 
și coloniale poartă jugul exploatării capita
liste și al mizeriei, pe umerii lor apasă pova
ra enormelor cheltuieli provocate de cursa ne
bunească a înarmărilor.

Marile realizări ale poporului nostru în do
meniul economiei, tehnicii, științei și culturii 
ar fi fost de neînchipuit fără ajutorul multi
lateral, cu adevărat frățesc al poporului so
vietic — marele nostru prieten și aliat. Po
porul romîn își îndreaptă din nou, cu pri
lejul acestei zile, cu nemărginită dragoste și 
recunoștință, gîndurile s?le către marea 
Uniune Sovietică, către eroicul popor sovietic 
— constructor al comunismului, către glorio
sul Partid Comunist al Uniunii Sovietice.

Economia Uniunii Sovietice este în plin 
a\înt. Se dezvoltă neîncetat economia Repu

blicii Populare Chineze, a Republicii Demo
crate Germane, a țărilor de democrație popu
lară.

Tovarăși șl tovarășe 1
Statul nostru democrat-popular, preocupat 

de munca pașnică de construire a socialismu
lui, duce în mod consecvent o politică de apă
rare a păcii, o politică de prietenie și alianță 
cu U.R.S.S. și țările de democrație populară, 
o politică de pace și legături comerciale cu 
toate țările interesate să stabilească cu țara 
noastră astfel de legături pe bază de recipro
citate. Statul nostru participă activ la lupta 
pentru destinderea în relațiile între state, îm
potriva planurilor agresive ale cercurilor im
perialiste.

Poporul romîn sprijină cu însuflețire pro
punerile sovietice cu privire la asigurarea 
securității colective în Europa și în întreaga 
lume.

Poporul romîn urmărește cu deosebit inte
res lucrările conferinței de la Geneva la care 
se.dezbat probleme de mare importanță cum 

/Sînt : reglementarea pașnică a problemei co
reene și restabilirea păcii în Indochina. Fap
tul că această conferință-are loc, constituie 
un important succes al forțelor păcii pe calea 
destinderii în relațiile internaționale.

Oamenii muncii din țările capitaliste șl co
loniale desfășoară cu hotărîre, sub conducerea 
partidelor comuniste și muncitorești, lupta 
pentru independență națională, pentru’ pace și 
democrație, împotriva jugului imperialist.

Clasa muncitoare din țara noastră își’ ex
primă solidaritatea sa cu lupta oamenilor 
muncii din țările capitaliste și coloniale, îm
potriva exploatării și asupririi imperialiste, 
pentru eliberarea națională, pentru pace, de
mocrație și socialism.

Oameni ai muncii din Republica Populară 
Romînă !

Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Romîn și Guvernul Republicii Populare 
Romîne vă cheamă să munciți cu și mai multă 
rîvnă pentru dezvoltarea economiei naționale, 
pentru dezvoltarea producției agricole și a pro
ducției bunurilor de larg consum, pentru Îm
bunătățirea continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Trăiască I Mal — ziua solidarității interna
ționale a oamenilor muncii, ziua frăției mun
citorilor din toate țările I

Trăiască clasa muncitoare, țărănimea mun
citoare și intelectualitatea patriei noastre 1

Trăiască prietenia și alianța de nezdrun
cinat între Republica Populară Romînă și 
marea Uniune Sovietică I Trăiască pietenia 
între Republica Populară Romînă și toate ță
rile lagărului păcii, democrației și socialismu
lui I Trăiască pacea între popoare I

Trăiască conducătorul luptei poporului nos
tru pentru socialism și bunăstare — Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central 1 

Trăiască Guvernul Republicii Populare Ro
mîne I

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă 1

Sub steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, 
înainte spre victoria socialismului I



Grandioasa manifestație de 1 Mai pentru pace și Socialism
Muncitorii - în prima linie a luptei 

pentru ridicarea bunăstării poporului
(Urmare din pag. l-a)

Se îndreaptă spre Piața Stalin coloanele oa
menilor muncii, ale sutelor de mii de munci
tori, tehnicieni, funcționari și intelectuali. De-a 

-lungui-șirurilor nesfîrșite ale. coloanelor de 
demonstranți răsună chemări în cinstea Par
tidului Muncitoresc Romîn, a Comitetului său 
Central, sub a cărui conducere poporul nostru 
merge cu pași siguri pe calea construirii so
cialismului.
• Nesfîrșită este dragostea și recunoștința pe 
©are poporul nostru o poartă marelui partid 
al lui Lenin și Stalin, Țării Socialismului vic
torios, Uniunea Sovietică. Nenumărate gru
puri de demonstranți poartă portretele mem
brilor Prezidiului C.C. al P.C.U.S. Ei scan
dează chemări tn cinstea gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice: „Trăiască 
prietenia veșnică dintre poporul romin și ma
rele popor sovietic I" — răsună cu putere 
chemările oamenilor muncii.

★
Se apropie de tribună un grup de demons

tranți ce poartă portrete ale tovarășului Mao
• Țze-dun. Sînt muncitorii de la uzina care 
poartă numele conducătorului marelui popo:

. chinez. Primii, fruntașii și inovatorii uzinei 
poartă drapele roșii și tricolore. Un grafit 
mare dovedește că întregul colețtiv al uzinei

; și-a realizat angajamentele luate în cinstea 
zilei de 1 Mai depășind pe luna aprilie planul 
de producție cu 15 la sută.

, Urmează apoi o coloană formată din niun 
. citorii secției montaj, deținătoarea steagului 

de. fruntașă la această uzină, In ordinea 
locurilor cîștigate în întrecerea socialistă, 
demonstrează muncitorii celorlalte secții. 
Sînt aici cazangii, strungari, fierari și mon- 
tatori, bravi constructori ai vestitelor cazane 
de presiune și ai uriașelor poduri rulante, 
produse atît de necesare industriei grele.

Răspunzînd sarcinilor trasate de plenara
. C.C. ai P.M.R. din august 1953 un grup de 
tineri de la uzina „Mao Țze-dun", sprijiniți 
și stimulați de organizația de partid și de 
organizația de bază U.T.M., au luat inițiativa 
creării unei secții producătoare de bunuri de 
larg consum.

Inițiativa s-ia răspîndit în întreaga țară. 
După exemplul tinerilor acestei uzine, și la 
âlte întreprinderi tinerii au creat secții pro-

. ducătoare de bunuri de larg consum.
' Acum, la cîteva luni de la înființarea sec

ției, tinerii raportează că și-au îndeplinit an
gajamentele, lticrînd cu 23% mai multe gră- 

' tare de sobă peste plan și cu 20% mai multe 
garnituri de roabe — produse ale secției lor. 
In afara planului, tinerii din secția produ
cătoare de bunuri de larg consum au pro
dus și numeroase garnituri de osii pentru 
căruțe. Muncitorii din colectivul uzinei amin- 

; tesc astăzi cu mîndrie numele utemiștilor 
Zancu Ion și lordache Constantin, fruntași 
în producerea bunurilor de larg consum.

La fel ca acești tineri. în aceste zile, tine

retul din întreaga uzină și-a înzecit efortu
rile în mun’că mani fes tîndu-și astfel hotărîrea 
de « învinge toate greutățile. In întreprin
deri se desfășoară o luptă susținută pentru 
reducerea prețului de cost prin descoperirea 
și folosirea, rezervelor interne, prin realizarea 
economiilor.

La demonstrația de 1 Mai, oamenii munci! 
din industria grea — temelia temeliilor econo
miei noastre naționale — și-au exprimat cu tărie 
hotărîrea de a dezvolta necontenit capacita
tea de producție a întreprinderilor, de a spori 
productivitatea muncii- și gradul de folosire 
al utilajelor, de a da o atenție deosebită ne
contenitei măriri a producției de mașini și 
unelte agricole și pieselor de schimb și dez
voltării secțiilor de produse de larg consum.

In piață apar deodată sute de demonstranți 
cu biciclete. Sînt muncitorii fabricii de bici
clete din București care defilează cu biciclete 
construite de ei.

★
Trec acum muncitorii fabricii de confecții 

„Gh.. Gheorghiu-Dej".
In fruntea coloanei acestei întreprinderi 

se află muncitorii de la sectorul fruntaș nr. 
5. Ei poartă drapele, portrete ale conducă
torilor partidului și guvernului nostru, 
pancarte cu lozinci despre dragostea noas
tră pentru U.R.S.S., stema R.P.R. și co
ronițe de flori — simbol el primăve
rii. Dar muncitorii sectorului 5 mai aduc 
cu ei vestea despre succesele obținute prin 
aplicarea noii metode „prod“ — amplasarea 
producției de bandă pe cap de om: astfel că 
fiecărui tovarăș ti revine răspunderea per
sonală asupra producției și calității produ
selor. Numai pe luna aprilie — de pildă — 
procentul calității produselor a crescut cu 
3% față de cifra planificată.

Sub îndrumarea părintească a comuniștilor 
din întreprindere tinerii își dezvoltă cunoștin
țele și își pun toată capacitatea în slujba 
îndeplinirii sarcinilor de plan.

Un asemenea comunist care ajută munca 
brigăzilor utemiste este tova-ășul Morărescu 
Nicolae, al cărui portret este purtat acum 
cu dragoste de tinerii din sectorul 5.

Alături de portretul bătrînului maistru se 
află și cel al utemistei Segher Pozica. ves
tită în dobîndirca succeselor pe frontul cali
tății. Se apropie de tribună muncitor:: de 
la fabrica de ulei „Filimon Sîrhu" — 
cea mai mare fabrică de acest fel din țara 
noastră — la care numai în 20 de zile ale 
•unii aprilie planul de producție la ulei co
mestibil și alte produse de larg consum a fost 
îndeplinit în proporție de 128 la sută.

Acum au intrat în piața Stalin muncitori 
de la întreprinderea „Electromontaj". Un 
colectiv de muncitori de la această întreprin
dere a înregistrat de curînd o însemnată vic
torie. Alături de muncitorii de la întreprinde
rea „Energoconstrucții" au construit și pus 
în funcțiune termocentrala de la Stngeorgiu 
de Pădure.

Pentru țărănimea muncitoare
“ Dinspre statuia aviatorilor ajunge în piața 
I. V. Stalin coloana muncitorilor de la uzi
nele metalurgice „Vasile Roaită“. După em
blema întreprinderii, oare deschide coloana, 
urmează două panouri mari. Sînt grafice care 
oglindesc efortul depus de colectivul uz - 
pentru îndeplinirea sarcinilor date de partid, 
victoriile obținute în cinstea măreței zile de 
1 Mai.

întreprinderea și-a îndeplinit planul pe 
luna aprilie cu două zile înainte de termen. 
Muncitorii au dat peste plan mașini, unelte 
agricole, piese de schimb pentru mașinile a- 
gricole, bunuri de larg consum, realizînd în 
același timp importante economii. Taburete, 
cîntare, brațe de fierăstrău, ciocane, jucării 
metalice — iată numai cîteva din produsele 
de larg consum ale uzinelor metalurgice 
„Vasile Roaită“. Dar mîndria cea mai mare a 
■muncitorilor sînt uneltele și piesele de schimb 
pentru mașinile agricole.

Muncitorii de la „Vasile Roaită" cunosc 
programul de măsuri economice pentru creș
terea continuă a nivelului de trai al oameni
lor muncii, elaborat de Comitetul Central al 
Partidului în plenara din august 1953. Ei știu 
că iacest program cuprinde ridicarea continuă 
a producției agricole și socotesc mecanizarea a- 
griculturii o oauză a lor proprie, pentru care 
luptă cu avînt. Sprijinind întotdeauna măsu
rile luate, de partid și guvern, muncitorii de 
lă. „Vasile Roaită" n-au precupețit niciodată 
forțele pentru îndeplinirea lor.

Dovezi sînt multe. Uzinele au primit sar
cina să producă în cel mai scurt timp 4000

semănători manuale pentru porumb. In timp 
de numai 10 zile. între 1 și 10 aprilie, mun
citorii au fabricat 4350 semănători care acum 
ajută oamenilor muncii de pe ogoare să ’er
mine la vreme însămtnțirile ți să folosească 
metoda înaintată a semănatului sn cuibar; 
așezate în pătrat. Apoi: săpâiigi. lanțuri ș: 
palete pentru secerători-legători, diferite a.’e 
piese de schimb etc.

Uzinele „Vasile Roaită" se mîndresc cu 
mulți fruntași în întrecerea socialistă. Dacă 
semănătorile manuale de porumb au putut să 
fie gate într-un timp record, aceasta se da- 
torește în mare măsură lui Becheș Frantz, 
Constantinescu Constantin, Popiei Frantz. 
Iar dacă întreprinderea și-a realizat planul 
pe aprilie cu două zile înainte de termen, un 
mare merit îl au și muncitorii Ion Gheorghe de 
ia fierărie, a cărui depășire de normă a atins 
800 la sută. ' Maxim Agafiă și Niță Ioan de 
lia strungărie, Mocanu Mircaa de la sculărie, 
Craioveanu Vasile de la montaj. Dumitru 
Florea, Tudor R. Ion și mulți alții.

Acum din coloană, sub valul de drapele, 
fruntașii aduc salutul lor partidului care i-a 
crescut și-i ajută necontenit să obțină noi și 
noi realizări.

Pășesc cu capul sus prin fața tribunei mun
citorii de la uzinele metalurgice „Vasile Roai
tă". Mîndria lor este bine justificată: au în- 
tîmpinat ziua de 1 Mai așa cum se cuvine. 
Fiecare succes obținut de dînșii constituie un 
-ajutor dat oamenilor muncii de peste hotare, 
în lupta lor împotriva imperialismului, pentru 
destindere internațională și pace.

rile lui chipul omului nou din patria noas
tră, să pătrundă cît mai adînc în tainele su
fletului acestui om minunat. Nu de mult tov. 
Ion Buda a făcut cerere de intrare în rîndu- 
rile partidului clasei muncitoare și așteaptă 
cu adîncă emoție ziua cînd tovarășii lui vor- 
hotărî dacă e demn de această mare cinste.

In rînduri compacte trec studenții Univer
sității C. I. Parhon și ai altor facultăți și 
institute din Capitală. Studenții de la Institu
tul de Mine sînt îmbrăcați în noile lor uni
forme. In coloana Institutului Agronomic 
„Nicolae Bălcescu" sînt și utemiștii Con
stantin Purice din anul III Agrotehnică și 
Constanța Olteanu din anul III Economie A- 
grară. Ei sînt fruntași la Învățătură, mîndri 
că în curînd va veni vremea cînd vor pleca 
la sate, să ducă lumina științei, să ajute ță
rănimii muncitoare la sporirea recoltelor, la 
făurirea unui belșug de produse pentru po
porul nostru muncitor.

*

De-a lungul coloanelor revin, purtate de 
participanții Ia demonstrație, portretele condu
cătorilor R.D. Germane. Chemările oamenilor 
muncii exprimă solidaritatea poporului nostru 
cu lupta poporului german pentru o Germanie 
liberă, independentă, democratică și pașnică, 
împotriva planurilor criminale de transforma-

Trec lucrătorii din
In piața Stalin defilează, alături de toți oa

menii muncii, lucrători din comerțul nostru 
socialist. Alături de muncitorii din fabricile 
și uzinele Capitalei, lucrătorii din comerțul 
socialist demonstrează prin fața tribunelor, 
manifestîndu-și hotărîrea de a lupta cu și 
mai multă însuflețire pentru înfăptuirea sar- • 
ciniior trasate de partid și guvern.

Ei raportează azi despre aportul lor în 
realizarea sarcinilor ce le revin în lupta pen
tru ridicarea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, despre hotărîrea lor de a 
învinge greutățile.

Coloana lucratorilor din comerț este des 
chisă de purtătorii unei pancarte pe care se 
poate cit: chemarea partidului și guvernului 
în legătură cu îmbunătățirea schimbului din
tre oraș și sat. pentru o cît mai bună deser. 
vire a oamenilor muncii. In rîndurile lucră
torilor din comerț sînt multe figuri cunoscute.

Năstase Constanța, responsabila brigăz’ 
utemiste de la magazinul universal — Bucu
rești". poate reporta astăzi că sarcinile de 
plan pe luna aprilie le-a îndeplinit cu mull 
tna:~te de termen, că brigada pe care o con
duce de aproape 6 luni se menține fruntașă 
tn întrecerea socialistă. Alături de ea pășesc 
prin fața conducătorilor poporului nostru, ș: 
utem:stele Nnciu Elisabeta. Ștefănescu Petruța. 
și alte tinere fruntașe ale comerțului.

Cu o zi înainte de manifestație tînărul Pașol 
Traian, membru în brigada nr. 13 de bună 
deservire de la magazinul ..București" a vîn- 
dut consumatorilor peste 250 de perechi de 
încălțăminte, depășindu-și astfel cu mult sar
cinile de plan zilnice.

Din realizările cu care pe drept cuvînt se 
mîndresc muncitorii acestui magazin, este și

re a Germaniei occidentale în focarul unul al 
treilea război mondial.

De ziua solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, gîndurile poporului nostru se 
îndreaptă spre oamenii muncii din țările ca
pitaliste și coloniale.

Purtate în rîndurile demonstranților, trec 
portretele conducătorilor partidelor comuniste 
și muncitorești din aceste țări. Poporul nos
tru își exprimă astăzi, odată mai mult, soli
daritatea cu lupta acestor popoare pentru li
bertate și un trai mai bun, pentru indepen
dență națională, pentru pace în lumea în
treagă.

Oamenii muncii din țara noastră își ex
primă hotărîrea de a-și aduce aportul la re
zolvarea Justă a problemei coreene, la stabi
lirea păcii în Indochina, pentru asigurarea 
unei reale securități colective în întreaga 
lume.

Zecile de mii <'e participanți la demonstrația 
festivă de 1 Mai și-au manifestat din nou ho
tărîrea lor de a contribui la apărarea și con
solidarea păcii și prieteniei între popoare. 
Printre nenumăratele steaguri ce își unduiau 
faldurile deasupra coloanelor erau panouri pe 
care stătea soris : „Trăiască pacea între po
poare", „Salut frățesc tuturor popoarelor iu
bitoare de pace". Ca un simbol al voinței de 
pace, oamenii muncii au adus cu ei la demon
strație porumbei albi.

comerțul socialist
procentajul cu care și-au depășit sarcinile de 
plan pe ultima lună. In luna aprilie ei au 
indut oamenilor muncii cu peste 60 la sută 

mai multe produse decît în perioada respec
tivă a anului trecut.

Cu aplauze îndelungate sînt apoi primiți 
muncitorii magazinului universal „Victo
ria". In întrecerea pornită în cinstea lui 1 
Mai muncitorii acestui magazin și-au îndepl - 
nit sarcinile de plan pe luna trecută în pro
porție de 110 la sută. Numele utemisteior 
Darie Ștefania, Patracioc Alexandrina, Valen- 
t na Paloș, Dumitru Irina, Elena Carasava și 
ale altora sînt strîns legate de lupta pentru I 
abținerea acestui succes.

Trec apoi prin fața tribunelor purtînd por- 
trete ale conducătorilor partidelor comuniste 
ș: muncitorești din lumea întreagă, lucrătorii 
ie la magazinele „Textila", „Romarte", „Ma

gazinul Popular", Magazinele O.C.L; Alimen
tara. Ei raportează că numai valoarea pro- 
:-;se'or alimentare vîndute populației bucu- 
■eș’.ene pe trimestrul I 1954 întrece cu 199 la sută 
valoarea vînzărilor pe primul trimestru al a-

■-iui trecut, că numărul brigăzilor de bună 
ieservire este î:i continuă creștere, că peste 
25 la sută din muncitorii comerțului nostru 
s’nt calificați în școlile Ministerului Comer
țului Interior.

VTnzâtorii, directori de magazine, decora- 
responsabili de raioane și tonete. oa

meni: muncii din comerț și-au manifestat în 
această zi hotărîrea de a lupta cu puteri 
sporite pentru a traduce în viață hotărîrile
plenarei din 19—20 august 1953 ale C.C. al 
Pariidului Mtrncitoresc Romîn. de a îmbunătă
ți: continuu schimbul dintre oraș și sat. pen
tru o cît mai bună aprovizionare și deservire 
a oamenilor muncii.

Trec sportivii I

Se ridică o intelectualitate de tip nou

Ultimele coloane de denmsi-anti— oamen: 
ai mrexu se scurg pe nes.-r-, -e 4ic piață. 
O clipi de liniște și apoi ur-.așa sanwri into 
nează marșul sporttv.lor de D-jnaevsta-

In piață își fac apariția pe trei coloane, 
miile de sportivi ai deferitelor asociații din 
Capitală.

Defilarea sportivilor impresionează puternic 
prin ordine, prin ținută. Ea dovedește forța 
tineretului nostru, călit în întrecerile de pe 
stadioane, gata oricînd pentru muncă și a- 
părarea patriei.

In piață își fac acum apariția sportivii aso
ciației ,,Dinamo" a căror defilare este des
chisă de 15 motocicliști. Grupul sportivilor 
dinamoviști trece acum prin fața tribunei și 
înscriu cu corpurile cuvîntul scump oamenilor 
muncii de pretutindeni — „Pace" l El este 
urma; în imediata apropiere de 40 de călăreț: 
sportivi ai asoc'ației „Dinaino". înșirați în- 
tr-o ordine perfectă.

Trec acum sportivii asociației „Locomotiva" 
din care nu lipsesc voleibaliștii Ponova șt 
Erdeiy, antrenorul echipei de rugbi Gh. Pîr- 
călăbescu și maeștrii sportului Rodica Să- 
deanu și Magda Niculescu.

In urma acestora trec sportivii asociației 
„Flamura Roșie" care ajunși în fața tribunei 
oficiale, demonstrează prin diferite mișcări 
munca entuziastă a muncitorilor țesători.

Cu puternice aplauze sint întimpinați stu-

den* ș stwfen'ele de la lnsritrrhxl de Oal- 
tert FizxA. Tîrior: sporind califica;-. care 
■fine vor fi C-beaMț si dea o preț oasâ «xi- 
tritwție -ăsp’-xfiri: pe scar* tot moi largă a 
sportului In rîndurile oamenilor muncii.

Un mare grup de stude-.ți ș: studente exe
cută cu măestrie cîteva terne de gimnastică.

lată. In piață sosesc acum sportivii asocia
ției „Rezervele de Muncă" — cadre de mîine 
ale industriei noastre socialiste. In fruntea 
lor trec 12 stegari urmați de a Iți tineri re 
poartă pe umeri insigna asociației. Apoi, pas
te o mie de sportive ale Rezervelor de Mun
că execută grațios cu cercuri albe mișcări 
îndelung aplaudate.

In rîndurile miilor de sportivi care trec prin 
fața tribuna oficiale din Piața Stalin se gă
sesc și maeștrii sportului Gheorghe Viziru 
campionul țării noastre la tenis precum și 
campionul R.P.R. la categoria 57 kg. — luptă
torul Dumitru Pîrvulescu. sportivi fruntași 
care au obținut realizări deosebite.

Coloana sportivilor pe care o încheie un 
mare număr de sportivi ai Casei Centrale a 
Armatei țrece prin fața tribunei în „pas spor
tiv". plin de vigoare și entuziasm.

Privind pe sportivii noștri te simți mîndru 
de ei. de tinerețea și entuziasmul lor, pus în 
slujba cuceririlor poporului.

Acum asistența intonează Internaționala. 
După ce dă onorul în fața tribunei centrale, 
fanfara militară încheie demonstrația oameni
lor muncii din Capitală.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai în tară

In fotografie: Un aspect din timpul demonstrației cu prilejul zilei de 1 Mai la Orașul 
Stalin.

La Oraș
In cadrul mitingului, tov. Gheorghe Au

gustin, prim secretar al comitetului regional 
de partid, a vorbit despre succesele cu care 
vrednicii muncitori din întreprinderile și de 
pe ogoarele regiunii au întîmpinat ziua de 
1 Mai, felicitîndu-i cu prilejul acestei sărbă
tori.

Demonstrația oamenilor muncii a fost des
chisă de coloana constructorilor de tractoare 
KD 35, fabricate în țara noastră cu ajutorul 
tehnic acordat de Uniunea Sovietică. Cele 18 
brigăzi de economii ale Uzinei de tractoare 
au realizat în cinstea zilei de 1 Mai economii 
în valoare de 117.000 Iei. Întregul colectiv al 
uzinei aă produse Tn contul zilei de 9 Mai.

Au trecut apoi muncitorii de la uzinele 
„Steagul Roșu". O singură brigadă de

La T g.
Manifestația a fost deschisă printr-uh mi

ting ce a avut loc în piața Eroilor Sovietici. 
Tov. Ludovic Csupor, prim secretar al comi
tetului regional P.M.R., a vorbit despre în
semnătatea zilei de 1 Mai. A început apoi 
demonstrația oamenilor muncii. In fruntea 
coloanelor au manifestat fruntașii în produc
ție și inovatorii din principalele întreprinderi 
ale regiunii, precum și colectivele întreprin- 
deriior principale din orașul Tg. Mureș,

In cinstea zilei de 1 Mai fabrica de mo
bile „Simo Geza", a îndeplinit sarcinile de 
producție pe luna aprilie în proporție de 105 
la sută și a început ' fabricarea unui nou 
tip de mobilă „Ardealul" de o calitate su
perioară celei fabricate pînă acum. Colecti
vul fabricii de piese de schimb pentru in
dustria de confecții și tricotaje „Eiicsel Mau- 
r:,-?j“ a obținut o depășire de 30 la sută a 
planului de producție pe primele 4 luni ale

u I S t a 11 n
la fabrica de rulmenți a uzinelor «„Steaa 
gul Roșu" a realizat în cinstea lui 
1 Mai economii Tn valoare de peste 700.0CO 
lei. Urmează muncitorii de la uzinele „M6- 
trom" care au început să fabrice pe lîngă 
alte produse și butelii de aragaz.

Purtînd lozinci care exprimau hotărîrea de 
a-și însuși cît mai temeinic știința au mani
festat apoi 2.000 de studenți și numeroși e- 
levi din școlile orașului.

Alături de alți oameni de cultură a defi
lat colectivul Teatrului de Stat care a dat 
în ecest an 169 de reprezentații la care au 
participat peste 66.000 de spectatori. In con
tinuare au trecut coloane de muncitori de la 
alte fabrici și întreprinderi (Agerpres).

Mureș
anului și lărgirea cu 35 la sută a sortimen
telor.

Intre coloanele de manifestanți au trecut 
grupuri de dansatori îmbrăcați în frumoase 
costume naționale, romînești și secuiești. 
Cîntecele romînești și maghiare, ceardașul și 
sîrba au continuat tot timpul demonstrației.

La manifestație au luat parte și delegații 
ale colectiviștilor, precum și țărani muncitori 
fruntași în campania de înșămînțări. Printre 
ei erau colectiviști din comunele Nazna, Er- 
nei, Crăciunești, Nicolești-Ciba și altele, care 
în cinstea zilei de 1 Mai au executat muncile 
agricole de primăvară în bune condiții.

Manifestația a fost încheiată de coloanele, de 
sportivi care purtau cu mîndrie drapelul de 
regiune fruntașă decernat Comitetului de cul
tură fizică și sport pentru rezultatele deose
bite obținute în cursul anului 1953 în toata 
ramurile de activitate sportivă. (Agerpres).

lași
lA-i d« ia corespondez tul nostru Bucur 

| Constantin).
.....In numele Comitetului regional de par

tid, vă felicit cu prilejul zilei solidarității 
internaționale a oamenilor muncii..."

Cuvintele tovarășului Gheorghe Chitic, prim 
secretar al comitetului regional P.M.R.- 
Iași, au răsunat clar în liniștea ce se așter
nuse în piața mare a rinașului. Așa a început 
demonstrația oamenilor muncii din orașul și 
regiunea Iași.

De departe, se aude răpăitul cadențat al 
tobelor ș: spre tribună se îndreaptă coloana 
celor 2.500 de pionieri.

Oamenii muncii din orașul și regiunea Iași 
au făcut cu prilejui zilei de 1 Mai un bilanț 
af realizărilor din regiunea lor în anii pu
terii populare. Regiunea se mîndrește astăzi 
cu Filatura din îași, fabrica de prefabricate 
de beton din Roman, cu noile fabrici de pîine 
din Iași, cu peste 40 de întreprinderi econo
mice 'de interes local etc. întreprinderi mari 
ca I.M.S.-Roman, Țesătura-Iași și altele, au

fost înzestrate cu mașini noi, moderne, adusa 
din U.R.S.S. fn întreaga regiune s-au înăl
țat în ultimul timp, numeroase case de naș
teri creșe, blocuri muncitorești etc.

Trec textilistele de la „Victoria"-Iă$i; ele au 
dat patriei 4.927 m.p. de pînză peste plan în 
luna aprilie, ceea ce înseamnă 1.750 de cămăși 
mai multe pentru populație.

Nu numai muncitorii din oraș au raportat cu 
mîndrie partidului succesele lor, ci și cei de 
pe ogoarele regiunii. 1 Mai a găsit raionul 
Negrești cu muncile agricole din campania de 
primăvară terminate în întregime, iar în re
giunea Iași tn proporție de peste 91%. Sînt 
roade și ale tractoriștilor și în mare măsură 
ale celor de' la S.M.T.-Roman, care și-au în
deplinit planul campaniei pe stațiune cu 8 
zile mai de vreme. Sînt roadele muncii avîn- 
tate ale colectiviștilor din comuna Tîrzii, ra
ionul Huși, ca $i ale țăranilor muncitori din 
comuna Aroneanu. Iași și ale miilor și zecilor 
de mii de cultivatori de pe plaiurile și văile 
apelor Moldovei de mijloc.

La Galați

In rînd cu muncitorii din Capitala patriei, 
demonstrează scriitori, artiști, pictori, muzi
cieni, oameni de știință. Zeci și zeci de stea
guri roșii și tricolore flutură deasupra cape
telor lor. Ei poartă în mîini portrete ale cla
sicilor marxism-leninismului, ale membrilor 
Prezidiului C.C. al P..C.U.S. ale conducăto
rilor partidului și guvernului, ale conducăto
rilor. partidelor comuniste și muncitorești din 
țările de democrație populară. Partidul le-a 
deschis orizonturi noi, le îndrumă cu grijă 
pașii spre o creație realist-socwlistă, propo- 
văduitoare a ideilor celor mai înaintate ale 
omenirii.

In anii puterii populare, știința și cultura

din țara noastră au luat un puternic avînt. 
La izvoarele culturii vin azi mase din ce în 
ce mai mari de oameni ai muncii.

In rîndul demonstranților oare trec acum 
prin piață sînt elevii Școlii de Literatură 
,,Mihail Eminescu", viitori poeți, scriitori ș: 
critici literari. Printre ei e și utemistul Ion 
Buda. N-a trecut multă vreme de cind Im 
Buda era lăcătuș la o fabrică din Satu Mare 
și acir.rn iată-1 în anul II al Școlii de L ,e- 
ratură, gata să pășească cu curaj în rîndul 
„inginerilor sufletului omenesc". In legătură 
cu meseria pe care și-a ales-o, Ion Buda are 
o dorință : să reușească să înfățișeze în scrie

★

După demonstrația de 1 Mai a oamenilor 
muncii din Capitală, In tot cursul zilei au 
avut loc frumoase serbări populare.

In Parcul de Cultură și Odihnă „I. V. 
Stalin", mii de cetățeni ai Capitalei au petre
cut în după amiaza zilei de 1 Mai clipe de 
neuitat. Pe scena Teatrului de vară, Ansam
blul Direcției Miliției Capitalei a prezen
tat un bogat program artistic compus 
din cîntcce și dansuri sovietice și romînești. 
Pe aceeași scenă. Orchestra de Estradă Radio 
a interpretat diferite bucăți de muzică ușoară. 
Pe estrada de amatori și-au dat concursul 
echipele de dansuri și cor ale întreprinderilor

★

Auto-C.F.R., Trustului 13 Construcții și altele.
Ca în fiecare an și astăzi, la Arenele Li

bertății. un mare număr de cetățeni ai Capi
talei au asistat la programul artistic prezen
tat de Visamblul de Estradă. Artiști cunoscuți 
ai acestui Ansamblu au interpretat cîntece 
și momente vesele. Și-au mai dat concursul 
Ansamblul de cîntece și dansuri al M. A. I. 
și echipe de amatori ale întreprinderilor ,,Pa
vel Tcaccnco", „Steaua Roșie" și altele.

Pînă seara tîrziu, în piețele și parcurile Ca
pitalei au continuat jocurile și cînteccle, s-a 
revărsat veselia oamenilor muncii pentru ma
rea sărbătoare a lui I Mai.

GALAȚI (de la corespondentul nostru Ian- 
cu Trifan).

Demonstrația oamenilor muncii cu prilejul 
zilei de 1 Mai, a găsit orașul Galați împodo
bit în haine de sărbătoare. Mii și mii de oa
meni ai muncii din fabrici și uzine s-au re
vărsat pe străzile orașului îndreptîndu-se 
spre piața Republicii, locul demonstrației, 
pentru a-și manifesta solidaritatea lor cu 
lupte oamenilor muncii din lumba întreagă 
pentru pace și un trai mai bun. La tribună 
au fost prezenți reprezentanți ai comitetului 

; regional P.M.R.., ai comitetului orășenesc 
P.M.R. Galați, delegați ai oamenilor munci: 
și deputați ai sfaturilor populare, oameni 
artei și culturii și alți invitați. Cuvîntarea tov. 
Mărtinaș F.nancisc, prim secretar al comitetu
lui regional P.M.R. Galați, a fost primită cu 
puternice aplauze, care s-au transtormat în- 
tr-o manifestație a dragostei și a atașamen
tului fierbinte ol oamenilor muncii din ora- 

I șui Galați, față de partid și guvern.

La ora 10 dimineața a început demonstrația 
de 1 Mai a oamenilor muncii din orașul Ga
lați. Sunetele fanfarei răsună puternic, în 
primele coloane pășest copii cu criavate roșii, 
primăvara patriei noastre.

★

Se apropie de tribună constructorii navali 
care în cinstea zilei de 1 Mai, au primit dra
pelul de întreprindere fruntașă. In primele 
rînduri se află strungarul fruntaș în întrece
rea socialistă, Gliiță Mihai, care și-a depășit 
angajamentele luate în cinstea zilei de 1 Mai 
cu 248 la sută. Muncitorii de la șantierul naval 
S.R.N. au luptat zi de zi pentru folosirea de
șeurilor realizînd economii de peste 240.000 lei. 
Aceste economii vor ajuta din plin la reduce
rea prețului de cost.

Pășind într-o aliniere perfectă, purtînd zeci 
dc drapele de diferite culori, au defilat spor
tivii numeroaselor asociații din orașul Galați.

Prin fața tribunei trec mereu mii și mii de oameni ai muncii din Capitală, manifestîndu-și solidaritatea internaționalistă cu toate popoarele lumii, exprimîndu-și dragostea față de marea Uniune Sovietică, arătîndu-și hotărîrea de a lupta neobosiți penlru a înfăptui 
în viață linia partidului nostru.

î j
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Sărbătorirea zilei de 1 Mai la Moscova
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS trans- 

tmte :
Oamenii sovietici au sărbătorit cu însufle

țire ziua de 1 Mai — Ziua solidarității inter
naționale a oamenilor muncii, sărbătoarea 
primăverii. Moscova era împodobită cu dra
pele, afișe și panouri frumoase. Dis de di
mineață, în Piața Roșie și pe străzile înveci
nate s-au aliniat unitățile militare care au 
luat parte la parada de 1 Mai.

In tribunele de granit ridicate de-a lungul 
zidurilor Kremlinului se află o mare de lume. 
Se află aici muncitori din întreprinderile din 
Moscova, țărani din satele regiunii Moscova, 
oameni ai culturii, științei și artei, ofițeri ai 
Armatei Sovietice. La invitația organizațiilor 
obștești și sovietice, la sărbătorirea Zilei de 
1 Mai la Moscova participă oaspeți din țările 
de democrație populară, din marea Chină, 
din Republica Democrată Germană, din Co
reea populară, Anglia, Franța, Italie, Ca
nada, Danemarca, Finlanda și din numeroase

Cuvîntarea mareșalului Uniunii Sovietice, 
N. A. Buiganin

Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și cart- 
nici 1

Tovarăși ofițeri, generali și amirali 1
Oameni ai muncii din Uniunea Sovietică 1 
Dragii noștri oaspeți din străinătate 1
In numele Guvernului Sovietic și al Comi

tetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice vă salut și vă felicit cu 
prilejul Zilei de 1 Mai.

1 Mai este Ziua solidarității internaționale 
a oamenilor muncii, ziua frăției celor ce mun
cesc din toate țările. In întreaga lume, în n- 
ceiastă zi oamenii muncii demonstrează unita
tea lor în lupta împotriva reacțiunii imperia
liste, năzuința lor de a apăra pînă la capăt 
cauza păcii și securității popoarelor.

O- treime din omenire marchează tradițio
nala sărbătoare de 1 Mai în condițiile unei 
vremi noi, eliberată pentru totdeauna de ro
bia capitalistă, în condițiile creșterii și întă
ririi necontenite a lagărului socialismului și 
democrației. '•*'

Popoarele Uniunii noastre Sovietice multi
naționale demonstrează astăzi prietenia lor 
frățească de nezdruncinat și credința lor ne
strămutată în ideile lui Marx-Engels-Lenin- 
Stalin, hotărîrea lor de a lupta pentru cauza 
comunismului și își unesc și mai strîns rîn- 
durile în jurul Partidului Comunist și Guver
nului Sovietic.

Ca întotdeauna, și în acest an poporul so
vietic întîmpină sărbătoarea de 1 Mai cu noi 
victorii în muncă. Pe baza creșterii puternice 
a industriei grele, realizată în anii de după 
război, partidul,și guvernul, cu sprijinul una
nim al întregului popor, traduc cu succes în 
viață programul dezvoltării rapide a agricul
turii, industriei ușoare și alimentare. Sesi
unea Sovietului Suprem al U.R.S.S. oare a 
luat sfîrșit zilele acestea, a făcut bilanțul unei 
munci uriașe săvîrșită de poporul sovietic în 
toate domeniile construcției comuniste și a de
monstrat în mod clar unitatea Partidului Co
munist, Guvernului Sovietic și a poporuiu: 
Sesiunea a arătat hotărîrea mzr.ritorilre. c.? ■ 
hoznicilor și intelectualității noastre ieșite d:r. 
rîndurile poporului, de a munci în mod crea 
tor pentru binele patrie: lor, pentru ridicarea 
continuă a bunăstării tuturor oarr.en .or so
vietici. Legea cu privire la bugetul de sta: 
adoptată de Sovietul Suprem ai U.R.S.S. va 
avea un rol important în întărirea continuă 
a țării noastre, în rezolvarea noilor sarcini 
ale construcției economice și culturale.

In domeniul politicii externe, sarcina prin
cipală a guvernului nostru constă, ca și pînă 
acum, în a nu admite dezlănțuirea unui nou 
război și în a sprijini relațiile normale intre

Parada
Cuvintele de încheiere ile cu-rintări: mare

șalului Bulganin se contopesc cu un puternic 
„Ura" care răsună în rîndurile aliniate ale 
Ostașilor sovietici. Răsună Imnul de Stat al 
Uniunii Sovietice, bubuie salvele salutului de 
artilerie.

...începe parada. Prin fața Mausoleului și 
tribunelor trec unu! după altul batalioanele 
de elevi ai Academiilor militare, care sînt so
cotite pe drept cuvînt făuritoarele cadrelor de 
ofițeri ai Armatei Sovietice. Sub comanda ab
solvenților acestor Academii, trupele sovietice 
au săvîrșit numeroase fapte de eroism ne-

1 Mai
R. P. Chineză

REKIN 2 (Agerpres). — China Nouă transmi
te : La Pekin, Șanhai, Mukden, Uhan, Sian, 
Ciunțin, Tiencin și în alte orașe precum și în 
satele Republicii Populare Chineze au avut loc 
demonstrații cu prilejul zilei de 1 Mai.

Capitala Republicii — Pekin — a îmbrăcat 
vestmint de sărbătoare. Pretutindeni se vedeau 
steaguri și pancarte, portrete ale conducători
lor Partidului Comunist Chinez și ai Guvernu
lui Popular

Ora TO dimineața. In Piața Tiananmîn răsu
nă Ovații furtunoase. La tribuna centrală urcă 
Mao Țze-dun, Liu §ao-ți, Ciu De, și ceilalți 
membri ai Biroului politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, conducă
tori ai partidelor democratice și ai guvernului 
popular. Primarul Pekinului, Pîn Cen, anunță 
începerea festivităților. Răsună imnul de stat 
al Republicii Populare Chineze, însoțit de tu
netul salvelor de salut ale artileriei.

Prin piață trec muncitorii, feroviarii, țăranii 
din satele învecinate, funcționarii din institu
țiile de stat și întreprinderile comerciale, după 
care urmează studenții, oamenii de cultură.

Pancartele purtate de demonstranți înfăți
șează realizările Chinei populare în con
strucția vieții noi, cheamă la luptă pentru in
dustrializare și transformarea socialistă 0 agri
culturii, la rezolvarea pașnică a problemei co
reene și la restabilirea păcii în Indochina, 
pentru pace în întreaga lume, pentru întărirea 
continuă a marii și indestructibilei prietenii 
dintre China și Uniunea Sovietică. Chemările 
„Slavă Uniunii Sovietice I", „Trăiască priete 
nia între popoare 1“ răsună în piiața Tiananmîn 
și în străzile Învecî&ate.

După demonstrație au avut loc meri serbări 
populare. Pînă seara tîrziu pe străzi și în piețe 
au răsunat cîntecele Chinei libere, iar tineretul 
chinez a dansat plin de voioșie.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 2 (Agerpres). - M.T.I. trans- 

Imite : Cu prilejul zilei de 1 Mai — sărbătoa
rea internațională a oamenilor muncii — la Bu
dapesta a avut loc o mare demonstrație.

Demonstrația a fost deschisă de o coloană 
de pionieri, apoi în piața Stalin apar coloa
nele de sportivi, urmați de coloanele de oa
meni ai muncii din raioanele fruntașe ale ca
pitalei care au obținut cele măi bune rezultate 
în cadrul întrecerilor în cinstea zilei de 1 Mai.

La demonstrație au participat peste 350.000 
de persoane. După demonstrație, în piețele,

alte țări. In piață se află membri ai corpului 
diplomatic, atașați militari.

Limbile ceasornicelor din turnul Spaski al 
Kremlinului se apropie de ora zece. La tri
buna Mausoleului urcă conducătorii Partidu
lui Comunist și Guvernului Sovietic, mare
șali, amirali, generali. Cei prezenți îi întîm- 
pină cu aplauze.

La ora fixată apar în piață două limuzine 
deschise „ZIS". Intr-una din ele se află ma
reșalul Uniunii Sovietice, N. A. Bulganin, 
ministrul apărării al U.R.S.S. In cealaltă li
muzină se află comandantul parăzii, genera
lul de armată Kiril Moskalenco. Limuzinele 
se întîlnesc în mijlocul pieții. Se aud cu
vintele raportului ; ministrul trece în revistă 
trupele, felicită pe ostașii Armatei Sovietice 
cu prilejul Zilei de 1 Mai. De la un capăt la 
celălalt al pieții răsună un puternic strigăt 
de „Ura". Trecerea în revistă a unităților mi
litare a luat sfîrșit. Mareșalul Bulganin urcă 
la tribuna Mausoleului, unde rostește urmă
toarea cuvîntare :

toare deasupra pieții șl dispar după cupola 
Catedralei Vasili Blajennîi.

Parada a luat sfîrșit. Ea a arătat că Sta
tul Sovietic, care urmează cu consecvență 
politica păcii și întăririi colaborării interna
ționale, manifestă totodată o grijă neobosită 
pentru întărirea continuă a capacității de apă
rare a Uniunii Sovietice.

După terminarea parăzii militare a început 
demonstrația sărbătorească a oamenilor mun
cii din Moscova.

Demonstrația 
oamenilor muncii 

din Moscova
Piața Roșie, locul solemnităților populare, 

este împodobită cu pancarte și drapele. Dea
supra clădirilor din fața Kremlinului se vede 
un portret în bezorelief al întemeietorului 
Partidului Comunist și ai Guvernului Sovie-
tic, V. I. Lenin și al marelui continuator a 
cauzei sale I. V. Stalin, stemele celor 16 re
publici unionale, pancarte cu chemările de 1 
Moi ale Partidului Comunist, ghirlande de

toate statele. Spre realizarea acestui țel înalt, 
care are o însemnătate vitală pentru întreaga 
omenire, năzuiesc și sutele de milioane de 
prieteni ai noștri din alte țări.

Totodată noi ne amintim întotdeauna de po
runcile conducătorului și învățătorului nos
tru, întemeietorul Partidului Comunist și al 
Statului Sovietic, Vladimir Ilici Lenin și al 
marelui continuator al cauzei lui — Iosif 
Vissarionovici Stalin, de a fi întotdeauna pre
gătiți de a apăra oa. lumina ochilor capacita
tea de apărare a țării noastre și de a mani
festa întotdeauna în legătură cu aceasta, gri
ja cuvenită pentru întărirea și perfecționarea 
continuă a forțelor noastre armate.

In momentul de față, Armata Sovietică și 
Flota Maritimă Militară crescute și educate 
de Partidul Comunist, călite în luptele îm
potriva dușmanilor Statului Sovietic și înzes
trate cu o tehnică militară de prim rang re
prezintă o forță de luptă de temut. Ele con
stituie un sprijin de nădejde al muncii paș
nice a poporului sovietic care construiește 
comunismul și sînt întotdeauna pregătite pen
tru apărarea Patriei lor socialiste,

Tovarăși 1
Astăzi, în Ziua de 1 Mai. partidul și gu

vernul cheamă pe toți oamenii sovietici să 
obțină noi succese în construcția economică 
și culturală, în ridicarea nivelului de trai al 
poporului, în lupta pentru înflorirea continuă 
a patriei noastre.

Pentru aceasta, trebuie să ridicăm Ia un 
nivel și mai înalt productivitatea muncii, să 
luptăm mai perseverent pentru îmbunătățirea 
calității și pentru reducerea prețului de cost 
al producției, să desfășurăm și ma: larg în
trecerea socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea planurilor economiei naționale, să :n 
lăturăm mai repede lipsurile din munca tu
turor ramurilor economiei naționale și să îm
bunătățim munca aparatului de stat.

Efectivul Forțelor Armate trebuie să-și ri
dice și de acum înainte cu perseverență cu
noștințele sale mTitare și poiitice, să-ș« per
fecționeze măestria de luptă.

Trăiască 1 Mai — Ziua soîidar.ttții ister- 
națtonaie a oamenilor isuncs I

Trăiască eroicul popor sovietic, r-terti» sale 
Forțe Armate I

Trăiască Guvernul Sovietic 1
Trăiască Partidul Comunist al Uniunii So

vietice — marea forță inspiratoare și condu
cătoare ă poporului nostru în lupta pentru 
construirea comunismului I

Una 1

militară
pieritoare, iar în prezent își perterțîor.evzî 
cu succes pregătirea lor militară. Steagul Cir 
mătase alb-albastră amintește de întinderile 
nesfîrșite ale mării. Acest steag fluturind este 
purtat de un tînăr chipeș, în urma căruia 
înaintează în pas cadențat marinarii mili
tari.

Sub steagul acoperit de glorie în lupte a- 
pare divizia de infanterie de gardă din Ta
man. Remorcate de autovehicule, trec tunuri 
și aruncătoare de mine. Simultan apar în văz
duh avioane cu reacție, de bombardament și 
de vînătoare. Ele zboară cu o viteză ameți-

■ O------------------------------------------------------------

în întreaga 
grădinile și parcurile din Budapesta au avut 
loc serbări populare.

Demonstrații au avut loc și în alte orașe și 
sate ale țării.

Germania
BERLIN 2 (Agerpres). - A.D.N. trans

mite :
Oamenii muncii din Berlin au marcat săr

bătoarea de 1 Mai printr-o demonstrație de 
masă care a avut loc în piața Marx-Engels. 
In tribunele împodobite festiv se aflau frun
tași în producție din întreprinderile berlineze, 
reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor 
de masă, membri ai corpului diplomatic, dele
gația oamenilor muncii sovietici și delegațiile 
oamenilor muncii din alte țări.

In fața demonstranților, care umpleau în
treaga piață, Herbert Warnke președintele con
ducerii centrale a Uniunii Sindicatelor Libere 
Germane a rostit o cuvîntare consacrată zilei 
de I Mai.

La demonstrație, care a durat aproximativ 
5 ore, au. participat cîteva sute de mii de oa
meni ai muncii din Berlin.

Și în Berlinul occidental a avut Ioc o de
monstrație a oamenilor muncii. Senatul vest- 
berlinez și liderii de dreapta ai sindicatelor 
din Berlinul occidental au propus ca la mitin. 
gul de 1 Mai să participe și patronii. Majo
ritatea oamenilor muncii nu a sprijinit însă 
această propunere provocatoare. In sectoarele 
occidentale ale Berlinului muncitorii au de
monstrat sub lozincile luptei pentru majorarea 
salariilor, împotriva tratatelor militariste de la 
Bonn și Paris, pentru unitatea Germaniei, pen
tru pace.

Poliția vestberlineză a operat numeroase a- 
restări în rîndurile demonstranților.

Franța
PARIS 2 (Agerpres). —
La chemarea Uniunii sindicatelor din depar

tamentul Sena, zeci de mii de parizieni s-au 
adunat sîmbătă în pădurea Vincennes pentru 
a meroa sărbătoarea internațională a oameni
lor muncii — 1 Mai.

După cum s-a mei enunțat, în anul aceste 
ministrul afacerilor interne, Martinaud-Deplat, 
a interzis ținerea tradiționalei demonstrații de 
1 Mai a oamenilor muncii din Peris pe par
cursul: Piața Bastiliei — Piața Națiunii. Acea
stă hotărîre a stîrnit proteste vehemente din 
partea oamenilor muncii francezi precum și 
din partea organizațiilor progresiste. Pe adre
sa guvernului* au sosit numeroase scrisori, pe
trii și rezoluții cerînd să se anuleze interdicția 
ministrului afacerilor interne.

In a doua jumătate a zilei a început în pă
durea Vincennes un mare miting. La tribună 
au luat loc Benoit Frachon, secretar general

verdeață. Stemele și drapelele de stat ale Fe
derației Ruse și ale Ucrainei se zăresc pe clă
direa Muzeului Istoric aflat la intrarea în 
Piața Roșie.

Demonstrația oamenilor muncii din Mosco
va a început cu cortegiul festiv al tinerilor 
pionieri. Ei au defilat în cîntece despre viața 
fericită a copiilor sovietici. Din rîndurile lor 
ies în fugă mai mulți băieți și fete cu buchete | 
de flori. Ei urcă la tribuna Mausoleului și ' 
oferă flori conducătorilor Partidului Comunist j 
și ai Guvernului Sovietic. își fac apo apari
ția în Piață sportivii purtînd steagurile multi
colore ale asociațiilor sportive.

Deasupra coloanelor de demonstranți apare 
un ocean de drapele purpurii, se văd portrete 1 
ale lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, ale condu- 1 
cătorilor Partidului Comunist și Guvernului 1 
Sovietic — Malenkov. Molotov. Hrușc.ov. Vo-| 
roșilov. Bulganin, Kaganovic:. Miko-an. Sa- ; 
burov. Pervuhin. pancarte cu chemările de I ‘ 
.'tai ele Comitetului Central al Part.dr?-: Co- < 
munist.

Muncitorii uzinelor și fabricilor din Moscova ' 
au venit la demonstrația de 1 Ma: mlndri de I 
noile lor succese în muncă. împreună cu în- • 
treaga țară, locuitorii Moscovei part:-.?j cu 
succes la rezolvarea importantei sarc-m de ■ 
sporire considerabilă a producție; de mărfuri 
de consum popular. Prin piață trec tesă":*: 
combinatulu: textil ..Triohșomaia Manufactu
ra". In cursul primelor patru lure. al acestui 
an, combinatul a dat țării 1.000.000 de metri I 
de țesături peste plan. Machetele purtate de . 
coloanele de manifestanți oglindesc marele a- . 
jutor pe care întreprinderile dtn Moscova ș; . 
instituțiile științifice îl acordă agricultura.

Răsună cîntece despre viata fer e tă c n 
Tara Sovietică, despre prieterna popoare^re

Sub razele soarelui primăTăra*ec se -ăd 
strălucind literiie aurite ale cbemăriuur ie I I 
Mm:

Salut frățesc tuturor pererreire care 
pentru pace, per.tru âeroocra'^e. pertrz tocta- 
-SC3 !

Oerosri ai mancă d= toate tănue t Parea 
ra fi ținută și aonșoudată. .iară popoareje 
vor ’-a L-. F-mprmle lor m.'.-. caz» memp- 
oeri: p*—i ș. o soc apăra pCnă a capăt I ia- i 
tăriți naftatea papoare-jor ta k^ăa perrrrz pa
ce, sporiț: și string?', rtadarue partaacUor ' 
păcii I Trăiască pacea între popoare !

Locuitorii Moscovei salută cu căldură nu
meroși: oaspeți de pesre hotare care se află ta 
tribune. Demonstranții poartă portrete?? ere-— 
ducătorilor partidelor comur.iș'e și mmv—.toce
ști ș: ai guvernelor Chinei. Polonie. Ceisnsto- 
vactet. PoenînieL Bulgariei. Ungariei. AJbacă- 
e. Mongoliei, Repubbcdi Pețreiare Democrate 
Ccree-te. Repub. cu Democrate Gerraane, Re
publici: Demodate Vetaaar Deasupra rîridu
rilor se văd portretele oc-iducă’-oc-Jor partide
lor comuniste din Franța. Italia. $ tarele Ura
te ale Amerzcîi, Spania. Marea Br.ia-rie. In
dia. Brazilia.

Demonstrația de I Mai a durat când ore 
Ea a iost o strălucitoare maniiestare a uni'ă- 
ții de nezdruncinat a poporului sovietica a 
Partidului Comunist și a Guvernului Sovietic. 
Demonstrația a arătat voința neclintită a oa
menilor sovietici de a menține și consolida 
pacea, de a obține slăbirea continuă a încor
dării internaționale, de a întări colaborarea 
Internațională.

lume
al Confederației Generale a Muncii din Franță; 
Eugen Henaff, secretar genera! el Uniunii Sin- 
dioatelor din departamentul Sena; conducă 
tori ai Partidului Comunist Francez în frunte 
cu Jacques Duclos ; generalul Petit, abatele 
Granger, profesorul Bourguignon și alți repre
zentanți ei cercurilor democratice din Franța.

Au rostit cuvîntări Reymond Guyot, membru 
al Biroului Politic al Partidului Comunist Fran
cez ; Pressouyre, secretar al Perfidului Soci
alist Unitar ; Gaston Maurice, reprezentant al 
Uniunii Republicanilor Progresiști și alții.

S. U. A.
NEW YORK 2 (Agerpres). - TASS trans

mite :
In ziua de 1 Mai, la New Y’ork a avut loc 

la Union Square tradiționalul miting de masă 
consacrat zilei de 1 Mai, la care au luat parte 
aproximativ 15.000 de oameni. Mitingul s-a 
desfășurat sub lozinca „Muncă și pace". Par- 
ticipanții la miting purtau pancarte cu lo
zinci, în care se cerea asigurarea succesului 
conferinței de la Geneva, neamestecul S.U.A. 
în războiul din Indochina, interzicerea arme
lor atomice și cu hidrogen, lupta împotriva 
macarthysmului.

Luînd cuvîntul la miting, Strauss, preșe
dintele sindicatului unit al blănarilor din 
New York, a chemat pe muncitorii din Ameri
ca să intensifice lupta pentru pace, împotriva 
șomajului crescînd din țară, pentru întărirea 
unității clasei muncitoare.

Howard Fast, laureat al Premiului inter
național Stalin „Pentru întărirea păcii între 
popoare", a vorbit despre necesitatea întăririi 
prieteniei între popoare.

Participanții la miting au adoptat o rezolu
ție care cheamă la lupta pentru pace în în
treaga lume și mai ales în țările Asiei, pen
tru recunoașterea Republicii Populare Chi
neze, pentru interzicerea armei atomice și 
neamestecul guvernului american în afacerile 
interne ale altor țări.

Japonia
TOKIO 2 (Agerpres). —
După cum anunță agenția japoneză Kiodo 

Țusin, oamenii muncii din Japonia au marcat 
pe larg sărbătoarea de 1 Mai. In întreaga 
țară au avut loc mitinguri în cinstea zilei de 
1 Mai. La mitinguri au participat peste 
1.500.000 de persoane.

La Tokio, la mitingul de 1 Mai care a avut 
loc în parcul Meidzi s-au adunat peste 300.00b 
de oameni ai muncii afiliați la diferite sindi
cate. Ei au scandat lozinci chemînd la lupta 
împotriva remilitarizării Japoniei, împotriva 
„ajutorului" militar american, pentru drepturi 
democratice și majorarea salariilor Unii par
ticipant la miting purtau pancarte pe care 
era scris „Americani cărați-vă acasă 1".

La Prezidiul Sovietului Suprem 
al LLR.S.S*

MOSCOVA 30 (Agerpres). - TASS
La 29 aprilie, la Kremlin, președintele Pre

zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., K. E. 
Voroșilov, a înmînat Ordinul Lenin, medalia 
de aur „Secera și Ciocanul" și diploma de 
Erou al Muncii Socialiste lui N. S. Hrușciov, 
prim secretar al Comitetului Central el Parti-

------------ «=*
Președintele Mao Țze-dun a primit 

pe conducătorii delegației popuiare coreene
PEKIN 2 (Agerpres). — China Nouă trans

mite: La 30 aprilie. Mao Țze-dun, președin
tele Guvernului Central Popular al Repub’lcii

Crește nivelul de trai
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — P.A.P.
La 29 aprilie 1954. Comitetul Central al Par

tidului Muncitoresc Unit Polonez și Consiliul 
de Miniștri al R. P. Polone au adoptat o ho
tărîre cu privire la o nouă reducere de grețuri.

Inaugurarea unui .Muzeu istoric al mișcării muncitorești
în gările de democrație

BUDAPESTA I (Agerpres). - M.T.I. trans
mite: La 30 aprilie a fost inaugurată la Insti
tutul ungar a! mișcării munc torețt: din Bu
ri apes ra o expoziție permanentă intitulată .-Mu
zeu! istoric ai m:șcă~: muncitorești In țările 
de democrat ? papu-ară".

Marion Horvath. membru în Comitetu* 
Centrai al Partidului celor ce muncesc dm 
Ungaria, a rost ’ cuvântarea de deschidere. 
Au luat apes cuvîntul A. V. Tușonov. director 
adjunct al Institutulu Man-Eogels-Lenn-

Ambcsodorul U.R.S.S. $i personalul ambcsocei sovietice 
au păiăsit Australia

MOSCOVA 2 (AgTrpres». — TASS trans
mite :

Dupi s-« oui anastM. Ic 3rsa
lor guTennKX r.-Koi'i.> es

eleraer.re «le reli;. sar CTtem«>3aa- 
ie ș: care ir creat o ca*e ax3a«
câ exctade posâ^Jrtatea ax d p.o-
mauce oorasaje a <a6a>«4ex so^jKKt dar 
const ’’uâe tocodath o araer reare pertreu secu- 
ritatea personal a meuErenăor amresadtL Gu
vernul So-iecir a breă-ri să recheme pe as>- 
basadorui U R-S S_ is Azstral j Inrrecul
personal ai amoas-aie- so-re'-ce. Toooaa**. 
Gureraaî a ueujarat că sx este ca po-

Sub presunea alegătorilor, inii membri ai Congresului 
se opun amestecului S.UJL in râzboim din Indochina
■cit Serrsec; <£1 ca-

tacn -re. * aceecsEaeî ♦ -- sare se
-’erece Strtexr Lrr» să ntre ii războ al 

<= lndoctao. Ură cous.nr.âmîntui Congresu- 
ln Fea> «u Bennett mterzxx de aseme
nea use . rea Oricăror fondări fo acest scop.

Cu-ln-*- e unor membri a’ Congresului, 
pr-irm ș M<eriale>e publicate în Bu'etlnul 
_Ccc<resa>caa Record" dovedesc că alegă- 
■sre se opan amesteculx S.U.A. In rlzborai

- alt ret>*u al Camere: Reprezeotanți'or, 
repobScared fibre han (din partea statjlji II- 
■mM* a declarat ia 29 apriBe că ta convorbi- 

t- ~ e de a a'egă-
- •. . - . ■ ; - - :- 

ontat ta favoarea folosirii soldați lor noștri în 
£12 I Kiocz.7îa"’.

Daaoaoatal Friedel (din partea statului Ma- 
■ i -: a s.' - at In cu. Intarea sa că pro- 
■ateaaă ca hotărâre împotriva trimmer ii tru
pe-re americane în Indochina.

Cu privire la acordul sovieto-afgan
KABUL. 30 (Agerpres). - TASS
P: ■ ■ acordului sovieto-afgan cu privire

a ’ la 2S aprilie, în împrejurimile orașu- 
lai KshnL constructorii sovietici și specialiștii 
dte Afganistan au început lucrările de con

-e-

Uneltirile militariștilor lisînmaniști
SnNHAI 1 (Agerpres). — TASS transmite: 

?:t-■ t relatărilor agențiilor străine de In- 
=-?-~ra;:: generali: lisînmaniști se grăbesc să 
t?-~ -? alcătuirea planului privitor 'a spo-
■ efectivului forțelor armate sud-coreene. 
Ac-asra grabă este provocată de apropiata

■ :â in Coreea de sud a generalului american 
Va-, F.eet, care va verifica rezultatele ajuto- 
r. . - :tar acordat de guvernul S.U.A. c’Icli 
listnmaniste. 

Scurte
• La 30 aprilie, directorul general al Bi

rou?:: international' al muncii, dl. Morse, a 
:ăt-t o vizită ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., V. M. Molotov.

• De două săptămîni se află în U.R.S.S. 
delegația Uniunii naționale a studenților din 
Anglia condusă de Fred Jarvis, președintele 
Uniunii. Delegația a sosit în U.R.S.S. la in- 
vjtațja Comitetului antifascist al tineretului 
sovietic.

• Agenția Antara anunță că reprezentanții 
Indoneziei La conferința de la Colombo a ce
lor cinci prim miniștri ai țărilor din Asia de 
sud-est și-au exprimat părerea că un pact de 
neagresiune între țările asiatice — inclusjv R. 
P Chineză — ar fi cu mult mai efioace decît 
crearea unui bloc militar „anticomunist" 
așa cum preconizează secretarul de stat al 
S.U.A., Dulles.

• Cei 47 de oameni de afaceri englezi care 
duc tratative în sectorul democratic al Ber
linului cu organizația chineză de import-ex
port în legătură cu acordul încheiat la Pekin 
la 31 iunie 1953, au dat publicității o decla
rație privitoare la aceste tratative. Ei pre
cizează că pînă în prezent negocierile sînt 
foarte promițătoare. Se speră ca pînă la sfîr- 
șitul lunii aprilie să se treacă la încheierea 
acordurilor.

• Sub președinția lui Jacques Duclos, se
cretar al Partidului Comunist Francez, la Pa
ris a avut loc o adunare a tineretului, convo
cată de Uniunea tineretului republican din 
Franța. In oadrul adunării, membrii delegați
ei franceze care au asistat la Congresul al 
Xll-lea al U.T.C.L. al U.R.S.S., au relatat 
despre vizita lor la Moscova.

• De curînd a avut loc la Bratislava (R. 
Cehoslovacă) premiera primei serii a noului 
film romînesc .,Nepoții gornistului".

dului Comunist al Uniunii Sovietice, distins 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani pentru merite 
remarcabile față de "partidul comunist și po
porul sovietic. De asemenea, a fost înmînat 
ordinul Steaua Roșie mareșalului Uniunii So
vietice, N. A. Bulganin, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., pentru anii serviți în Armata So
vietică.

Populare Chineze, a primit pe conducătorii de
legației populare coreene.

al poporului polonez
ca urmare a directivelor celui de al 2-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
în scopul ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii de la orașe și sate.

popu'ară" la Budapesta
Sta?;-, de pe tîngă C.C. al P.C.U.S.. Tadeus 
Danisewski. directorul Institutului polon al 
mișcăr? muncitorești. Jindrich Veselyă direc- 
•■■■: Institutului cehoslovac de istorie a par- 
ridului. Clara Cușnir, director ej Institutului 
romîn de istorie a partidului. M. Panev. direc- 
ierul Muzeu j; bulgar a1 mișcări: revoluțio- 
-a-e s Bernhard Dohm. șeful departamentulu 
Mere-Engeis « Institutului Msrx-Engels-Le- 
■tio-Stal.n dis Berlin.

' t ca pe"sO~i’.ul ambasade: Australiei să 
cer*:-ute să *1—T-ă le Moscna

La » Apr iie. ambasadorul URS 5.. N. I. 
Ghenera ș person*.-ui ambasadei soviet-’ce 
». • Australa plecîrd spre patrie. După
rlecarea >?-- -? uhu ambasadei sovietice, 
«a cere-ea Grcverouiui Sosietic. apărarea inte
reselor Uc uru; Sc t-’-re In Australia va fi 
preluată de •?’•.:* S-jedrei «e Canberra.

La 30 Aprilie b- urma cererii Guvernului

Democrate Rhodes (din parte* statului Pec- 
■Sjfwata). aaeaAni al Camere: Reprezentan- 
t -- a pur.-cat în Buletinul ..Congreustotial 
record o are.soare primită la 2S aprilie din 
parte» alegă-oare: sa.e Elfriede Hasse. Ea de
clara că nu dorește ca S.U.A. „să-și jertfească 
fii în războiul din Indochina".

Senatorul democrat Johnston (din partea 
statului Colorado) a publicat în Buletinul 
..Congressional Record" un articol primit d:n 
partea comentatorului ziarului „Chicago Tri
bune". Henry Wales, precum și un fragment 
din broșura ..Comitetul prietenilor americani 
în strvic.ul societății" (organizația coacherL 
lor). în care se condamnă sprijinul pe care îl 
acordă Statele Unite colonialiștilor francezi 
în Indochina.

Democratul Madden (din partea statului In
diana) membru al Camerei Reprezentanților a 
reprodus în Buletinul „Congressional Record" 
un articol redacțional din ziarul „Journal Ga
zette" care apare în orașul Fort-Wayne, în 
care se arată că poporul american nu dorește 
„să fie tînît într-un nou război în Asia".

strucție a unui elevator, a unei mori -și a unei 
fabrici de pîine.

La ceremonia Inaugurării Construcțiilor au 
luat parte Abdul Malek, ministrul Finanțelor al 
Afganistanului, constructorii sovietici și spe
cialiști din Afganistan.

Planul care va fi prezentat spre aprobare 
lui Van Fleet prevede sporirea efectivului for
țelor terestre sud-coreene la trei armate de 
campanie, formată fiecare din 10—12 divizii. 
In prezent, numărul diviziilor este de 20. Pa- 
ra'el cu aceasta, se prevede că în următorii 
2—3 ani să se creeze o rezervă de 1.000.000 
de oameni instruiți.

știri
« La 30 aprilie a îost soinnat la Budajpfcsta 

între Republica Populară Ungară și Republica 
Populară Chineză un acord comercial pe anul 
1954.
« Potrivit datelor departamentului danez 

de statistică, în martie a.c. în Danemarca 
s-au înregistrat 62.110 șomeri.
• La 2 mai o delegație guvernamentală in

diană va pleca în R.P. Chineză pentru a studia 
măsurile adoptate de Guvernul Central Popu
lar în vederea prevenirii inundațiilor. Delega
ția indiană va vizita între altele lucrările de 
baraj efectuate pe malurile fluviilor Nuai și 
Yangtze.

<• La 29 aprilie și-a încheiat lucrările con
ferința pe întreaga Germanie a minerilor, oare 
a avut loc la Behlen (în apropiere de Leip
zig). La conferință au luat parte peste 200 de 
delegați, dintre care aproximativ 100 munci
tori mineri din Germania occidentală și regiu
nea Saarului. In calitate de oaspeți, la confe
rință a fost de față o delegație de mineri 
francezi în frunte cu Duguet, secretarul ge
neral al Federației naționale a minerilor din 
Franța. Conferința s-a desfășurat sub semnul 
luptei pentru pace, împotriva războiului, pen
tru interzicerea bombelor atomice și cu hidro
gen, împotriva „comunității defensive europe
ne", pentru unitatea Germaniei.
• După cum relatează din Belize (Hondu

rasul Britanic), corespondentul agenției Uni
ted Press, potrivit datelor preliminare, parti
dul popular unit care luptă pentru indepen
dența totală a Hondurasului Britanic de An
glia a repurtat în alegeri o victorie deplină. 
Partidul popular unit a obținut opt mandate 
în Adunarea legislativă din Belize, iiar parti
dul național proenglez a obținut doar un sin
gur mandat. Nouă membri ai adunării se a- 
leg, trei sînt numiți de guvernator, iar trei 
mandate sînt deținute de funcționari guverna
mentali.

IN EDITURA PENTRU LITERATURA 
POLITICA
a apărut:

GH. GHEORGHIU-DEJ - PENTRU ÎN
TĂRIREA CONTINUA A MUNCII DE 
PARTID. (Expunere făcută la ședința 
plenară a C.C. al P.M.R, din 19 apri
lie 1954). 16 pag. 20 bani.

A apărut în limbile rusă, romînă, fran
ceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică,
pentru democrație populară!11

București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești.

Nr. 18 (286)
Cuprinde :
ARTICOL DE FOND : Spre noi victorii ale 

forțelor păcii, democrației și socialis
mului !

* * * Cuvîntarea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S:, deputatul 
G. M. Malenkov, în Sovietul Naționa
lităților — ședințele Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

* * * Cuvîntarea -primului secretar al
C.C. al P.C.U.S., deputatul N. S. 
Hrușciov, în Sovietul Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S.

* * * Prima sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. al celei de a patra 
legislaturi și-a încheiat lucrările.

LAI JO-IUI : Clasa muncitoare din China 
în luptă pentru înfăptuirea liniei gene
rale de dezvoltare a țării în perioada 
de trecere.

WILHELM PIECK: Intîi-Mak în Germania. 
EDWARD OCHAB : Educarea oamenilor 

muncii din Polonia în spiritul interna
ționalismului proletar.

GIUSEPPE DI VITTORIO : Ziua trecerii 
I în revistă a forțelor de luptă ale pro- 
‘ letariatuîui internațional.
' LEON MAUVAIS : Pentru pace, unitatea 

și solidaritatea oamenilor muncii din
l întreaga lume.
' ♦ * Conferința de la . Geneva a mi- 
( niștrilor afacerilor externe.
' De vînzarb la toate librăriile, chioșcurile 
J și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani

Cu privire la schimburile 
comerciale intre Republica 

Populară Romînă și Argentina
In urma tratativelor duse de o delegație 

econom:că a Republicii Populare Romîne Ia 
Bzenos-Aires, a fost încheiată zilele acestea, 
în cadrul Acordului Comercial existent dintre 
Republica Populară Romînă și Argentina, o 
-nportantâ operațiune comercială de schimb 
'-•re organizațiile de comerț exterior ale ce
lor două părți.

In cadrul acestei operațiuni, Republica 
Populară Romînă va livra Argentinei : che
restea și diverse produse de lemn, iar Argen
tina va livra Republicii Populare Romînf: 
piei crude, tananți, materii prime pentru in
dustria ușoară, uleiuri comestibile și tehnice, 
și alte produse. (Agerpres).

----- •------

Tratative comerciale între 
Republica Populară Romînă 

și Indonezia
Delegația economică a Republicii Populare 

Romîne, care a semnat de curînd Acordul 
comercial cu India, a sosit la Djakarta, 
unde a început tratative cu guvernul indo
nezian în vederea încheierii unui acord co
mercial pe anul 1954 între Republica Popu
lară Romînă și Indonezia. (Agerpres).

Meciul international de fotbal 
Praga - București

PRAGA 2 (Agerpres). — Pe stadionul 
„Sparta" din Capitala R. Cehoslovace s-a 
desfășurat duminică. în fața unui mare nu
măr de spectatori. îniîlnirea internațională 
prietenească dintre echipele reprezentative 
de fotbal ale orașelor București și Praga. In- 
tîlnirea a dat loc la un joc dîrz în oare am
bele echipe au luptat cu mult avînt pentru 
obținerea unui rezultat favorabil. Avîttd ihî- 
țiativa în partea a doua _a jocului, fotbaliștii 
orașului Praga au terminat învingători cu 
scorul de 3—2 (1—1). O mare parte din meci 
s-a disputat pe ploaie. Terenul greu a in
fluențat mult desfășurarea Jocului, cerînd e- 
forturi mari din partea jucătorilor. Punctele 
echipei gazde au fost realizate de Hemele (2) 
și Peșek. Pentru echipa Bucureștiului a în
scris Ene (2).

Echipele au aliniat următoarele formații:
Praga: Houska, Senecky, Koubek, Zuzanen. 

Hejski, Menclik, Urban. Hemele, Rigr (Mo- 
sopurst), Borovicka, Peșek.

București: Tomâ, Zavoda II, Apolzan, 
Szoeke, Călinoiu, Serfdzâ, Covaci, (Zavoda U, 
Nieușor, Ene, Ozon, Suru (Suciu).

1-----•-----

„Cursa păcii”

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Lâ 2 mai s-a 
dat startul în cea de a 7-a ediție a grandioa
se; competiții cicliste internaționale „Cursa 
păcii" Varșovia-Berlin-Praga. La această în
trecere sportivă, care se desfășoară sub sem
nul apărării păcii și întăririi prieteniei între 
popoare, participă 115 cicliști din Anglia, 
Austria, R.P. Albania, Belgia, R.P. Bulgaria, 
Danemarca, Franța, Finlanda, Olanda, India, 
Norvegia, R.P.R., Triest, Suedia. R.P. Ungară, 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R.D.Germană, R. 
Cehoslovacă și-o echipă a polonezilor din 
Franța.

Dintre cicliștii romîni, primul s-a clasat Ma
rin Niculescu oare a sosit la aproape un mi
nut după cîștigătorul etapei. La diferențe de 
secunde au sosit Șandru, Dumitrescu, Hora, 
Vasilescu și Constantinescu într-un pluton cu 
cicliștii belgieni și francezi.

Iată ordinea primelor Tocuri în clasamentul 
etapei:

1. Wilczewski a parcurs 105,300 km. în 
2h30’28” (medie orară 42 km.) ; 2. E. Kla- 
binski (echipa polonezilor din Franța) același 
timp : 3. Nachtigal (R. Cehoslovacă) 2h30'34”;
4. Schur (R. D. Germană) același timp; 5.
Dalgaart (Danemarca) același timp ; 6. Kubr 
(R. Cehoslovacă) 2h30’38” ; 7. Grdot (Olanda) 
2h30’40”.

Astăzi se desfășoară etapa a 2-a pe distanța 
Varșovia-Lodz (130 km).
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Problema coreeană
Declarația lui V. M. Molotov la conferința de la Geneva a miniștri.or Afacerilor Externe

După prima săptămînă 
a conferinței de ia Geneva

GENEVA 30 (Agerpres). — TASS tranș- 
fiiite declarația lui V. M. Molotov în legătură 
cu problema coreeană, în cadrul ședinței din 
29 aprilie a.c. a conferinței de la Geneva.

Domnule președinte, domnilor delegați !
La actuala conferință de la Geneva s-a ho. 

tărît să fie examinate două chestiuni : în 
primul rînd,—. reglementarea pașnică a pro
blemei coreene ș.i în al. doilea rînd -- pro
blema restabilirii păcii . în Indochina.

Se poate spune că conferința de la Geneva 
este consacrată problemelor Asiei. Atît pro. 
blema coreeană, .cit . și. prpblema indochineză 
fac parte din cefe niâf aotuale probleme ale 
Asiei.

In această ordine de idei, nu se poate să 
nu se acorde atenție faptului că la această 
conferință participă numai un mic număr de 
țări asiatice. Noi nu putem să nu considerăm 
drept un prejudiciu faptul că o serie în
treagă de state asiatice,-cum sînt India, In
donezia, Birmania, Pakistanul și altele, nu 
participă la conferința noastră, deși acest 
lucru ar fi fost foarte prețios din punct de 
vedere al intereselor cauzei

Totodată, nu se poate subestima nici faptul 
că pentru prima oară în ultimii ani, la. a- 
ceastă conferință participă toate marile 
puteri : Franța, Marea Britanie, Statele 
Unite ale Arpericii, Republica Populară Chi
neză, . Uniunea Sovietică. In legătură cu a- 
ceasta, este necesar să se sublinieze în spe- 
cfal că la lucrările conferinței noastre Re
publica Populară Cllirfeză — marea putere a 
Asiei — va 'putea să-și aducă contribuția la 
lucrările conferinței noastre' asupra probleme
lor actuale susmenționate ale situației din 
Asia.

Conferința în componența ei actuală își în
cepe lucrările cu problemele privind Coreea.

In fața noastră stă o sarcină : crearea pe 
cale pașnică a unei Coree unite și indepen
dente. Rezolvarea acestei ■ sarcini are o în
semnătate primordială pentru poporul core
ean și în același timp ar constitui un factor 
important în micșorarea încordării! interna
ționale.

Firește, rezolvarea problemei coreene este 
o. chestiune care privește In primul rînd pe 
coreeni înșiși;, este o chestiune a poporului co
reean însuși.. Nici o rezolvare impusă 
poporului coreean de către alte țări nu. poate 
satisface poporul coreean, nu poate sluji la 
o reglementare trainică a problemei coreene.

.Nu se poate să nu se țină seama de istoria 
Coreei, în special de istoria luptei poporului 
coreean pentru independență.

Se știe că la. începutul acestui secol impe
rialismul japonez, cu sprijinul anumitor al
te- state, a transformat la început Coreea 
într-un protectorat al său, iar apoi a acapa
rat-o devenind stăpîn deplin în peninsula 
Coreeană. Această politică imperialistă agre
sivă nu a putut să nu provoace riposta po
porului coreean. Lupta poporului coreean 
pentru independența și libertatea sa a fost 
grea și a cerut sacrificii. Ea a ținut ani de 
zile. Dar, în vremea noastră, o aăemenea 
politică agresivă nu poate să nu întîmpine 
rezistența hotărîtă a popoarelor care își 
apără independența și libertatea.

Este îndeobște cunoscut iaptul că imperia
liștii japonezi, acaparînd Coreea, au trans
format teritoriul peninsulei Coreene în prin
cipalul cap de pod în vederea unei agresiuni 
neînfrînate împotriva Chinei. împotriva po
porului chinez. Ei au încercat să-și extindă 
dominația asupra întregii Chine și asupra 
întregii Asii de sud-est. In acest scop ei au 
intrat în alianță cu Germania hitleristă. 
au încheia! așa-zisul „pact anticomintern'1 
și, sub pretextul „luptei împotriva comunis
mului", au pregătit planuri de împărțire a 
îtimii împreună cu imperialismul german.

Toată lumea își amintește la ce a dus a- 
ceasta. Militariștii japonezi au suferit o în- 
frîngere în toamna anului 1945 și au fost a- 
ru-ncați înapoi pe teritoriul lor. Coreea a ob- 
ținuț posibilitatea de a se elibera din ghia- 
rele militariștilor japonezi și de a începe o 
viață nouă, liberă și independentă.
. Intrucît, ca urmare a împrejurărilor de 
ordin militar, imediat după eliberarea de sub 
ocupația japoneză Coreea a fost împărțită 
în două părți — de nord și de sud — în fața 
poporului coreean s-a pus sarcina de a re
stabili unitatea Coreei și a forma un stat co
reean democrat, unit și independent. Acea
stă sarcină nu- a fost îndeplinită în primii 
ani de după terminarea celui de al doilea 
război mondial. Republica Populară Demo
crată Coreeană, constituită pe teritoriul 
Coreei de nord, a reușit în acești ani să. efec
tueze o serie, de reforme democratice din 
cele mai importante, inclusiv trecerea în 
mîinile țăranilor a pămînturilor moșierilor 
și ale fostelor slugi ale imperialismului japo
nez.

Această activitate. constructivă în interesul 
poporului coreean, a fost întreruptă de răz
boiul impus din afară și de crîncena inter
venție militară , a S.tatelor Unite ale Ameriett.

Ședința din 30 aprilie
GENEVA 1 (Agerpres). — TASS transmite:
Ședința din 30 aprilie1 a conferinței de la 

Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe a fost 
■prezidată de V. M. Molotov.

La discuțiile generale cu privire la proble
ma coreeană n-au luat cuvîntul decît repre
zentanții Turciei șl Tailandei,

Reprezentantul Turciei s-a limitat la cîte
va fraze pompoase, în care a elogiat inter
venția americană împotriva Coreei și a de
clarat că el „simte că propunerile Coreei de 
nord nu trebuie sprijinite".

Delegatul Țurclei nu a făcut nici o propu
nere pentru rezolvarea problerpei coreene. Tot 
atît de lipsită de conținut a fost și cuvînta- 
rea reprezentantului Tailandei. Ca și cuvîn- 
tarea reprezentantului Turciei; ea s-a- redus 
Ta elogierea intervenției militare americane în 
Coreea și nu a cuprins nici o propunere. Re

Ședința în cadru
GENEVA 2 (Agerpres). — La 1 mal a avut 

loc o ședință în cadru închis la care au 
participat1 miniștrii Afacerilor Externe ai An
gliei, Franței, : S-U-A., Republicii Populare 
Chineze, Uniunii Sovietice, Republicii Popu-

GENEVA 30 (Agerpres). — China Nouă
La 29 aprilie, delegația Republicii Populare 

Chineze la conferința de la Geneva a ținut o 
conferință de presă.

Conferința de presă a delegației R, P. Chineze 
la conferința de la Geneva
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care a durat trei ani și a fost săvîrșită sub 
steagul -O.N.U. De atunci cînd în vara anu
lui 1953 în Coreea a fost încheiat armistițiul 
s-a ridicat din nou problema restabilirii uni
tății Coreei și a creării unui stat coreean 
unit pe baze democratice.

Cea mai importantă sarcină a conferinței 
de la Geneva este aceea de a ajuta poporul 
coreean să restabilească unitatea Coreei. Noi 
trebuie să depunem toate eiorturile pentru 
ca poporul coreean să găsească, prin mij
loace pașnice, calea spre crearea unui stat 
democrat, unit și independent. In realizarea 
reglementării pașnice a problemei coreene 
sînt interesate toate statele care aspiră la 
micșorarea încordării în relațiile internațio
nale și la întărirea păcii generale.

Pe de altă parte, nu se poate să nu se 
țină seama că Organizația Națiunilor Unite, 
ca urmare a presiunilor exercitate asupra ei 
de unele state, a adoptat o poziț.e unila
terală dovedind că este incapabilă să regle
menteze problema coreeană. Este suficient 

♦să spunem de pildă că în ultimii patru ani 
în Organizația Națiunilor Unite nu au fost 
ascultați nici măcar odată reprezentanții 
Coreei de nord. In ceea ce privește- istoria 
falsă a evenimentelor din Coreea repetată 
aici încă odată de reprezentantul S.U.A., ea 
a fost în repetate rînduri desmințită și de
mascată de către reprezentanții Uniunii So
vietice în Organizația Națiunilor Unite.

Examinînd problema coreeană, noi nu 
putem să nu ținem seama de schimbările 
radicale petrecute în ultima perioadă, în 
dezvoltarea politică a țărilor Asiei, în special 
după terminarea celui de al doilea război 
mondial.

Se știe că timp de mulți ani și în unele 
cazuri timp de cîteva secole, în țările Asiei 
au stăpinit alte state, neasiatice, iar popoa
rele acestor țări au fost lipsite de posibili
tatea de a dispune de soarta lor. O asemenea 
situație a fost rezultatul politicii hrăpărețe 
imperialiste din partea unor state. Dar a- 
ceastă politică s-a discreditat deja. In pre
zent, încercările de a duce vechea politică 
colonialistă se termină cu eșecuri tot mai 
evidente. La conferința de la Geneva trebuie 
Să ținem seama de acest lucru, atît la 
examinarea problemei coreene, cît și la 
examinarea problemei indochineze.

Popoarele din țările Asiei au obținut suc
cese serioase în lupta pentru independență, 
pentru eliberarea de sub dominația străină. 
In momentul de față nu se mai poate să nu 
se țină seama de aceasta.

Populația globului se cifrează Ia aproxima
tiv 2.400.000.000 de oameni. Mai mult de ju
mătate din populația globului locuiește pe te
ritoriul Asiei. Totuși, încă la începutul seco
lului XX marea majoritate a populației Asiei 
se afla sau în condiții de colonii sau în con- 

*diții de semicolonii și țări dependente.
De atunci în Asia s-au petrecut schimbări 

radicale.
In această privință, o schimbare hotărîtoare 

s-a petrecut odată cu Revoluția Socialistă din 
1917 din Rusia, odată cu constituirea Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, care a rupt 
cu politica imperialistă a țarismului și care a 
stabilit relațiile sale cu celelalte țări pe baza 
principiilor recunoașterii libertății și indepen
denței lor naționale. Această situație nouă nu 
a putut să nu contribuie la ridicarea spiritu
lui popoarelor care de secole erau nevoite să 
lupte pentru libertatea și independența lor na
țională.

In mintea oamenilor cu idei învechite, inca
pabili să înțeleagă schimbările istorice petre
cute, de pildă în țările Asiei, aceste eveni
mente se oglindesc uneori în mod cu totul de
naturat. Ei sînt gata să caute peste tot „unel
tiri ale comuniștilor", „agenți ai Kremlinu
lui". ș.a m.d. Acești oameni atribuie comunis
mului orice mișcare a popoarelor asuprite spre 
libertate și independență națională.

împotriva voinței lor, el ridică prestigiul co
muniștilor chiar în acele cazuri cînd comu
niștii nu au nici un amestec, neținînd sea
ma că adevăratele cauze ale luptei pline de 
abnegație pentru libertate și independență 
națională, la oameni cu diferite vederi și con
vingeri politice, sînt năzuințele de mult 
coapte ale popoarelor spre eliberare de 
sub jugul dependenței străine, de sub 
jugul colonial. Dar dacă este vorba de 
părerile și convingerile oamenilor sovietici, 
noi nu ascundem simpatia noastră fierbinte 
pentru mișcarea de eliberare națională a po
poarelor, inclusiv a popoarelor din Asia.

Schimbările politice radicale din Asia și-au 
găsit cea mai înaltă expresie în primul rînd 
în China, a cărei populație numără peste 500 
milioane de oameni. Din momentul constitui
rii Republicii Populare Chineze, au fost puse 
și aici bazele trainice ale orînduirii democrat- 
populare; și ar fi absurd să nu ținem seama 
de acest fapt. Transformările social-economice 
și politice din China se desfășoară sub ochii 
tuturor și a nu ține seama de aceasta în

prezentantul Tailandei s-a limitat să declare 
că el vede „cheia pentru rezolvarea acestei 
probleme" în rezoluția Adunării Generale 
O.NU. din 7 octombrie 1950, deși după cum 
este în deobște cunoscut, Organizația Națiu
nilor Unite, care a fost supusă presiunilor
S.U.A. șl-a dovedit incapacitatea de a re
glementa problema coreeană.

După cuvîntările reprezentanților acestor 
țări nimeni nu și-a mai exprimat dorința de 
a lua cuvîntul.

înainte de a încheia ședința, președintele 
ședinței, V. M. Molotov, a comunicat că după 
cum au căzut de acord toate delegațiile, ur
mătoarea ședință are loc luni 3 mai.

★
GENEVA 30 (Agerpres). — După terminarea 

celei de a 5-a ședințe a conferinței de la Ge
neva, J. F. Dulles, A Eden, G. Bidault au a- 
vut o întrevedere separată.

..... ........ . ■

închis din 1 mai
lare Democrate Coreene șl Republicii Co
reea.

In cadrul ședinței a avut loc un schimb 
de păreri neoficial asupra problemei coreene.

Huan Hua, purtătorul de cuvînt al delega
ției chineze, a relatat ziariștilor despre desfă
șurarea ședinței din 29 aprilie a conferinței. 
El s-a ocupat în special de principalele puncte 
ale declarației ministrului Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice. V. M. Molotov.

Huan. Hua a subliniat că poporul chinez și 
guvernul Republicii Populare Chineze sprijină 
în întregime toate propunerile făcute de șeful 
delegației sovietice în declarația sa. 

seamnă a nu ține seama de cele mai mari 
evenimente de importanță istorică.

Cine mai poate nega că pe arena istorică a 
apărut și o țară ca India, a cărei populație 
numără peste 300 milioane de oameni. încă 
nu de mult India se afla în situația de colonie. 
Acum însă, nimeni nu mai poate nega că In
dia ocupă un loc tot mai de seamă în rindul 
statelor care își apără independența națională 
și care vor să-și ocupe un loc important în 
chestiunile internaționale. Crește necontenit 
însemnătatea unor state ca Indonezia, Birma
nia și altor țări.

Aceasta nu înseamnă că în ceea ce privește 
stabil.rea unei independențe reale, totul mer
ge lin in aceste state, fără luptă și fără nici 
un fel de complicații în relațiile cu unele state. 
Cele de mai sus dovedesc insă că în Asia s-au 
petrecut într-ade.văr rnari transformări isto
rice. De acest fapt nu se poate să nu se țină 
seama la examinarea oricărei prooteme ac.uaie 
referitoare la statele din Asia.

Lsle necesar să ne opr.m asupra problemei 
Chinei care ocupă o situație specială in afa
cerile internaționale.

Nu dezvălui nici un secret spunînd că între 
Uniunea Sovietică și Republica Populară Cu.- 
neză au fost stabilite relații prietenești trai
nice. Numeroase țări au stabilit de asemenea 
și ele relații politice și economice ou Republica 
Populară Chineză. Se știe că o țară ca Anglia 
atribuie o mare importanță dezvoltării relații; 
lor ei cu Republica Populară Chineză. Se știe 
de asemenea că destule alte state nu au sta
bilit relații normale cu R.P. Chineză numai 
din pricină că acest lucru este împiedicat în 
fel și chip din aiară.

Cît privește Statele Unite ale Americii, gu
vernul aces.ej țări urmează fățiș un curs agre
siv față de Republica Popuiară Chineză. Acest 
curs agresiv al S.U.A. influențează totodată 
întreaga situație actuală din Asia.

Este îndeobște cunoscut că din partea Repu
blicii Populare Chineze nu au existat nici un 
fel de acte agresive împotriva Statelor Unite 
ale Americii. Cu totul altfel stau lucrurile dacă 
ne reierim la politica S.U.A. față de Republi
ca Populară Chineză.

Din momentul în care poporul chinez a iz
gonit de pe teritoriul său clica falită a lui 
Uian Kai-și, care nu se preocupa de nevoile 
poporului chinez ci era o simplă slugă a capi
tala ui străin și din momentul în care a fost 
înființată Republica Populară Chineză, împo
triva acesteia se cornii acte de agresiune unul 
după altul. Principala răspundere pentru a- 
ceasta revine cercurilor dominante din Sta
tele Unite ale Americii.

Acestea au cotropit insula Taiwan, făcînd 
stăpîni ai acestei insule pe epigonii clicii 
ciancaișiste. Ele împiedică prin tot felul de 
mijloace ilicite Republica Populară Chineză 
să-și ocupe locul legitim în Organizația Națiu
nilor Unite. Mai mult decît atît, ele au trecut 
prin Organizația Națiunilor Unite o hotârire 
privind aplicarea embargoului (interzicere) a- 
supra comerțului cu Ch.na. Ele pregătesc re
facerea forțelor armate ale Japoniei, amenin- 
ț..id prin aceasta China. Ele au acuzat Ch'na 
de agresiune în Coreea, deși participarea vo
luntarilor chinezi la război de partea Republi
cii Populare Democrate Coreene a fost de
terminată nu nunu' de sentimente prietenești 
absolut firești față de poporul coreean 
care lupta pentru libertatea sa națională, 
ci și de interesele securității Chinei 
însăși, de frontierele căreia se apropia
seră trupele agresive străine. Pregătind 
in mod fățiș agresiunea împotriva Repu
blicii Populare Chineze, amemnțind în per
manență fron'.ierele acesteia cu un atac din 
Taiwan și din peninsula Coreeană, creînd me
reu noi baze militare în apropiere de teritoriul 
Chinei. în insulele Oceanului Pacific și în Pa
kistan, cercurile guvernante din S.U.A. pre
zintă lucrurile ca și cum agresoare ar fi China 
și nu S.U.A.

In ultima vreme, sub pretextul aurării re
gimurilor marionetă din Indochina, se proiec
tează planuri de creare a unei alianțe nrli- 
tare în Asia de sud-est, deși la această alianță 
militară nu intenționează să participe nici 
un stat din Asia care se respectă. In aceste 
planuri se vădesc încă odată intențiile puteri
lor coloniale de a folosi unele popoare asia
tice împotriva altor popoare asiatice.

In timp ce s-au petrecut evenimente de 
cea mai mare importanță care înseamnă înce
putul renașterii naționale și sociale a țărilor 
din Asia și în primul rînd a Chinei, pe baze 
noi, democratice, corespunzătoare actualei e- 
poci a progresului și dezvoltării democrației, 
anumite cercuri din S.U.A. se cramponează de 
trecut, de menținerea unui regim colonial și 
semicolonial. Refuzul de a ține seama de 
schimbările istorice în dezvoltarea popoarelor 
din Asia nu poale însă justifica politica acelor 
state care în prezent consideră că‘ au 
misiunea să mențină clicile reacționare și re
gimurile coloniale în Asia. Politica dușmă
noasă a S.U.A. față de Republica Populară 
Chineză se repercutează în modul cel mai. ne
gativ asupra rezolvării problemelor actuale ale

Dejunul oferit de V. M. Molotov 
în cinstea lui A. Eden și Ciu En-lai

GENEVA 30 (Agerpres). — La 30 aprilie, mi
nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., V. M. 
Molotov, a oferit un dejun în cinstea ministru

Prînzul oferit de Ciu En-lai 
în cinstea lui V. M. Molotov

PEKIN 30 (Agerpres). — Corespondentul 
agenției China Nouă transmite din Geneva : 
Ciu En-lai. ministrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Chineze, a oferit la 29 aprilie 
un prînz în cinstea lui V. M. Molotov, mini
strul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

La prînz au Tuat parte de asemenea A. A. 
Gromîko și V. V. Kuznețov, locțiitori ai minis
trului Afacerilor Externe al U.R.S.S., L. F. 111- 
cev și N. T. Fedorenko, membri ai Colegiului 
Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
P. F. Iudin, ambasador extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. în R. P. Chineză, A. A.

O nouă întrevedere între V.M. Molotov 
și J. F. Dulles

GENEVA 2 (Agerpres). - TASS transmi
te : La 1 mai a avut loc ÎTTtre V. M. Molotov și 
J. F. Dulles o nouă întrevedere consacrată pro
blemei energiei atomice. Ei au discutat răs

]. F. Dulles va pleca de la conferința de la Geneva
GENEVA 30 (Agerpres). — Agenția France 

Presse relatează că J. F. Dulles, secretarul de 
stat al S.U.A., care conduce delegația Statelor 
Unite la conferința de la Geneva, va pleca luni 
la Washington. El va fi înlocuit la conducerea 
delegației S.U.A. de către Bedeil Smith, secre
tar de stat adjunct.

Asiei. Această politică agresivă nu are nici 
un fel de perspective, deoarece ea este contra
ră întregului curs al dezvoltării istorice din 
Asia, — și nu numai în Asia, — și constituie 
în actualele condițiuni principalul obstacol în 
calea reglementării actualelor probleme asia
tice în conformitate cu principiile libertății și 
drepturilor naționale ale popoarelor.

Recentele declarații ale secretarului de stat 
al S.U.A. cu privire la situația din Asia do
vedesc cît de puternice sînt încă tendin
țele unor cercuri spre ce este vechi și perimat, 
cît de puternică este încă în unele locuri ten 
dința spre vechea politică colonială a impe- I 
rialismului, care și-a trăit traiul.

La 16 aprilie ziarele americane au publicat 
declarația secretarului de stat al S.U.A. în 
care înființarea Republicii Populare Chineze, 
care a avut loc, după cum se șire, din voința 
poporului chinez, este considerată ca. „o mare 
catastrofă", însemnînd „pierderea Chinei 
continentale". In această declarație se spune 
de asemenea că această catastrofă va fi și 
mai mare dacă la ea se va adăuga pierderea 
a milioane de oameni, a unor vaste resurse 
economice și poziții strategice din Asia de sud- 
est și insulele Oceanului Pacific".

Declarația sus amintită a demnitarului 
american nu cuprinde nici un cuvînt despre 
interesele naționale și drepturile popoarelor 
însele din China, Asia de sud-est. și insulele 
din 'Oceanul Pacific. In schimb în această 
declarație este exprimată clar tendința de a 
împiedica prin toate mijloacele trecerea 
marelui popor chinez și altor popoare din 
Asia de la vechea viață colonială și semi
colonială la o viață nouă, liberă, Ia o orîn- 
duire nouă, democratică. Transformarea radi
cală care a avut loc în China este considerată 
aci drept „o pierdere", deși China n-a apar
ținut niciodată nimăfiui și nici nu intenționa 
să aparțină vreunui stat străin. Este limpeJe 
că raționamentele despre „pierderea Chinei 
continentale" exprimă tendința spre o politică 
colonială perimată a imperialismului și nu au 
nimic comun cu recunoașterea principiilor de 
libertate și drepturi naționale ale popoarelor. 
Și totuși reprezentantul S U.A. a considerat 
posibil să intervină aici cu sentințele sale ne
serioase privind comunismul și principiile de 
libertate.

Conferința de la Geneva oferă posibilitatea 
de a cunoaște sub toate aspectele acele pro
bleme -ale Asiei care sînt recunoscute ca fiind 
cele mai actuale în momentul de față.

Aici avem posibilitatea să auzim diferite 
puncte de vedere și, în urtna'unui schimb de 
năreri să găsim o rezolvare a problemelor 
ridicate, care să corespundă năzuințelor po
poarelor interesate și totodată Intereselor pro 
greșului și Întăririi păcii. O asemenea atitu
dine față de problema coreeană, bunăoară, 
poate contribui în mare măsură la rezolva
rea pașnică a problemei privind constituirea 
unei Coree democrate, unite și independente, 
poate contribui cu adevărat la realizarea re
glementării pașnice a problemei coreene.

Conferința de la Geneva va realiza acest lu
cru dacă va porni de la principiul că popoa
rele Asiei au dreptul deplin de a-și rezolva 
ele însele trebur.'.e lor, că aceasta este în 
primul rînd propria lor treabă.

Celelalte state, printre care și statele parti
cipante la conferința de la Geneva, sînt che
mate ca prin eforturi prietenești să ajute po
poarele Asiei în această privință.

O astfel de înțelegere a sarcinilor actualei 
conferințe ar putea corespunde în cea mai 
ma-e măsură intereselor libertății și avtntului 
național al popoarelor din Asia și totodată 
intereselor întăririi păcii In Asia și intereselor 
păcii generale. Obținerea de rezultate pozitive 
fa conferința de Îs Geneva ar contribui și la 
reglementarea altor probleme — și nu numai în 
Asia.

Ciu En-lai. șeful delegației Republicii Popu
lare Chineze, și-a exprimat aici ideea că ar 
fi de dorit o unire a eforturilor țărilor asia
tice în acțiunea de asigurare a păcii în Asia. 
Delegația sovietică împărtășește în întregime 
această păiere. Ca și popoarele europene în 
Europa, popoarele din Asia trebuie să între
prindă în egală măsură pași care să cores
pundă intereselor întăririi păcii în Europa, în 
Asia și în întreaga lume.

Conferința a ascultat pe reprezentantul 
Coreei de sud, dar această intervenție lamen
tabilă nu a cuprins nici o propunere concretă, 
pozitivă.

Tot aici a fost expus punctul de vedere al 
guvernului Republicii Populare Democrate 
Coreene privind reglementarea pașnică a pro
blemei coreene.

Delegația sovietică consideră că propunerile 
prezentate de ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Democrate Coreene, Nam 
Ir, pot servi drept bază pentru adoptarea unei 
hotărîri corespunzătoare în problema coreeană. 
Aceste propuneri merg în întîmpinarea aspi
rațiilor naționale ale poporului coreean de a-șl 
restabili unitatea patriei și răspund interese
lor întăririi păcii între popoare.

lui Afacerilor Externe al Marii Britanii, A. 
Eden, și a ministrului Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai.

Soldatov, secretar general al delegației sovie
tice la conferința de «a Geneva, D. A. Jukov, 
șeful Protocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și A. M. Ledovski, șef 
adjunct al serviciului pentru Extremul Orient 
din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

La prînz au luat de asemenea parte mem
bri ai delegației chineze : Cian Ven-tian, Van 
Cia-sian, Li Ke-nun, Van Bin-nan, Si Ce, 
Țiao Guan-hua, Cen Cia-kan, Huan Hua șl 
Van Ciou.

Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

punsul Guvernului Sovietic din 27 aprilie la 
memorandumul Statelor Unite din 19 martie 
1954. Acest răspuns continuă să fie examinat 
la Washington.

GENEVA 1 (Agerpres). — La 1 mai a sosit 
fa Geneva Walter Bedell Smith, secretar ad
junct al Departamentului de stat, care îl va 
înlocui pe Foster Dulles în calitate de șef al 
delegației americane ta conferința de ta Ge
neva,

De la trimisul special 
al ziarelor „Scînteia" 

și „Scînteia tineretului"

care transmite că

GENEVA (prin tele
fon). — Ultimele două 
-zile în oare nu s-au ți
nut ședințe plenare ele 
conferinței de la Gene
va a miniștrilor Afaceri
lor Externe nu au însemnat însă zile de odih
nă, nici pentiu diplomații prezenți aci, nici 
pentru cei peste 1500 de gazetari veniți din 
toate colțurile lumii.

Atît în Palatul Națiunilor, unde se țin 
ședințele conferinței, cît și ta sediile di
feritelor delegații, a domnit aceeași vie ani
mație. In centrul atenției s-a situat ședința 
în cadru închis, care a avut loc ta 1 mai în 
Palatul Națiunilor, asupra problemei., coreene. 
La ședință au participat șefii delegațiilor 
Angliei, Franței, S.U.A., R.P. Chineze, Uniu
nii Sovietice, R.P.D. Coreene și Coreei de 
sud. In aceiași timp, delegațiile diferitelor 
țări participante au avut posibilitatea să sta
bilească contacte directe, menite să coruri- 
baie la lămurirea poziției lor în legătură cu 
problema coreeană.

Azi dimineață, atît presa elvețiană cît și 
ziarele din alte țări occidentale, acordă un 
spațiu larg bilanțului primei săptămîni a 
conferinței.

Din primul moment se remarcă deosebirea 
între tonul presei vest-europene și acela al 
ziarelor americane. In timp ce ziare ca „New 
York Times" sau „New York Herald Tribune" 
adoptă același limbaj agresiv ca al lui Dulles, 
mari ziare și agenții de presă oa „Le Monde" 
sau „Gazette de Lausanne" etc. subliniază 
faptul că „delegația americană se află în.r-o 
poziție de izolare crescindă" (agenția brita
nică Reuter). Și mai clar se exprimă „Gazette 
de Lausanne" care pune la unul din comen
tariile sale următorul subtitlu: „Dl Dulles 
izolat". Această izolare — ca să folosim expre
sia gazetei elvețiene — se datorește faptului 
că delegația S.U.A. refuză să accepte orice 
soluție care ar duce la reglementarea pro
blemelor puse în discuție.

Argumentele clare și soluțiile acceptabile 
pe care le-au pus în fața conferinței în dis
cursurile lor ministrul de externe al R.P.D. 
Coreene, Nam Ir, ministrul de externe al
R. P. Chineze, Ciu En-lai și ministrul de ex
terne a! U.R.S.S., V. M. Molotov, au găsit un 
larg sprijin în opinia publică mondială, ceea 
ce a făcut ca pînă acum delegațiile Angliei 
și Franței să găsească mai prudent să se ab
țină de a lua poziție alături de delegația a- 
mericană. Intr-adevăr, numeroase comentarii 
ale ziarelor occidentale remarcă faptul sur
prinzător că în prima săptămînă a conferin
ței nici Eden, nici Bidault nu au luat cuvîn
tul. Pe de altă parte, gazetarii occidentali se 
găsesc în încuicătură, neputînd prezenta nici 
un iei de contra-argument ta propunerile fă
cute de Nam lr, in ceea ce privește unifica
rea Coreei și în special în chestiunea alegeri
lor pe întreaga Coree.

Deosebirile de vederi în legătură cu proble
ma coreeană au răzbit pînă și în sala de con
ferințe. Gazetarii americani prezenți pe cu
loarele Palatului Națiunilor nu prea au știut 
ce să mai facă cînd au aflat că de ta tribuna 
conferinței pînă și Richard Gasey, ministrul 
de externe al Auslraliel, deși a adus critici 
propunerii nord-coreene a declarat totuși că 
aceste propuneri „merită să fie examinate cu 
grijă". El* a recunoscut necesitatea ținerii de 
alegeri în întreaga Coree și nu numai în Co
reea de nord, așa cum au susținut, fără nici 
o a-gumentare, Dulles și delegatul lisînma- 
nist.

In ultimele ore delegația S.U.A. a fost din 
nou pusă într-o poziție dificilă, cînd cores
pondenții agenției „Renter" au dat publicită
ții interviul care le-a fost acordat de Clifton 
Webb, ministrul de externe al Noii Zeeiande 
— care, după cum anunță agenția — „refu- 
zînd să respingă cererea nord-coreenilor de 
a se crea o comisie mixtă care să organizeze 
alegerile pe întreaga Coree, a cerut să se 
depună „un efort sincer" pentru a se exami
na propunerea nord-coreenilor".

Pozițiile delegațiilor Australiei și Noii Ze
eiande, ca și abținerea lui Eden și Bidault de 
a lua pînă acum cuvîntul în problema coreea
nă, trebuie puse în legătură cu presiunea eres- 
cîndă a opiniei publice mondiale care refuză 
să meargă pe urmele cercurilor agresive din
S. U.A. și totodată cu divergențele serioase 
dintre S.U'.A. și unii dintre aliații lor, în spe
cial în ceea ce privește situația din Asia. In 
același timp, în ciuda minciunilor cercurilor 
agresive occidentale în frunte cu cele din 
S.U.A. se face tot mai cunoscută năzuința 
fierbinte a poporului coreean de a-și vedea
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Acord încheiat între R. P. Chineză și India
PEKIN 30 (Agerpres).—China Nouă : Intre 

31 decembrie 1953 și 29 aprilie 1954 au avut 
loc 1a Pekin tratative între delegația guver
nului Central Popular al Republicii Populare 
Chineze și delegația guvernamentală a Repu
blicii Indiene cu privire la relațiile dintre 
China, și India în regiunea Tibetană a Chinei

Tratativele — se spune în comunicat — au 
fost duse pe baza principiilor respectării re
ciproce a integrității teritoriale și a suverani
tății celor două popoare, neagresiunii recipro
ce, neamestecului reciproc în treburile interne 
ale celor două țări, egalității, avantajelor re
ciproce și coexistenței pașnice.

Părțile au discutat sub toate aspectele pro
blemele legate de relațiile dintre China și In
dia în regiunea Tibetană a Chinei și au căzut 
de acord asupra următoarelor :

In scopul dezvoltării comerțului între re
giunea Tibetană a Chinei și India și în sco
pul înlesnirii pelerinajului și călătoriilor re

Mesajul de salut adresat de Ciu En-lai 
primului ministru al Indiei, Nehru

PEKIN 30 (Agerpres).—Chină Nouă trans
mite : La 29 aprilie, cu prilejul semnării acor. 
dului între India și R.P. Chineză cu privire fa 
comerț și relațiile între regiunea Tibetană a 
Chinei și India, primul ministru al R.P. Chi
neze, Ciu En-lai, a adresat primului mini
stru al Indiei, Jawaharlal Nehru, un mesaj 
de salut. In acest mesaj se spune :

Cu prilejul semnării acordului între R.P. 
Chineză și India cu privire 1a comerț și rela
țiile între regiunea Tibetană a Chinei și In
dia, vă adresez dvs. personal și prin dvs. 
guvernului și poporului indian, cele mai calde 
felicitări. Acest acord. încheiat pe baza prin
cipiului respectării reciproce a suveranită
ții și integrității teritoriile a celor două 
țări, neagresiunii reciproce și neamestecului

unificată patria pe băJ 
ze democratice. Acest 
fapt este nevoit să-l re
cunoască și corespon
dentul din Tokio el a* 
genției France Presaa 

„atît în Coreea de nord cît 
și în Coreea de sud există un curent putern.c 
în favoarea unor alegeri generale în întreaga 
țară" (subl. noastră).

Anunțul în legătură cu plecarea precipitată 
a lui Dulles de la Geneva (prin Italia, unde 
se va în.îliii cu premierul italian, Seelba) 
este legat de mulți observatori de divergen
țele ivite în rindul occidentalilor și în proble
ma indochineză.

In fapt, la Geneva nu este vorba numai de 
problema coreeană și indochineză, ci de atitu
dinea marilor puteri față de chestiunile Asiei.

Pentru a înțelege clar cum au fost apre
ciate în sinul opiniei publice pozițiile dele
gațiilor marilor puteri in prob.eme.e 
este deajuns să punem față. în față opinii.e 
a doi comentatori occidentali. Astfel, ziarul 
„Les Echos", organul cercurilor financiara 
franceze, scrie : „Dacă ta Geneva a înregi
strat cineva un avantaj categoric, acesta a 
ipst incontestabil răsăritul”, adică poziția 
Uniunii Sovietice, a Chinei populare și a
R. P.D. Coreene se bucură de sprijinul opinfai 
publice mondiale. Pe de altă parte, refer,uda
se ta poziția delegației ame; inane, Fernand 
Mouliere, corespondentul a/lat -aci al agenției 
France Presse, spunea simbătă dimineața 
făcînd un bilanț „Prima fază a conferinței de 
ta Geneva a luat sfirșit, stabilindu-se urmă
toarele : o răsturnare a politicii asiatice ame
ricane ; faptul, mai mult sau mai puțin ac
ceptat, că chestiunea indochineză va fi luată 
în discuție săptămînă vii oare cu participa
rea a nouă țari : Franța, Marea Britan.e. 
Statele Unite, Uniunea Sovietică. China, ce'e 
trei state asociate ale Indochmei (așa de
numește Mouliere cele trei regimuri marioneta . 
al lui Bao Dai, cel din Khmer și cel din LaoM 
precum și Vietniinui" (așa cum este denu
mită de ziarele burgheze R. D. Vietnam).

Rez^tă deci că delegația americană și cei 
mai fideli subordonați ai săi au fost siliți să 
accepte ca la Geneva să fie invitați reprezen
tanții autentici ai poporului vietnamez după 
cum ta Berlin au fost siliți să accepte ca la 
Geneva să fie prezenți reprezentanții auten
tici ai marelui popor chinez. Aceasta arată 
încă odată că politica americană a ignorării 
realităților îs.orice din Asia coși din alte părți 
ale lumii este condamnată eșecului. La Ge
neva, vor fi prezenți reprezentanții autorizați 
ai poporului vietnamez — delegația Repu
blicii Democrate Vietnam. In legătură cu 
problema Indochinei, aci, se subliniază ta 
planul american de extindere «a războiului în 
această țară intîmpină rezistență mereu cres- 
cîndă. atît în țările Asiei cît și la Londra și 
Paris.

In legătură cu aceasta ziarul francez „Le 
Monde" scrie că extinderea războiului în In
dochina ar face ca acest război să devină „un 
monstru de hrănit în gura căruia vom 
arunca grămezi, grămezi armata Franței și 
în curînd tineretul Franței".

Această reacție violentă a opiniei publice 
mondiale a făcut ca Dulles la Geneva să nu 
simtă pînă acum un sprijin eficace din par
tea colegilor lui occidentali. De asemenea se 
manifestă anumite deosebiri de păreri în 
sînul Congresului american și a guvernului
S. U.A. în chestiunea poziției S.U.A. față de 
Indochina. Recentele declarații a'e unor 
cercuri oficiale americane dintre cele mai 
importante lasă să se înțeleagă că politica 
americană „de pe poziții de forță* în Indo
china nu a adus nimic bun inspiratorilor ei. 
In cercurile ziariștilor piezenți la Geneva se 
crede că și de aceșt aspect al problemei se 
leagă înapoierea lui Dulles în S.U.A.

Întreaga această situație ivită la Geneva 
ca urmare a politicii limpezi a Uniunii So
vietice, a R P. Chineze și a celorlalte state 
democratice îndreptată spre căutarea unei căi 
acceptabile de rezolvare a problemelor inter
naționale, a făcut ca politica americană de 
pe așa numite „poziții de forță" să apaiă 
mereu mai izolată. Făcînd bilanțul primei 
săptămîni a conferinței de la Geneva, chiar 
și comentatorul agenției americane Asso da
ted Press, spunea că au fost „dezvăluite 
grave divergențe de păreri între puterile 

; occidentale".
Mîine vor fi reluate discuțiile în ședința 

plenară, pînă ta era cînd transmitem cores
pondența nefiind înscris ta cuvînt decît de
legatul lisînmanist.

C. RADU CANU

prezentanților populației chineze și indiene, 
cele două părți au încheiat și au semnat un 
acord între Republica Populară Chineză și 
Republica Indiană cu privire la comerțul și 
relațiile dintre regiunea Tibetană a Chinei și 
India. Din partea Republicii Populare Chineze 
acordul a fost semnat de Cian Han-fu, locțiito
rul ministrului Afacerilor Externe și din partea 
Republicii Indiene de N. Raghavan, ambasa
dorul.Indiei în China. Totodată, intre locțiito
rul ministrului Afacerilor Externe, Cian Han- 
fu, și ambasadorul Raghaven a avut loc un 
schimb de note care prevăd retragerea deta
șamentelor militare indiene de pază din regiu
nea Tibetană a Chinei și transferarea către 
guvernul Chinei a tuturor clădirilor și ofi
ciilor poștale, telegrafice și telefonice îm
preună cu întregul lor echipament aparți- 
nînd guvernului Indiei în regiunea Tibetană 
a Ch;nei.

Tratativele s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie.

în treburile interne ale celor două țări, ega
lității și avantajelor reciproce și coexistenței 
pașnice, a restabilit pe o nouă bază relațiile 
dintre cele două țări in regiunea Tibetană a 
Chinei. Semnarea acestui acord nu numai că 
va întări și mai mult relațiile de prietenie 
între China și India, dar arată limpede că ori 
ce problemă internațională poate fi rezolvata 
în mod rezonabil atît timp cît țările respectă 
principiile susmenționate și adoptă calea tra
tativelor.

CIU EN-LAI
premier al Consiliului Administrativ de 
Stat și ministru al Afacerilor Externe al 
guvernului Central Popular a! Republicii 

Populare Chineze
29 aprilie 1954
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