
Proletari din toate țării}, uniți-vâ!

In legatară ca convocarea la Varșovia a consfătuirii statelor participante 
la Declarația de la Moscova din 2 decembrie 1954
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In concordantă cu hotărîrile consfătuirii de la Moscova 
a statelor europene, privind asigurarea păcii si securității 
în Europa, au avut loc în ultimul timp, între guvernele 
Uniunii Sovietice, Republicii Populare Polone, Republicii 
Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii 
Populare Ungare, Republicii Populare Romine, Republicii 
Populare Bulgaria și Republicii Populare Albania, consultă
rile corespunzătoare. Aceste consultări s-au referit, în pri
mul rînd, la problema încheierii Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală între cele 8 state partici

pante la consfătuire șl în al doilea rînd, la problema orga
nizării comandamentului unificat al statelor participante la 
Tratat.

In prezent, avînd în vedere ratificarea acordurilor de la 
Paris statele amintite mai sus au convenit să convoace la 
Varșovia, la 11 mai, cea de a doua consfătuire pentru dis
cutarea problemelor ce decurg din hotărîrile consfătuirii 
de la Moscova.

La consfătuirea de la Varșovia va lua de asemenea parte 
guvernul Republicii Populare Chineze, care va trimite la 
această consfătuire observatorul său.

I R A I A S C A I MAI
ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE A OAMENILOR MUNCII ZIUA FRĂȚIEI MUNCITORILOR DIN TOATE TARILE I
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Un aspect al tribunei centrale din Piața „I. V. Stalin'1 în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală

1 [A.

Măreața demonstrație de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitală
1 Mai 1955.
Mai năvalnic ca oricînd ne bat inimile, 

«oarele a îmbrățișat largile bulevarde, 
«iețele și parcurile proaspăt înverzite.
Străzile au îmbrăcat haine sărbătorești, 

irapelele, ghirlandele de brad, panourile 
u Chemările de 1 Mai ale Comitetului 
entral al P.M.R., alternează cu portrete- 

4 marilor genii ale omenirii muncitoare, 
j tablourile conducătorilor partidelor co- 
uniste și muncitorești din lumea întrea- 

I’. Pe fonduri roșii străjuește chemarea 
rezentă astăzi pe întregul glob : „Pro- 
jtari din toate țările, uniți-vă“.
Mai puternic ca oricînd clocotește în 
epturi dragostea de viață. Este 1 Mai ! 

ie la Tropice pînă-n mările Sudului, de 
poalele Himalaei, pînă la ghețurile eter- 

b ale Polului Nord, omenirea prăznuiește 
ăreața zi internațională a celor ce mun- 

isc, uriașă manifestare a solidarității clă
ii căreia îi aparține viitorul.
Ni-e sufletul plin de mindrie și sete 
i viață și pentru că în cursul acestui 
i vcm deveni și noi stăpîni ai atomului, 
ați» ajutorului frățesc al Uniunii So- 
et'ce.
Fii bine venit 1 Mai 1955, la noi în țară! 
smenilor noștri li-e dragă munca și pri- 
ivara !
București. Strălucitoare ca un imens 
chet de garoafe roșii brăzdate de crengi 
brad, tribunele scăldate în flamuri roșii 
tricolore așteaptă începerea grandioa- 
demonstrații pentru pace și socialism, 

-rtretele marilor genii ale omenirii mun- 
,oare : Marx-Engels-Lenin-Staltn, strălu- 
:c deasupra tribunelor. Pe un mare pa- 
u este înscris un salut al poporului 
ștru către popoarele care luptă pentru 
ce și socialism.
Monumentul lui I. V. Stalin este încon- 
at de flamuri și flori.

în pes cadențat 
tras gărzile muncitorești

’entru cîteva secunde peste marea 
ță Stalin s-a așternut liniștea.
uternica fanfară militară intonează cu- 
cutul marș al Partizanilor, întîi mai 
et, apoi din ce în ce mai puternic, ră- 
ă acest cîntec de luptă.
nbrăcați în salopete cenușii, cu frun- 

sus, cu privirea îndreptată spre iri- 
iă și cu mîinile încleștate pe puști și 
ie automate, trec într-o aliniere per- 
ă, batalioanele gărzilor muncitorești.
a primele rindurt, pășește nituitorul 
mea Marin de la „Grivița Roșie". în 
1 1933. alături de muncitorii ceferiști, 
-a ridicat împotriva putredei orînduiri 
gheze.
tec batalioanele gărzilor muncitorești, 
oați și femei, trec în pas cadențat prin 

tribunei. Ele sînt expresia hotărîrii 
ienilor muncii de a apăra cu pieptu- 
lor, cuceririle revoluționare dobîndite 
conducerea înțeleaptă a partidului, 

'oiepturile multora dintre ei strălucesc 
ne și medalii. Unele sînt cucerite în 
jele pentru libertatea patriei, altele în 
pul muncii pentru înflorirea și întă- 
a patriei.

Pionierii — 
pr'măvara patriei

fluturat ceva în zare ca o flacără ro
ca o întindere de maci înfloriți în zi- 
unui iunie acoperit de grîne. Tribu

' încep să sosească în tribune invitații: 
membri ai C.C. al P.M.R., membri ai gu
vernului, ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor oamenilor muncii, 
personalități de frunte ale vieții științi
fice, culturale și artistice, generalî și ofL 
teri ai Forțelor Armate ale R.P.R., vechi 
luptători ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, eroi ai muncii socialiste, oameni 
ai muncii fruntași din întreprinderi și in
stituții — cetățeni pe pieptul cărora stră
lucesc ordine și medalii ale Republicii 
Populare Romîne.

Sînt de față numeroși oaspeți din 
U.R.S.S., R.P. Chineză, Germania, India, 
Italia, R.P. Polonă, Suedia, R. Ceho
slovacă, Norvegia, R.P. Ungară, Brazilia, 
Finlanda. Danemarca, R.P. Bulgaria. Chile, 
R.P.D. Coreeană, Alger, Senegal, Maroc, 
invitați ai Consiliului Central al Sindica
telor, Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, Comitetului Fe
meilor Democrate.

în tribune se află membri ai corpului 
diplomatic.

La ora 9, miile de oameni ai muncii sa
lută cu urale puternice sosirea conducă
torilor partidului si guvernului.

în tribuna oficială iau loc tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. Apos
tol, I. Chișinevschi, M. B. Mitin, membru 
al Academiei' de Științe a U.R.S.S., Al. 
Moghioroș, Chivu Stoica, Miron Constan- 
tinescu, general de armată Emil Bodnăraș, 
C. Pîrvulescu, P. Borilă, acad. prof. dr. C.
I. Parhon. acad. prof. Traian Săvulescu, 
Lotar Rădăceanu, D. Petrescu, Ștefan Voi- 
tec, general locotenent Gh. Pintilie, T. 
Iordăchescu, Stelian Moraru, general lo
cotenent I. Tutoveanu, Cornel Fulger, Flo
rian Dănălache.

începe mitingul de 1 Mai al oamenilor 
muncii din Capitală.

începe demonstrat ia
nele au fremătat și o voce a izbucnit ca 
un strigăt de bucurie :

„Vin pionierii !“
Tobele bat tactul marșului pionieresc, 

flutură steagurile celor ce merg. ,,Tot îna
inte", goarnele au umplut văzduhul cu su
nete de argint. Schimbul de mîine al oa
menilor muncii, trece prin fața tribunei, 
plin de semeție și viață.

Un grup de pionieri se desprinde din 
coloană și înmînează cu obrajii aprinși 
de emoție buchete de flori conducătorilor 
partidului și guvernului. E un omagiu în 
care se înmănunchiază dragostea tuturor 
copiilor patriei față de partid, recunoștin
ța pentru bucuriile dăruit" de acesta în 
fiecare zi, pentru rîsul senin fără de griji. 
15.000 de școli elementare împînzesc sa
tele și orașele patriei și în băncile lor 
deslușesc tainele învățăturii sute de mii 
de școlari, fii ai oamenilor muncii. S-au 
înălțat pînă astăzi prin grija partidului 
60 de palate și case ale pionierilor, parcuri 
și stadioane, solare și ștranduri.

Trecînd prin fața tribunei, un grup de 
pionieri ridică in sus mari note de 5 din 
carton, creioane, echere, compase, unelte 
da grădinărie, vaporașe — semne ale stră
daniei lor neobosite de a învăța mai b'ne 
și mai mult. Ei prind încă din anii fra
gezi al copilăriei, dragoste pentru muncă, 
obișnuința de a gospodări avutul țării. De
tașamentul de pionieri de la Școala ele
mentară nr. 146 din București a dăruit

Fanfara Intonează „Imnul partizanilor 
păcii".

Ia cuvîntul tov. Miron Constantinescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Cuvîntarea este des subliniată 
de aplauzele și uralele oamenilor muncii, 
mărturie a dragostei și atașamentului pro- 
fund al poporului muncitor față de parti
dul și guvernul țării noastre, față de poli
tica de construire a socialismului și de 
apărare a păcii. Vorbitorul amintește suc
cesele importante obținute de oamenii 
muncii în îndeplinirea înainte de termen 
a primului nostru plan cincinal, care de
vine în aceste zile o măreață realitate, o 
mîndrie a fiecărui om al muncii.

Calda chemare pe care partidul o adre
sează oamenilor muncii, de a lupta mai 
departe cu tot mai mult avînt pentru 
dezvoltarea industriei grele, temelia dez
voltării întregii economii a țării, pentru 
îndeplinirea și depășirea planului de stat, 
pentru întărirea alianței dintre clasa mun. 
citoare și țărănimea muncitoare, pentru 
ridicarea producției agricole, este îm
brățișată cu entuziasm de participanții la 
miting. Răsună lozinci reluate de mii de 
glasuri : „Partidul să ne trăiască, Repu
blica să înflorească !“, „Vom munci cu tot 
elanul, să-ndeplinim cincinalul!”, lozinci 
sub semnul cărora fiecare om al muncii 
din patria noastră luptă pentru con
struirea socialismului, pentru înflorirea 
patriei scumpe.

Oameni, muncii își exprimă de asemenea 
prin ovații prelungite atașamentul de ne
clintit față de lagărul păcii, democrației 
și socialismului, în frunte cu marea Uniune 
Sovietică, angajindu-se să lupte neconte
nit pentru apărarea păcii, pentru întă
rirea capacității de apărare a patriei 
noastre.

Mitingul oamenilor muncii a luat sfirșit.

oțelarilor de la uzinele „Mao Țze-dun“ 
8.009 kg. fier vechi strîns de ei. Cînd 
șuvoiul de oțel s-a revărsat ca un izvor 
de foc din cuptor, muncitorii i-au chemat 
pe pionieri să-și vadă rodul strădaniei lor. 
„Șarja pionierilor" — au numit muncitorii 
tonele de oțel care s-au scurs în acele 
clipe pe jghiab din fierul vechi adunat de 
pionieri, în semn de caldă mulțumire.

Trec pionierii, florile patriei și piața s-a 
umplut parcă de soarele și lumina viito
rului. Privirile calde ale oamenilor muncii 
din tribune îi învăluie ca o m.îngîiere, se 
desfată cu priveliștea de obraji împurpu
rați, de mîini care fîlfîie spre ei.

Pionierul Tudor Mețulescu calcă 
mîndru alături de colegii săi cu fruntea 
sus, plin de semeție. Notele lui sînt de 
5, el învață cu pasiune, cu sete nepoto
lită. Tudor s-a născut în preajma primu
lui 1 Mai liber din țara noastră, a trăit 
de atunci ani liberi în care poporul 
muncitor și-a sărbătorit munca pașnică și 
dorința de pace. Pionierul Ion L. Ion de 
la Școala elementară nr. 184 „Vasile 
Roaită", fiul mecanicului de locomotivă 
Ion N. Lovin, strigă „ura !”, din toate pu. 
terile, strigă pentru visul lui de viitor in
giner, strigă și pentru tatăl lui, care în 
această clipă gonește cu locomotiva de- 
filînd prin fața cîmpiilor și orașelor pa
triei.

(Continuare tn pag. 2-a)

Cuvîntarea tovarășului Miron Constantinescu
Din însărcinarea Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri, vă felicit cu oca
zia zilei de 1 Mai, ziua solidarității in
ternaționale a clasei muncitoare, ziua fră
ției celor ce muncesc din toate țările în 
lupta pentru apărarea păcii, pentru inde
pendența națională a popoarelor, pentru 
socialism.

Oamenii muncii din țara noastră, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
au realizat în cursul acestui an succese 
deosebite în toate sectoarele vieții noas
tre economice, politice și culturale, în 
munca de construire a socialismului.

Pentru făurirea bazei economice a so
cialismului în țara noastră partidul a apli
cat în mod consecvent principiul leninist 
al industrializării socialiste, dezvoltînd 
cu precădere industria grea, care consti
tuie pîrghia necontenitei creșteri a eco
nomiei țării.

Muncind cu însuflețire pentru îndepli
nirea planului cincinal, clasa muncitoare 
a obținut rezultate importante. Industria 
petroliferă din Republica Populară Ro- 
mînă s-a apropiat încă în 1954 de nivelul 
ultimului an al cincinalului, industria chi
mică a înfăptuit în trimestrul I, la pro
ducția globală, planul său cincinal, iar in
dustria construcției de mașini și industria 
electrotehnică realizează în cursul aces
tui trimestru planul lor cincinal. Peste 
200 de întreprinderi din ramurile indus
triei grele, alimentare, de îmbrăcăminte și 
încălțăminte și-au îndeplinit planul cin
cinal și lucrează în contul anului 1956. 
Organizațiile de partid sînt în fruntea 
acestei lupte mărețe, mobilizînd clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, in
telectualitatea patriotică. Organizațiile sin
dicale cu sprijinul U.T.M.-ului organizea
ză cu succes întrecerea socialistă.

înfăptuirea planului de electrificare, 
creșterea continuă a puterii instalate 
și a producției de energie la termo și hi
drocentralele noastre, permit ca industria 
și agricultura să se poată dezvolta necon
tenit, avînd asigurată energia necesară.

Țărănimea muncitoare luptă pentru în
făptuirea sarcinii puse de partid și gu
vern. de a da recolte bogate și o produc
ție mărită la hectar, de a produce în 
acest an 10 milioane tone de grîu și 
porumb.

Sub conducerea organizațiilor de partid 
s-au întărit și dezvoltat cele peste 5150 
gospodării agricole colective și întovără
șiri agricole, care au obținut succese im
portante în lucrările agricole, în produ
cerea de recolte bogate la hectar, arătînd 
astfel drumul spre belșug al întregii ță- 
rănimi muncitoare, drumul transformării 
socialiste a agriculturii.

Pe baza succeselor obținute îh indus
trie și agricultură, â creșterii consi
derabile a producției bunurilor de con
sum s-a dezvoltat rețeaua comerțu
lui socialist și cooperatist, a cres
cut și s-a dezvoltat schimbul de 
mărfuri între orașe și sate; astfel a 
devenit posibilă în decembrie 1954 desfiin
țarea sistemului de aprovizionare pe bază 
de cartele, iar recent reducerea de pre
turi la unele articole alimentare și indus
triale, ceea ce duce la o creștere a nive
lului de trai al oamenilor muncii. Apro
vizionarea orașelor cu mărfuri alimentare 

și a satelor cu mărfuri industriale este 
din ce în ce mai bună.

în scopul ridicării nivelului de trai și a 
salariului real este necesară îndeplinirea 
și depășirea planului de stat, mărirea con
tinuă a producției. îmbunătățirea calită
ții și sortimentelor produselor, creșterea 
productivității muncii, economisirea de 
materii prime și materiale, dezvoltarea în
trecerii socialiste, aplicarea și extinderea 
metodelor înaintate ale fruntașilor în pro
ducție, scăderea prețului de cost al pro
duselor.

De o deosebită însemnătate în întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, în lupta pentru redu
cerea prețului de cost al produselor este 
ridicarea producției agricole, terminarea 
cît mai repede și în bune condiții a însă- 
mînțărilor de primăvară. Pentru aceasta 
sînt mobilizate toate forțele partidului, 
clasei muncitoare și țărănimii muncitoare, 
toate mijloacele, tractoarele, semănătoa
rele, alte mașini agricole și' atelajele. Co
mitetele executive al© sfaturilor popu
lare trebuie să-și concentreze toate efor
turile în această direcție.

Sprijinul multilateral pe care țara noa
stră l-a primit din partea Uniunii Sovie
tice în ultimii zece ani, se lărgește mal 
mult prin acordarea de către Uniunea So
vietică de ajutor tehnico-științific în do
meniul producerii de energie atomică în 
scopuri pașnice în Republica Populară Ro- 
mînă.

Prin acordul încheiat recent la Moscova 
vom primi atit ajutor tehnico-științific cît 
și sprijin în formarea de cadre științifica 
și inginerești, în scopul construirii unei 
pile atomice experimentale, a accelerato
rilor de particule elementare și producerii 
de energie nucleară. Aceasta va da un 
mare avînt cercetărilor științifice și teh
nice din țară în domeniul fizicii, chimiei, 
electricității, medicinei, biologiei etc.

în timp ce în țările lagărului democra
tic și socialismului. în frunte cu marea 
Uniune Sovietică, producția industrială 
este în continuă dezvoltare, agricultura — 
după experiența agriculturii sovietice — 
asigură pe an ce trece mai multe produse 
agroalimentare, mergînd pe drumul mari, 
lor gospodării colective, prețurile scad, iar 
nivelul de trai material și cultural al oa
menilor muncii este în continuă creștere, 
cu totul alta este situația oamenilor mun-, 
cii din țările capitaliste, coloniale și de
pendente.

Intensificarea exploatării crîncene a 
oamenilor muncii de către capitaliști și 
moșieri, ruinarea maselor muncitorești și 
țărănești, prin restrîngerea continuă a 
producției civile în favoarea producții de 
război, apropie și adîncesc și mai mult 
criza economică, criză care duce la paupe
rizarea maselor, la mărirea șomajului și 
la foamete.

Acest fapt este clar oglindit atît de si
tuația milioanelor de șomeri totali și par
țiali din S.U.A., Italia și alte țări capita
liste cît și de greva docherilor și tipo
grafilor englezi, a celor 300.000 muncitori 
din Saar, a celor 350 000 metalurgiști ita
lieni, a luptelor duse de muncitorimea și 
țărănimea franceză, spaniolă etc.

Totodată aceasta ne arată că sub con
ducerea partidelor comuniste și muncito
rești, clasa muncitoare din acele țări opu

ne o rezistență dîrză planurilor războinice 
ale imperialiștilor și luptă cu hotărîre 
pentru independența națională, pentru o 
viață mai bună, pentru pace.

Tovarăși,
Superioritatea orînduirii noastre demo- 

crat-populare izvorăște în primul rînd din 
faptul că la conducerea statului se află 
clasa muncitoare, că la temelia regimului 
democrat-popular stă alianța trainică, fră
țească și de nezdruncinat dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, rolul 
conducător în această alianță avîndu-1 
clasa muncitoare.

Un alt factor principal al întăririi re
gimului de democrație populară în Repu
blica Populară Romînă este prietenia și 
unitatea frățească care există intre po
porul romîn și minoritățile naționale, fră
ție ce izvorăște din interesele comune de 
construire a socialismului în Republica 
Populară Romînă — patria comună a tu
turor celor ce muncesc din țara noastră.

Regimul democrat-popular din Republi
ca Populară Romînă asigură tuturor mi
norităților naționale drepturi egale cu ale 
poporului romîn atit prin legile și Con
stituția Republicii Populare Romîne, cît 
și prin mijloacele materiale ce le sînt 
puse ia dispoziție.

Țara noastră, eliberată de sub jugul mo
șierilor și capitaliștilor, face parte din pu
ternicul lagăr al păcii, democrației și so
cialismului, în fruntea căruia se află 
marea Untune Sovietică, luptătoare con
secventă pentru menținerea și întărirea 
păcii în lume, împotriva reînvierii milita
rismului german, pentru soluționarea pe 
cale pașnică a tuturor litigiilor internațio
nale.

Conferința țărilor Asiei și Africii care 
a avut loc de curînd la Bandung cu parti
ciparea Republicii Populare Chineze a ex
primat de asemenea voința comună a po
poarelor acestor continente, de a lupta îm
potriva colonialismului, de a promova pa
cea și colaborarea între popoare, da a se 
opune războiului.

Partidul și guvernul nostru cheamă oa- 
menii muncii din Republica Populară Ro
mînă să lupte cu avînt sporit pentru pace, 
pentru construirea socialismului în țara 
noastră, pentru întărirea capacității ei dî 
apărare.

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității inter- * 
naționale a oamenilor muncii, ziua fră
ției celor ce muncesc din toate țările !

Trăiască marea țară a socialismului 
victorios, bastionul păcii și frăției între 
popoare, Uniunea Sovietică !

Trăiască mărețul lagăr al păcii și socia-f 
lismului, în frunte cu Uniunea Sovietică 1

Trăiască alianța trainică dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, forța 
do neclintit a regimului nostru de demo
crație populară !

La luptă pentru îndeplinirea cu succ’s 
a planului cincinal și a planului de ekc- 
trificare !

Trăiască Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. Trăiască Guver
nul Republicii Populare Romîne !

Sub steagul lui Marx-Engols-L'min- 
Stalin. sub conducerea partidului, înainte 
spre victoria socialismului în patria noas
tră scumpă. Republica Populară Romîi.ăl



Măreața demonstrație de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitală
(Urmare din pag. l-a)

Trec pionierii, viitorii constructori de 
mîine. Creșteți mîndri și viguroși, flori 
ale patriei! Cei care vă privesc și vă sorb 
cu privirile pline de fericire — nenumă- 
rați oameni ai muncii venit! la această 
sărbătoare — nu vor pregeta nici o clipă 
să vă apere liniștea și risul fără de griji, 
vor veghea ca clipele în care sînteți aple
cați pesi'e cărți și abecedare și visați la 
viitorul fericit al patriei, să nu vă fie 
tulburate de nimeni.

Temelia temeliilor economiei 
naționale

Se apropie de tribună o coloană care 
parcă n-are sfîrȘit. în piața Stălin își fac 
intrarea muncitori ai industriei grele. Sînt 
muncitorii uriașelor uzine „23 August". 
Industria noastră grea, temelia temeliilor 
economiei naționale, stă în primele rîn- 
duri ale luptei pentru înflorirea Și creș
terea puterii patriei.

Din mîihile harnice ale acestor munci
tori care pășesc acum în fața tribunei, 
fes locomotive de mine, motoare uriașe 
de 250 C.P., vagoane-cis'terne etc. Uzinele 
„23 August" cresc mereu. Anul trecut, de 
pildă, la secția turnătorie s-a dat în folo
sință o nouă hală de turnătorie de fontă, 
în luna noiembrie un nou cuptor elec
tric a început să dea patriei oțel. în 
cinstea lui 1 Mai, prim-topitorul Marin 
Tudori'că, a depășit norma la cuptor cu 
50 la sută. In zilele schimbului de onoare 
șarjele rapide au fost scurtate, poate 
pare de necrezut, la 3 ore.

In secția turnătorie lucrează șl vestita 
brigadă utemistă de turnători, condusă de 
fruntașul în întrecerea socialistă Ion Bă
lan, care deține steagul de brigadă ute- 
mistă fruntașă pe uzină. Acest drapel a 
fost dețihut la 1 Mai, anul trecut de bri
gada lui Ion Cristea, tot de la turnătorie. 
A trecut un an de luptă pentru cucerirea 
drapelului de cea mai bună brigadă. în
trecerea a cuprins mulți concurenți. în 
ianuarie, drapelul a fost cîștigat de bri
gada lui Bălan. Ea l-a păstrat pînă acum 
cu multă greutate. Căci vedeți și brigada 
luî Puiu Filip de la cazane și multe bri
găzi de la motoare vor să pună mina pe 
el.

Numeroși muncitori au venit la tradi
ționala sărbătoare a oamenilor muncii 
împreună cu familiile lor. Prin fața tri
bunei poți vedea adeseori trecînd nume
roși muncitori cu copil pe umeri.

Mult aplaudați sînt muncitorii de la 
Atelierele C. F. R. „Grivița Roșie”. în 
cinstea sărbătorii de astăzi, ei au repa
rat o locomotivă peste plan. Aceasta este 
îpsă numai una din numeroasele lor rea
lizări. Brigada de cazangii condusă de 
utemistul Păcuraru Marius, situîndu-se în 
fruntea întrecerii pe întreprindere a cîș- 
tigat și drapelul de fruntașă pe Capitală.

Coloana oamenilor muncii din raionul 
Nicolae Bălceșcu este deschisă de rîndu- 
rile muncitorilor uzinelor „Tudor Vladi- 
mirescu". Un grup de muncitori poartă 
macheta unei batoze. Zilnic, noi batoze 
părăsesc uzina și se îndreaptă spre ogoa
rele largi ale patriei.

Prin economiile realizate în luna apri
lie, tinerii uzinei au dat agriculturii în 
cinstea lui 1 Mai, două batoze și două re
morcii

Produsele agro-allmentare vor fi mai 
ieftine. La aceasta contribuie și colectivul 
uzinei „Tudor Vladimirescu". Batoza de 
azi costă cu 21,01 la sută mai puțin ca 
prima batoză ieșită pe poarta uzinei în 
1953.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii uzi
nei se străduiesc să dea noi produse, să 
aducă îmbunătățiri tehnice la batoze.

• Țărani muncitori de pe ogoarele pa
triei ! Acești muncitori care trec acum 
prin fața tribunei vă vor trimite încă 
în acest an . un nou tip de combină. în 
uzină se execută de acum proiectarea și 
paralel cu ea prototipul. Combina trac
tată C.T. 1,5 va fi o mașină ușoară folo
sibilă la deal.

Mulțimea aplaudă acum pe unii dintre 
fruntașii fruntașilor. La acest 1 Mai, co
lectivul întreprinderii „Clement Gott
wald” raportează : am îndeplinit cincina
lul !

în lupta pentru realizarea planului cin
cinal bizuindu-se pe folosirea tehnicii 
înaintate, acest colectiv a obținut mari 
succese în domeniul ridicării productivi
tății muncii, una din principalele sarcini 
în construirea economiei socialiste. Spo
rirea de patru ori a productivității mun
cii în anii cincinalului și ca urmare, re
ducerea prețului de cost cu 43,3 la sută — 
sînt victorii prețioase ale acestui colectiv.

Muncitorii și inginerii de aici defilează 
purtînd drapele, portrete ale conducăto
rilor partidului și guvernului nostru, flori. 
Se zăresc apoi portrete pe care cei de la 
„Clement Gottwald" le cunosc bine. Sînt 
chipurile tovarășilor lor de muncă, frun
tași ai întrecerii socialfete.

Un aspect al demonstrației de 1 Mai din Piața „I. V. Stalin" din Capitală.

Și de data aceasta, muncitorii de la 
„Clement Gottwald" cinstind ziua inter
națională a celor ce muncesc, au respec
tat tradiția realizînd noi produse.

Noile produse — grupul de 5 k. V.A., 
grupul de 200 Hz., care au intrat în pro
ducție de serie — vor folosi : unul în agrl. 
cultură iar celălalt în industria fores
tieră. Prin produsele sale, întreprinderea 
„Clement Gottwald" aduce o însemnată 
contribuție la opera de industrializare so
cialistă, ia îndeplinirea planului de electri
ficare a țării.

La această întreprindere, sub îndru
marea părintească a comuniștilor, s-au 
ridicat în rîndurile fruntașilor mulți ti
neri. Utemistul Eparu Nicolae a cărei 
brigadă lucrează în contul lunii iunie 
1959 și care zilele acestea a primit dra
pelul de fruntașă pe Capitală este unul 
dintre e'i. Elena Stănciulescu — monteor 
— este responsabila altei brigăzi. Lucrînd 
în secția de bunuri de larg consum, ea 
este mîndră că a putut contribui ca pre
țurile de cost al fiarelor de călcat să fie 
reduse cu 10 la sută. Stimulată de noua 
hotărîre cu privire la reducerea de pre
țuri, ea și-a luat angajamentul să depă
șească norma cu 250 la sută.

Trec muncitorii, inginerii' și tehnicienii 
întreprinderii „Electromagnetica". Ca și 
tovarășii lor de la „Clement Gottwald” 
și ei sînt printre fruntașii fruntașilor. în 
numai 4 ani și 3 luni colectivul întreprin
derii și-a îndeplinit sarcinile ce-i reve
neau din planul cincinal. în acest timp, 
la „Electromagnetica" au fost fabricate 
pentru prima oară în țară peste 68 pro
duse importante.

★
Și colectivul uzinei „Matyas Rakosi" 

raportează partidului că a îndeplinit pla
nul cincinal și de acum, produsele uzi
nei pentru industrie și agricultură iau 
drumul spre întinsul patriei în contul se
mestrului II al anului 1956.

în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
planului cincinal un număr de peste 200 
întreprinderi din multe ramuri de pro
ducție au ieșit biruitoare, îndeplinind cin. 
cinalul în 4 ani și cîteva luni.

în piață își fac apariția metalurgiștil 
de la „Mao Țze-dun". Ei sînt acei'a care 
produc utilajul greu atlt de necesar indus
triei noastre. în haine de sărbătoare, cu 
tablouri sau cu drapele în mîini defilează 
astăzi fruntașii întrecerii în lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan ale 
uzinelor. Iată un inovator, iată un strun
gar care aplică metodele de așchiere ra
pidă a metalelor și iată un neîntrecut 
forjor. Becicai Nicolae a observat că for
mele grele nu se pot închide cu ușurință. 
Se pierdea timp. Cunoștințele tehnice șl 
dragostea pentru muncă l-au ajutat să 
facă un dispozitiv original. Astăzi, for
mele grele se închid cu ușurință ; nu se 
mai pierde timp, iar productivitatea mun
cii a crescut.

Și în coloanele uzinelor Mao Țze-dun 
defilează cot la cot cu muncitorii, ostași 
ai forțelor noastre armate. Fiii poporului 
îmbrăcați în haina militară au venit ală
turi de părinții și frații lor la marea săr
bătoare a oamenilor muncii. Apărătorii 
de nădejde ai patriei sînt aici în fiecare 
coloană, manifestînd cu entuziasm pentru 
1 Mai.

Mîndria de a fi depășit sarcinile de 
plan, au simțit-o mii de muncitori me- 
talurgișt; care treceau prin fața tribune
lor. Ei știu, că industria grea este pîr- 
ghia necontenitei creșteri a economiei ță
rii și de aceea depun toate eforturile pen
tru continua ei dezvoltare.

Raportează producătorii 
bunurilor de larg consum
Trece în rînduri compacte colectivul în

treprinderii „Industria Bumbacului A". 
Privirile demonstranților sînt ațintite spre 
tribune — aceeași încredere, aceeași for
ță, aceeași mîndrie.

Cum să nu fie mîndri oameni care, 
muncind continuu și modest, producînd 
mai repede, mai mult, mal ieftin, au con
tribuit direct Ia noul nostru succes: — ho- 
tărîrea cu privire la reducerea de prețuri? 
Cifre ? Dar cum poate procentul de 8 la 
sută depășire a planului de calitate să 
oglindească efortul și mai ales rezultatul 
lui — miile de kilograme de fire albe, sub
țiri ?

Patru muncitori duc un grafic. Pe gra
fic, cifre simple : față de anul 1950, pla
nul valoric a fost depășit ou 37,9 la sută, 
productivitatea muncii a crescut cu 26,6 
la sută. Atît. Pe grafic, cel mai inteligent 
și mai sugestiv comentariu : macheta unui 
raft încărcat cu pînzeturi. Macheta îți 
amintește rafturile pe care le-ai văzut 
aevea, încărcate cu țesături de culorile 
și modelele cele mai diferite, de succesul 
celor două expoziții cu produsele între
prinderii. Amintirea aceasta nu te înșală: 

în ultimul timp, la centrul de desene din 
fabrică au fost create 36 modele noi de 
imprimeuri și 3 articole de țesături noi.

A devenit pentru acești oameni, un fapt 
obișnuit să obțină succese în producție.

Fiecare muncitor știe că sporirea neîn
cetată a productivității muncii, reduce
rea prețului de cosit, e calea cea mai si
gură spre ridicarea nivelului de trai.

Sutele de fete care pregătesc firele de 
bumbac, care se străduiesc ca mii și zeci 
de mii de oameni să fie îmbrăcați frumos, 
trec prin fața tribunelor. La toate aceste 
succese au contribuit și membrele celor 
16 brigăzi de tineret dintre care majori
tatea sînt fruntașe și tehnicienii și .dese
natoarele și mecanicii. în frunte cu res
ponsabila lor demonstrează membrele bri
găzii nr. 5 de tineret, condusă de filatoa- 
rea utemistă Maria S. Petre — brigadă 
distinsă cu drapelul de brigadă fruntașă 
pe Capitală, filatoarea Rodica Apostol, 
care se numără de puțin timp în rîndurile 
candldaților de partid și fratele el 
Gheorghe, gravor, fruntașa întrecerii so
cialiste Maria Ioniță, utemistele filatoare 
Irina Ionescu, Gabriela Comănici, Maria
na Banciu, fruntașii secției de fotogravu- 
ră, Zamfira Eremia, Dumitru Hanciu și 
alții...

★
în alt raion, în altă coloană, trece prin 

fața tribunelor colectivul întreprinderii 
Industria Bumbacului B. Deși n-au de
monstrat împreună, munca a legat prea 
mult aceste două colective pentru ca ci
neva să și le poată închipui separat. îm
preună se străduiesc pentru ca din legă
narea albă a florilor de bumbac să se aș
tearnă valuri de pînză în zeci de culori, să 
se lucreze rochii ș; bluze, rufărie pentru 
copii. Țesătoarele și-au depășit planul în 
cinstea zilei de 1 Mai și au îmbunătățit 
calitatea muncii lor. Finul pe care li-1 dau 
tovarășele lor din întreprinderea A tre
buie țesut minunat de frumos, pentru ca 
oamenii să fie mulțumiți. Coloana rapor
tează acum : ne-am îndeplinit planul de 
calitate în proporție de 101,6 la sută, am 
redus cu 3 la sută consumul de materie 
primă față de consumul planificat, am 
creat 12 sortimente noi ecosez...

...Știu filatoarele, știu țesătoarele să fie 
mîndria noastră și în muncă și la mani
festație. Și merită să ne mîndrim cu ele I 

Trec fruntașii recoltelor bogate
Prin fața tribunelor trece acum un grup 

de țărani muncitori. Mulți dintre ei sînt 
îmbrăcați în minunate costume naționale. 
Bărbații pășesc mîndri, cu pălăriile împo
dobite cu flori. Femeile gătite cu fote țe
sute cu fir de aur și cu voaluri de boran- 
gic brodate, au obrajii scăldați în lumina 
unei bucurii de neasemuit. Pe margine, 
o echipă de dansatori tineri execută cu 
măiestrie un dans popular în care se îm
pletesc armonios vioiciunea și entuziasmul 
oamenilor din cîmpie.

în grupul acesta sînt și muncitori de la 
G A.S.-„Roșia" din raionul 1 Mai. Ei 
poartă tablouri înfățișînd pe conducătorii 
partidului și o lozincă uriașă : „Muncitori 
și tehnicieni din G.A.S. luptați pentru însă- 
mînțări de calitate și obținerea de recolte 
bogate". Cu toții sînt bucuroși că și-au 
depășit angajamentele pe care și le-au luat 
în cihs'teș marii sărbători. Lucrînd cu 
deosebită rîvnă au reușit ca pînă acum 
să are și să însămânțeze 50 la sută din 
întreaga suprafață planificată. în livada 
lor au înlocuit 951 pomi și au plantat pe 
un lot alăturat alți 2100. Multă stră
duință au depus în privința aceasta ute
mistele Diaconu Maria și Grecu Ioana. în 
rînd cu ei vine Zalman Sofia, care apli- 
cînd metoda furajării raționate a vacilor 
și masajul ugerului înainte de mulsoare, 
au izbutit să depășească producția de lap
te în primul trimestru al anului acesta, cu 
2140 litri.

Iată-i pe țăranii din gospodăria colec
tivă „Timpuri Noi" Dudești-Cioplea din 
raionul Tudor Vladimirescu. în această zi 
ei raportează partidului că și-au îndepli
nit sută la sută însămînțările din epoca I 
și c-au fost printre cei dintîi care au 
trimis trufandale pe piețele Bucureștiulul.

E aici și comunistul Ion Balcă, șeful unei 
brigăzi de cîmp. în anii regimului burghe- 
zo-moșieresc, Ion Balcă se sbătea în nea
junsuri. Pămînt avea puțin, dar nu izbu
tea să și-1 muncească la timpul potrivit, 
căci îi lipseau vitele pentru muncă. 
Bogătanii se îndurau să-i împrumute nu
mai în schimbul a multe zile de. trudă 
prin curțile lor. Astăzi, în gospo
dăria colectivă, Ion Balcă e cinstit 
și prețuit de toți oamenii. Anul aces
ta, brigăzile din sectorul legumicol 
— al lui — ocupă loc fruntaș; au făcut 
20.000 de ghivece nutritive și 500 metri 
pătrați de răsadniță caldă. Acum, la 
marea sărbătoare a oamenilor muncii, Ion 
Balcă pășește mîndru, cu fruntea sus, în
crezător în drumul pe care și l-a ales.

Muncitori de pe ogoare ! Voi plămădiți 
în glia roditoare pîinea pentru poporul 

nostru. Luptați, însușiți-vă învățătura 
agrotehnicii înaintate șl aplicați-o necon
tenit, căci numai astfel veți asigura bel
șug în casele voastre și ale fraților voștri 
din uzine și fabrici.

Zi de zi din fabricile și uzinele patriei 
noastre pleacă spre ogoare iot mai multe 
unelte și mașini agricole. S.M.T.-urile de
servesc numeroase gospodării colective, 
întovărășiri, agricole și pe țăranii mun
citori cu gospodării individuale asigurînd 
lucrări de cea mai bună calitate.

Se întărește necontenit alianța frățească 
dintre clasa muncitoare și țărănimea mun^ 
citoare — temelia de nezdruncinat a regi
mului nostru democrat-popular.

— Va fi mai multă pîlne, mal multă 
miere, mai multe roade în grădinile pa
triei !

Lucrătorii din comerțul socialist
A ajuns în fața tribunei un colectiv 

de oameni care merită tot respectul, co
lectivul s'alari'aților Magazinului Univer
sal I.C.S.-„Victoria". însuflețiți de che
marea partidului de a satisface cerințele 
de mărfuri necesare oamenilor muncii, de 
a deservi cît mai bine pe consumatori, de la 
director și pînă la vînzător, oamenii aceș
tia sînt mereu preocupați de ce ar putea 
face nou și bun pentru ca cetățenii Capi
talei' să fie mulțumiți.

Datorită eforturilor deosebite ale fiecă
ruia, capacitatea de vînzare a magazinu
lui a crescut în trimestrul I al acestui 
an față de trimestrul corespunzător al 
anului trecut cu 13,67 la sută, depășindu- 
se cu 16 la sută planul de aprovizionare 
și cu 15 la sută planul de desfacere. Me
reu mai mulți dintre cei 50—60.000 de 
cetățeni care vizitează zilnic magazinul, 
pleacă mulțumiți de produsul cumpărat 
și de felul cum au fost serviți. Numai 
Estera Marcus, comunistă fruntașă în 
muncă, pe bluza căreia strălucește acum 
în soarele dimineții decorația, răsplata 
binemeritată a muncii, scrie zilnic 400-500 
bonuri1 servind tot atîția oameni ai muncii.

Colectivul magazinului s-a gîndit și se 
gîndește tot timpul la măsurile noi, pen
tru a veni în sprijinul cumpărătorului. 
Cu o zi înainte de 1 Ma; a fost deschisă 
camera mamei și a copilului. Mamele care 
vin în magazin să facă cumpărături își 
pot lăsa aici copiii, sub supravegherea 
unei tinere fete care-i îndrăgește și se 
joacă cu ei.

Imediat după reducerea <1® prețuri, nu
mărul cumpărătorilor a crescut cu aproxi
mativ 30 la sută față de ultimele 15 zile. 
Cu toate că acum este mai mult de mun
cit, fiecare lucrător din magazin a fost 
ferici't că poate să contribuie la tradu
cerea în viață a acestei importante mă
suri a partidului și guvernului.

Oameni de știință, artă 
și literatură

Cu vii aplauze sînt întîmpinați oamenii 
de știință scriitorii, pictorii, compozito
rii, artiștii care demonstrează în ca
drul nesfîrșitelor coloane de oameni ai 
muncii. Aceștia poartă portrete ale clasi
cilor marxism-leninismului, ale membri
lor Prezidiului P.C.U.S. și ale Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. Oamenii de știință 
din Republica Populară Romînă, îndrumați 
de partid care le-a deschis orizonturi noi, 
dezvoltă și îmbogățesc știința, pun cerce
tările lor în slujba dezvoltării economiei 
naționale, în slujba socialismului și a 
păcii.

Prin fața tribunei trec membri ai In
stitutelor Academiei R.P.R., ai Institutu
lui de cercetări agronomice, ai Institutu
lui de cercetări pentru mecanizarea și 
electrificarea agriculturii, cercetători ști in. 
țifici, laboranți, tehnicieni care își pun 
întreaga lor capacitate în slujba poporu
lui. Acestora, ca și tuturor oamenilor de 
știință din patria noastră, Hotărîrea gu
vernului sovietic de a acorda unor state 
prietene printre care și țara noastră aju
tor tehnic, științific și de producție în ve
derea dezvoltării cercetărilor cu privire 
la folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, a deschis perspective nebănuite

Printre oamenii arfei și culturii care au 
venit la marea sărbătoare se află nume
roși actori, muzicieni și dansatori, mem
bri ai teatrelor, orchestrelor și ansam
blurilor artistice din Capitală. Se află 
aici cunoscutul cîntăreț Mircea Buciu, pre. 
cum și Iliuță Rudăreanu și mulți alți 
membri ai orchestrei ,,Barbu Lăutaru” 
și ai ansamblului de cîntece și dansuri 
care au prezentat programe în Franța și 
Egipt și care au dus cu succes peste ho
tare faima muzicii și dansurilor populare 
romînești.

Scriitori tineri și vîrstnici, Mihai Be- 
niuc, Alexandru Jar, Cicerone Theodores- 
cu, Alexandru Andrițoiu, care oglindesc în 
creațiile lor muzica și lupta oamenilor 
muncii pentru construirea vieții noi so
cialiste, pentru apărarea păcii, studenti ai 

Institutului de literatură șl critică litera
ră „Mihail Eminescu" au venit să-și ex
prime în această zi dragostea lor nețărmu
rită față de patrie și popor. Scriitorii din 
țara noastră luptă pentru un bogat con
ținut de idei, pentru o înaltă măiestrie 
artistică, în a zugrăvi chipul omului nou, 
constructor al socialismului. Cartea de li
teratură, ca și cea de știință și tehnică, 
mijloc puternic de ridicare a maselor, 
a cunoscut în ultimii 10 ani o largă răs- 
pîndire. Numai din 1949 șî pînă astăzi s-au 
editat peste 16.000 titluri de cărți într-un 
tiraj de aproape 300 de milioane de exem
plare.

Plinî de entuziasm trec prin fața tribu
nelor în halate albe și cu bonete pe cap, 
oamenii muncii din instituțiile medico-sa- 
nitare. Panouri și grafice sugestive pre
zintă în fața mulțimii în sărbătoare creș
terea deosebită a rețelei sanitare, unități 
care nu existau în anul 1944, sanepidurl, 
case de naștere, dispensare pentru copil, 
dispensare de medicină sportivă și altele.

In această zî, ziua frăției muncitorilor 
din toată lumea, la maree demonstrație a 
oamenilor muncii din Capitală au partici
pat mii de oameni de știință, oameni ei 
artei și culturii, oameni liberi ai patriei 
noastre ale căror năzuințe și idealuri s-au 
cimentat în acești ani în slujba aceleiași 
cauze mărețe — construirea socialismului 
și apărarea păcii.

Viitori specialiști
Raionul „V. I. Lenin" se mîndrește că 

are în coloanele manifestanților săi pe cea 
mai mare instituție de învățămînt supe
rior din țară — Universitatea „C. I. Par- 
hon“ — de pe băncile căreia pleacă în 
fiecare an în toate colțurile țării sute 
de specialiști în cele mai diferite ra
muri de activitate. Studenții nu sînt îm
brăcați nici în uniforme, nici în costume 
naționale, nici în costume de sportivi, dar 
astăzi fiecare și-a pus haina cea mai bu
nă, așa cum se cuvine la o mare sărbă
toare. Alături de profesori și de studen
ții din anii mai mici defilează și stu
denții ultimului an de studii din toate fa
cultățile. Mai au doar puțin pînă să sus
țină ultimul examen — examenul de "stat—- 
și-și vor lua rămas bun de la profesori, 
de la colegi și de la tot ce le-a fost drag 
îți anii studenției. Nu știu încă unde vor 
pleca, dar indiferent în ce colț de țară 
își vor începe munca de profeșori, cerce
tători, matematicieni, fizicieni sau geo
logi, nu vor compromite universitatea care 
le-a fost nu numai' o gazdă bună, dar i-a 
înarmat pentru viață, cu cele mai înalte 
cfelități morale ale omului nou.

★
Prin fața tribunei trec în rîndurj com

pacte studenții Institutului agronomic 
„Nicolae Bălceșcu", viitori ingineri agro
nomi, zootehnicieni, horticultori, specialiști 
în economie agrară și medici veterinari, 
viitoarele cadre cu o înaltă calificare, ca
pabili să pună în practică realizările știin. 
ței agrotehnice, să-și aducă aportul la dez
voltarea creatoare a acestei științe.

Trec pe rînd facultățile de agricultură, 
de economia agriculturii socialiste, de 
horticultură, de mecanizare, de zootehnie 
și medicină veterinară. în coloana Facul
tății de agricultură defilează Lazăr Ma
ria din anul II fruntașă la învățătură, 
deținătoarea bursei „Gh. Gheorghiu-Dej". 
Lazăr Maria este fiică de colectiviști și-și 
respectă angajamentul luat în fața părin
ților de a se întoarce în sat ca bun in
giner agronom, care să-i ajute să obțină 
în gospodăria lor un belșug de recolte. Și 
anul III al Facultății de zootehnie are în 
mijlocul său un deținător al bursei „Gh. 
Gheorghiu-Dej", pe Calenciuc Simian, 
fruntaș ța învățătură.

Studenții și profesorii au depus efor

turi înzecite pentru ca rezultatele la în* 
vățătură să fie din ce în ce mai bune. 
Ca rezultat al strădaniilor lor, anul acea* 
ta, în sesiunea de iarnă, procentul pro- 
movaților a crescut cu 11,2 la sută față 
de anul trecut, iar numărul fruntașilor, 
a celor care au numai1 calificative maxime, 
e mult mai mare.

Iată-1 pe studenții anului III al Făcui* 
tății de agricultură. Mulți dintre ei sînt 
membrj ai cercului agrotehnic distins anul 
trecut cu Diploma de onoare a C.C. al 
U-T.M. și premiat anul acesta pentru Iu* 
crările de cercetare pentru introducerea 
sistemului agrotehnic T. S. Malțev în țara 
noastră.

Trecînd astăzi prin fața tribunei stu
denții își exprimă încă odată hotărîrea 
pentru ca acea chemare a partidului care 
li se adresează și lor : „Tineri și tinere! 
Munciți cu tot entuziasmul și avîntul vos
tru tineresc pentru însușirea științei, teh
nicii și culturii înaintate. Fiți luptători 
hotărîți și activi pentru victoria măreței 
cauze a socialismului în patria noastră 
scumpă /” — să prindă viață.

Defilează sportivii
Fanfara execută acum un marș sportiv, 

în sunetele acestui marș își fac apariția 
sportivii. Capul coloanei, o motocicletă, 
poartă un mare steag purpuriu pe ale că
rui falduri a fost scris cu măiestrie: 
„Trăiască 1 Mai".

Sportivii entuziasmează prin ținuta lor 
dîrză, privirea lor ageră și îndrăzneață.

Ca deobicei, sportivii sînt încolonați pe 
asociații. Prima defilează de data aceas
ta asociația harnicilor ceferiști „Locomo
tiva". în primele rînduri se găsesc spor
tivii de la „Grivița Roșie".

Sportivii de la „Progresul" au ținut să 
aducă cu ei un „stadion". Carul alegoric 
din fruntea lor, pare într-adevăr un sta
dion și încă plin de o intensă activitate, 
înotători, cicliști, atleți sînt gata pentru 
ștart.

Această imagine exprimă de fapt inten
sa activitate sportivă de masă ce se des
fășoară în țara noastră în anii regimului 
democrat-popular.

Răsplată a eforturilor depuse pe tere
nurile de sport și dovadă a puternicei afir
mări pe tărîm internațional a sportului 
romînesc, diferite trofee sînt așezate cu ■ 
grijă într-o vitrină a stadionului. Dar aci 
se găsește doar o neînsemnată parte a tro
feelor cucerite de sportivii romini. Uriașă 
ar fi vitrina, dacă ar trebui să așezăm 
toate trofeele, prinos adus patriei de spor
tivii noștri.

Ar fi acj la loc de cinste prețiosul tro
feu „Cupa Corbillon”, cucerit pentru a 
patra oară de maestra emerită a sportului 
Angelica Rozeanu și maestra sportului 
Ella Zeller.

Trec acum sportivii de la Casa Centra
lă a Armatei în mijlocul cărora se află 
maeștrii emeriți aj sportului Iosif Sîrbu și 
Gheorghe Fiat, maestrul sportului Ion So- 
ter, maestra sportului Iolanda Balaș și ne- 
numărați alți recordmani și campion a 
țării noastre. La un semn al fanfarei e. - 
înscriu cu trupurile lor pe caldarîmul pie 
ții cuvintele : „Trăiască 1 Mai".

Din depărtare în piața plină de urak 
și aplauze străbate treptat uruitul unu' 
avion. Prin fața tribunei el rulează pf 
platou ca și cînd ar fi gata de decolare

Aviația sportivă, parașutismul sînt ra 
muri sportive din ce în ce mai mult îndră. 
gite de tineretul patriei noastre. Tineri' _ 
care defilează acum frumos echipați d< 
zbor, parașutiștl sau aviatori, s-au prega 
tit sîrguinclos în cadrul cercurile 
A.V.S.A.P. de la locurile lor de muncă 
pentru a deveni apărători de nădejde a 
patriei noastre.

Rînd pe rînd trec apoi sportivii de 1 
celelalte asociații : Recolta, Metalul, Fia - 
căra, Flamura Roșie, Voința, Dinamo, pui 
tînd în mîini sute de steaguri multico 
lore.

în vasta piață pășesc, îmbrăcați î 
costume sportive, coloanele elevilor și ele 
velor din școlile profesionale, schimbul d 
mîine al clasei noastre muncitoare.

Tradițional, demonstrația oamenilo 
muncii cu prilejul zilei de 1 Mai este ir 
cheiată de coloana sportivilor ca o im& 
gine vie a forței și vigoarei poporule 
nostru muncitor.

împreună cu fanfara, întreaga asister 
ță intonează internaționala. Măreața d< 
monstrație de 1 Mai a oamenilor munci 
din Capitală a dovedit încăodată unitatd 
de nezdruncinat dintre partid, guvern 
popor.

Poporul nostru muncitor și-a manifest 
hotărîrea de a lupta sub steagul victorie 
al partidului pentru dezvoltarea cu prec. 
dere a industriei grele, ca temelie a de 
voltărij întregii economii naționale, ca i- 
vor al ridicării continue a nivelului c 
trai material și cultural al oamenilc 
muncii, a înfloririi și întăr.rii patriei.

Sutele de mii de manifestanți și-au re 
firmat cu înflăcărare dorința de a munl 
cu și mai multă vigoare pentru sporir; 
productivității muncii și reducerea preț' 
lui de cost al produselor.

Răspunzind chemărilor partidului, s 
tele de mii de demonstranți și-au reafj 
mat dorința de a cimenta necontenit ur 
tatea și frăția dintre poporul romîn și n 
noritățile naționale, de a-și ascuți via 
lența revoluționară și a preîntimpina 
zdrobi orice încercare a elementelor e 
ploatatoare și a agenților imperialiști, <„ 
a lovi în cuceririle poporului.

De 1 Mai, întregul popor romîn exp: 
mîndu-și recunoștința fierbinte față de p 
porul sovietic pentru ajutorul de frate 
care ni-1 dă în toate domeniile constr-.l 
ției vieții noi, a demonstrat hotărîrea 
de a apăra ca pe cel mai prețios bun 
său, prietenia strînsă cu marea UnluJ . 
Sovietică — chezășia independenței și s 
curității patriei noastre, a viitoruiui ei i 
sorit.



1 I,Demonstrația de 1 Mai în țară
Intr>una din cetățile 

industriei grele
ORAȘUL STALIN (de la corespondentul 

noetru). în Orașul Stalin, important cen
tru industrial al țării, oamenii muncii au 
sărbătorit cu bucurie ziua de 1 Mai. La 
mitingul cu prilejul zilei de 1 Mai, oame
nii muncii din Orașul Stalin au fost sa
lutați din partea C. C. al P. M. R. de to
varășul Alexandru Drăghici, membru su
pleant al Biroului Politic al C. C. al 
P.M.R... ministrul Afacerilor Interne. A 
luat de asemenea cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Augustin, prim secretar al Co
mitetului regional Stalin al P.M.R.

Prin fața tribunei încep apoi să treacă 
nesfîrșite coloane de demonstranți. Primii 
demonstrează harnicii constructori de trac
toare de la uzinele ,,Ernst Thăllman" care 
și-au îndeplinit sarcinile din planul cin
cinal cu 9 luni înainte de termen. în 
fruntea coloanei, tânăra Ciuta Elena con
duce tractorul K.D.P. 35, al cincilea tip 
de tractor construit pînă acum în uzina 
care se pregătește acum să producă în se
rie noul tractor M.T.Z. pe roți.

Alături, alte tractoare K.D. 35, poartă 
panouri cu cifre ale succeselor în muncă.

Cu ropote de aplauze a fost întâmpinat 
grupul de muncitori printre care se afla 
sudorul fruntaș Kiss Aurel, călitonul ute- 
mfst Prisecaru Vasile și alții, ducînd dra
pelul de întreprindere fruntașă pe țară, 
decernat de Consiliul de Miniștri al R.P.R.

Tinerii constructori de tractoare s-au 
situat în primele rînduri ale luptei pentru 
îndeplinirea planului. Utemiștii Corltar 
Carol, Istrate Nicolae, Pavel Dumitru și 
alții au strâns pînă acum peste 74.000 
kg. fier vechi. Acesta a fost darul lor de 
1 Mai,. Constructorii trec, scandînd lozinci, 
salutînd tovarășii de la tribună. Acolo se 
afla' unul din fruntașii uzinei, utemistul 
Ion Stratulat, inițiatorul aplicării metodei 
Jirov de găurire intensivă a metalelor, 
care lucrează în contul anului 1962. Mîn- 
dri de aportul lor dat în producție, pă
șesc și tinerii oțelari Balint Francisc, 
Gheorghe Mareș, Puia Ion, Ștefan Covacs, 
precum și forjorii, care modificând siste
mul de preforjare la diferite repere au 
reușit să economisească, la unele piese, 
însemnate cantități de oțel.

Privirile tuturor sînt îndreptate spre un 
panou mare, așezat pe unui din cele cî
teva autocamioane ce se îndreaptă spre 
tribună, urmate de coloanele de demons
tranți de la uzinele „Steagul Roșu". Sînt 
constructorii autocamioanelor romînești. 
Cifrele de deasupra indicatoarelor roșii 
ale panoului arată că ei și-au îndeplinit 
sarcinile planului cincinal la producția 
globală încă de la sfîrșitul lunii martie 
în proporție de 100,8 la sută, realizîndu-se 
șigp economie de 722.846 tei. In urma auto, 
camioanelor, trece prin fața tribunei noul 
autobuz construit în uzină pentru .prima 
dată, după modelul autobuzelor sovietice 
„Zis". Noua realizare a constructorilor 
este viu aplaudată.

Pot fi văzute nesfîrșite coloane, purtînd 
drapele roșii și tricolore, portrete ale 
membrilor partidului și guvernului.

Sînt colective ale întreprinderilor 
„Strungul”, „Partizanul roșu”, „Ion Fo- 
naghi” etc. care se numără printre cete 
fruntașe în îndeplinirea planului cincinal.

Demonstrația s-a încheiat cu defilarea 
sportivilor.

Hotdrîți să sprijine agricultura
CRAIOVA (de la corespondentul nostru). 

In. toiul întrecerilor socialiste și patriotice 
în întîmpinarea zilei de 1 Mai, oamenii 
muncii din regiunea Craiova au muncit cu 
multă însuflețire. Acum, ei pot raporta 
cu cinste partidului că și-au îndeplinit 
angajamentele luate.

La miting a luat cuvîntul tov. Vladimir 
Gheorghiu, prim secretar al Comitetului 
regional de partid. Salutul Comitetului 
Central al P.M.R. adresat oamenilor mun. 
cil din regiunea Craiova, transmis de to
varășul Mihail Roșianu, membru al C.C. 
al P.M.R., a fost primit cu entuziasm de 
zecile de mii de oameni ai muncii.

Apoi a început demonstrația. Primii au 
trecut muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii uzinei constructoare de ma
șini și unelte agricole „7 Noiembrie". An 
de an, ei au luptat pentru îndeplinirea 
sarcinii încredințate de partid, aceea de 
a da oamenilor muncii de pe ogoare cît 
mai multe mașini și unelte agricole de 
bună calitate. Uzina și-a îndeplinit pre-

Măreața demon
strație a oamenilor 
muncii din Capitală 
de-abia luase sfîrșit 
și parcurile și piețele Capitalei începură
să cunoască încă din primele ore ale după 
amiezii de 1 Mai o nouă însuflețire.
~E greu să redai toată măreția acestei 

sărbători care a cuprins întreaga suflare 
— de la puștiul ce-și poartă plin de 
bucurie balonașul roz, la bătrînul cu pă
rul argintat — toată bucuria și voioșia 
celorcare au sărbătorit 1 Mai în Capita
lă. Pînă tîrziu în noapte au răsunat cîn- 
tecele de bucurie și voie bună. Zeci de 
formații artistice începînd cu cele mai 
bune ansambluri artistice și terminând cu 
brigăzile artistice de agitație ale artiștilor 
amatori din întreprinderi și instituții și-au 
dat aportul lor, prilejuind oamenilor mun
cii clipe de bucurie și voie bună. Nu a 
fost ușor să te hotărăști unde să mergi, 
unde să-ți petreci ziua de 1 Mal.

★
...Piața Republicii freamătă de voioșia 

mulțimii. Pe nesimțite se încing zeci de 
hore. Și cum să stai la o parte®? Minat de 
avîntul atitor prieteni necunoscuti, venițiavîntul a ti tor prieteni necunoscuti, veniți 
ca și tine sa prăznuiască sărbătoarea, te 

, prinzi în horă ; cîțlva pași înainte, eîtiva 
înapoi, apoi la dreapta... te trezești dan- 
sînd cu foc o sîrbă, minunîndu-te singur 
cum de-al „prins-o” așa de repede.

Pînă tîrziu în noapte spectacolele s-au 
ținut aici lanț. Artiștii — și cei consa- 
crați și amatori — au depus toată stră
duința, făcîndu-te să-ți dai seama din fe
lul cum interpretau fiecare cîntec sau 
dans, că fac aceasta mai deosebit ca altă
dată, mal cu foc, mai plini de emoție. Bu
curia mulțimii era de-0 potrivă și bucu
ria lor. Se întreceau unii pe alții și pe ei 

• înșiși. Tumultul uratelor și aplauzelor a 
răsplătit din plin strădania artiștilor din 
Ansamblul Sfatului Popular al Capitalei, 
Ansamblul de Estradă, a soliștilor Teatru
lui de Stat de Operetă și celor din Ansam
blul Ministerului Forțelor Armate ale 
R.P.R.

...în altă parte a București ului, Bulevar
dul Muncii a cunoscut un fluviu neconte
nit de oameni care se îndreptau spre Tea
trul de vară „23 August”. Era atâta prl- 

vederile planului cincinal în patru ani și 
75 de zile. In fruntea coloanei, frezorul 
Oprișoreanu Vasile poartă cu .mîndrie 
Steagul roșu de producție al Ministerului 
industriei metalurgice și construcțiilor de 
mașini și al C.C. al Sindicatului metalo- 
chimic, decernat cu cîteva zile înainte.

Alături de muncitorii din fabrici au ve
nit la demonstrație și cei care muncesc 
pe ogoare, colectiviști și țărani muncitori, 
întovărășiți și cu gospodării individuale 
— cei care au contribuit, în ciuda timpu
lui nefavorabil, la realizarea planului de 
însămînțări pînă în ajunul zilei de 1 Mal, 
cu 91 la sută pe regiune, la culturile de 
primăvară.

Printre cei veniți la manifestație se 
aflau numeroși fruntași ai recoltelor bo
gate, bine cunoscuți în regiune și în țară, 
ca țăranii muncitori Marin Niculescu din 
comuna Bobicești, care a obținut anul tre
cut la cultura porumbului, prin aplicarea 
metode’or agrotehnice, aproape 5000 kg. 
porumb boabe la hectar, Pineanu Gheorghe 
din comuna Băilești, Turcitu Nicolae din 
Sărulești, Iancu Iordan din Cemeț și alții 
ca ei, care luptă pentru a contribui la 
realizarea în anul acesta a 10.000.000 tone 
cereale și a unei producții de 2.000 kg. 
porumb boabe la hectar.

Știința — în slujba poporului
CLUJ (de la corespondentul nostru). în 

Piața Malinovski, unde au loc tradițio
nalele demonstrații ale oamenilor muncii 
din Cluj, se aflau muncitori fruntași, oa
meni de știință, țărani muncitori fruntași.

în cadrul mitingului, au vorbit tova
rășii Cazma loan, prim secretar al Co- 
mitetulyi regional de partid, în limba ro
mână și Ion Benkd, prim secretar al co
mitetului orășenesc de partid, în limba 
maghiară. în numele C.C. al P.M.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu a adus oame
nilor muncii din Cluj, un călduros salut, 
primit cu puternice aplauze.

Alături de coloanele de muncitori au 
demonstrat oamenii de știință șl cultură, 
cadrele didactice și studenții institutelor 
de învățămînt superior din oraș.

In mijlocul lor se găseau renumiți oa
meni de știință romîni și maghiari, lau- 
reați ai Premiului de Stat, ca academicia
nul profesor Raluca Ripan, biologul mi
ciurinist Rudolf Palocsay, creatorul uțior 
noi soiuri de flori, legume și pomi fructi
feri, botanistul E. Nyărădy, Grigore Be- 
netatto, membru corespondent el Acade
miei R.P.R., laureat al Premiului de Stat 
și alții.

încrezători în viitorul lor au pășit prin 
fața tribunei, cadrele didactice și studenții 
universităților „Victor Babeș" și „Bo
lyai”. Din colectivul lor fac parte asisten
tul Iuliu Buta, care a redactat 2 lucrări 
științifice din domeniul hidrologiei, asu
pra văii Arieșului și văii Bistriței, stu
denți fruntași la învățătură ca Doina Ca- 
poveanu și Tomescu Georgeta care la 
toate examenele au obținut calificativul 
„foarte bine”, precum și studenții fruntași 
Ana Farcaș și David Albert.

Rînd pe rînd trec și colectivele celor
lalte institute de învățămînt superior: 
I. M. F., Institutul Politehnic. în rîndul 
cadrelor didactice și al studenților de la 
Institutul agronomic sînt profesori ca 
Lama Adalbert, care a construit un apa
rat pentru uniformizarea treierișului la 
combine, aparat ce dă posibilitatea com
binei să mărească capacitatea treierișului 
cu aproape 25 ja sută, studenții Peter Ale
xandru și Tudose Isai, care au confecțio
nat un aparat pentru efectuarea poleni
zării suplimentare.

Oamenii muncii romîni 
fi ai minorităților naționale 

pășesc alături
Piața I. V. Stalin din centrul orașului 

Tg. Mureș. Chemările partidului în
suflețesc miile de manifestant!.

Mitingul a fost deschis de tov. Ludovic 
Csupor, prim-secretar al comitetului re
gional de partid, care a arătat că un nu
măr de 22 de întreprinderi și uzine din 
Regiunea Autonomă Maghiară și-au înde
plinit planul cincinal, iar 59 de întreprin
deri industriale și-au realizat înainte de 
termen planul pe luna aprilie.

Din partea C.C. al P.M.R. tovarășii 
Constanța Crăciun în limba romînă și I. 
Fazekaș în limba maghiară au adresat 
participanților la miting un călduros salut 
cu prilejul zilei de 1 Mai.

A început apoi demonstrația, puternică 
trecere în revistă a succeselor pe care 
oamenii muncii din această parte a țării, 

RĂSUNĂ CÎNTECE, SE ÎNCING HORE
măvară în rîsul voios al copiilor, în flo
rile proaspete, multicolore, împodobind cu 
gust rondurile și aleile parcurilor, în cîn- 
tecele oamenilor.

Pornită de undeva melodia e prinsă din 
zbor și se transmite din tînăr în tînăr :

Cînd trandafirii înfloreau 
Zîmbtnd în calea mea 
Am așteptat să-ml ieși în drum 
Din nou iubita mea...

Amfiteatrul spațios al Teatrului de vară 
a devenit neîncăpător. Mulți din specta
tori sînt muncitori de la uzinele ,,23 Au
gust" și „Republica”, locuitori ai cartie
rului. Echipa de dansuri a uzinelor „Re
publica” a prezentat o suită de dansuri 
populare romînești de pe Someș șl o suită 
de dansuri din Făgăraș. Apoi orchestra de 
mandoline de la Electroaparataj e aplau-

Pe scena improvizată din Piața Republicii, în fața a mii de oameni al muncii 
un ansamblu artistic execută un cîntec popular romînesc.

Foto : EUG. CSIKOȘ

și maghiari le-au obținut In lupta 
înflorirea regiunii și a întregii

romîni 
pentru 
noastre patrii.

„Cu 9 luni înainte de tenmen". Aceste 
oîteva cuvinte simple reprezintă roadele 
muncii avîntate a colectivului fabricii de 
mobilă „Simo Geza", care a deschis co
loana demonstranților.

La sfîrșitul lunii martie, muncitorii a- 
eestei fabrici și-au îndeplinit sarcinile pla
nului cincinal. Patru ani și patru luni — 
atâta timp le-a ajuns muncitorilor Atelie
relor principate de reparații auto pentru 
realizarea sarcinilor lor din planul cinci
nal. In ultimii ani, colectivul acestei în
treprinderi a ridicat simțitor productivi
tatea muncii, reducînd în același timp 
prețul de cost al producției globale cu 28 
la sută. La aceste realizări se adaugă eco. 
nomiile în valoare de 1.141.922 lei, obți
nute prin utilizarea rezervelor interne și 
prin buna gospodărire a întreprinderii.

Prin fața tribunei .trec membri ai echi
pelor artistice în pitorești costume națio
nale romînești și secuiești.

După amiază pe platoul Cornești au avut 
loc manifestări artistice în limbile romînă 
și maghiară.

La Suceava
Oamenii muncii romîni, ucrainieni, 

ruși, polonezi și germani, au sărbătorit în 
cîntece și jocuri ziua de 1 Mai. La mitin
gul care a avut loc pe stadionul ,,23 Au
gust" din orașul Suceava, participanții au 
fost felicitați cu prilejul zilei de 1 Mai de 
către tovarășii Leontin Sălăjan, în nu
mele C.C. al P.M.R. și de Ene Țurcaniu, 
prim secretar al Comitetului regional Su. 
ceava al P.M.R.

Zilei de 1 Mai, harnicii mineri de la în
treprinderea „Vatra Domei", muncitorii de 
la serviciuj de exploatare C.F.R. Burdu- 
jeni și colectivul fabricii de confecții și 
tricotaje „Republica” îi aduc în dar rea
lizarea sarcinilor ce le revin din planul 
cincinal. Trec muncitorii de la unitățile 
de industrializare a lemnului, care au tri. 
mis șantierelor de construcții însemnate 
cantități de material lemnos peste preve
derile angajamentelor.

Muncitorii de la uzinele textile „Mol
dova" din Botoșani raportează partidu
lui și guvernului că au dat peste plan 
mai mult de 11.000 kg. de fire și aproape 
24 000 m.p. de pînză, iar cei de la combi
natul Prodaliment Burdujeni, fabrica de 
încălțăminte „Străduința” din Ițcani, în
treprinderea metalurgică „23 August” din 
Rădăuți, depășirea angajamentelor luate.

In rînduri strînse demonstrează apoi 
oamenii muncii de pe ogoarele regiunii 
Suceava. Folosind fiecare oră bună de 
lucru, toate atelajele și întreaga capaci
tate de lucru a mașinilor și tractoarelor, 
ei au însămînțat 72 la sută din suprafața 
planificată.

La Galați
Alături de întregul popor, muncitorii și 

tehnicienii din orașul și regiunea Galați 
antrenați în întrecerea socialistă rapor
tează cu mîndrie partidului și guvernului 
succesele obținute în cinstea zilei solida
rității internaționale a celor ce muncesc.

La miting, tov. Ioan Gate, secretar al 
Comitetului regional Galați al P.M.R. a 
făcut bilanțul realizărilor obținute de 
oamenii muncii din orașul și regiunea Ga
lați. Zece întreprinderi și numeroase sec
ții și-au îndeplinit cu mult înainte de ter
men sarcinile planului cincinal.

în numele Comitetului Central al P.M.R. 
tov. Gheorghe Vasilichi a felicitat pe oa
menii muncii din orașul și regiunea Ga
lați cu prilejul zilei de 1 Mai.

Demonstrația a fost deschisă de pionie
rii din oraș, după care au urmat munci
torii de la șantierul naval, care au primit 
recent pentru a treia oară Steagul roșu de 
întreprindere fruntașă pe ramură de pro
ducție. In trimestrul I constructorii na
vali au realizat o producție cu peste 72 
la sută mal mare decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut. Trec apoi 
muncitorii de la atelierele C.F.R. „Gheor
ghe Apostol" care începînd de la 15 mar
tie produc piese de schimb pentru loco
motive și vagoane în contul anului 1956.

Rînd pe rînd trec prin fața tribunei 
muncitorii și tehnicienii de la uzina „Nl- 
colee Cristea”, de la întreprinderea „11 
Iunie", de la întreprinderea „Filimon 
Sîrbu” și de la fabrica de conserve de 
pește „Ionel Jora”, care și-au îndeplinit 
cu mult înainte de termen sarcinile de 
plan pe luna aprilie.

(Agenpres)

dată cu frenezie pentru interpretarea unul 
potpuriu de melodii populare sovietice și 
romînești, Ansamblul C.C.S., Laureat al 
Premiului de Stat, a încheiat spectacolul 
prezentînd un program bogat și variat 
răsplătit cu aplauze entuziaste de toți 
spectatorii.

♦
...Mulți călători care veneau sau plecau 

cu trenurile din Capitală s-au oprit în 
Piața Gării de Nord, unii pentru cîteva 
momente, alții pentru mal mult timp. Cu 
toții au avut prilejul să urmărească spec
tacolul prezentat de Ansamblul artistic al 
U.T.M., Laureat aj Festivalurilor Mondia
le ale Tineretului și Studenților de la Ber
lin șl București. „Cîntec despre 1 Mai”, de 
Clprlan Porumbescu, „Cîntec tineresc de 
sărbătoare” de Tulicov, „Cuculetzca” de 

însămtntează 
porumbul in cuiburi 

așezate in pătrat
Alături de comuniștii și de

putății sfatului popular, ute- 
miștii din satul Huțu, comuna 
Găiceana, raionul Adjud, duc 
o susținută muncă de lămu
rire în rîndul țăranilor mun
citori pentru a folosi în mun
ca lor metodele înaintate.

în cadrul adunărilor cu de
putății, cît și prin discuții de 
la om la om, el lămuresc pe 
țăranii muncitori despre im
portanța însămînțării porum
bului în cuiburi așezate în pă. 
trat. Mulți dintre țăranii 
muncitori și utemiști au ho- 
tărîț să aplice la însămînțarea 
porumbului această metodă și 
în acest scop și-au pregătit 
terenul. Utemiștii Manciu Mi
tică. Chiriac Octavian si Nea- 
gu Mihai vor însămînța și ei 
porumbul în cuiburi așezate 
în pătrat. Deputatul Costică 
Popa va însămînța după a- 
ceastă metodă 1 hectar cu po
rumb, iar țăranul muncitor 
Petrică Papa, 0,50 hectare.

Deși țăranii muncitori din 
satul Huțu aplică în practi
că această metodă pentru pri
ma 
vor 
rod

dată, ei sînt convinși că 
obține de pe pămîntul lor 
bogat.

Corespondent 
ȘTEFAN SPULBER

Adunarea pionierilor
Sunete cristaline de trompete se împle

tesc cu răpăitul tobelor, vestind deschi
derea adunării festive a pionierilor din 
Capitală, care au sărbătorit sîmbătă după 
amiază, în sala de festivități a Palatului 
pionierilor, șase ani de la crearea prime
lor detașamente de pionieri.

Printre sutele și sutele de pionieri care 
iau parte astăzi la această sărbătoare se 
află ca invitați mulți dintre purtătorii pri
melor cravate. De-a pururi vii vor ră
mâne în inimile lor clipele emoționante 
ale zilei de 30 aprilie 1949, cînd trîmbi- 
țașii sunau chemarea de constituire a or
ganizațiilor de pionieri, chemarea la în
vățătură, la muncă pentru înflorirea pa
triei.

In fața lor a luat cuvîntul tov. Maria 
Roșu, secretară a comitetului orășenesc 
U.T.M.-București.

Pionierii au hotărft apoi prin îndelungi 
aplauze să trimită telegrame Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și Comitetului Central al Uniunii Tinere
tului Muncitor.

în încheierea adunării festive a pionie
rilor din Capitală a urmat un spectacol.

ȘTIRI SPORTIVE
★ Sîmbătă seara, în sala sporturilor Flo- 

reasca, plină pînă la refuz, s-au întîlnit 
selecționatele de box ale orașului Bucu
rești și Elveției.

Boxerii noștri s-au impus printr-o bună 
pregătire fizică și tactică. Ei au lovit pre
cis, puternic și au terminat învingători cu 
scorul de 10—0.

★ Luni s-au desfășurat întâlnirile celei de 
a U-a etape a campionatului categoriei A 
de fotbal. în Capitală, pe stadionul „23 
August", a avut loc întîlnirea dintre echi
pele bucureștene Dinamo și Progresul. 
Jucînd mai decis în repriza a doua, echipa 
Dinamo a repurtat victoria cu scorul de 
3—0 (0—0).

★ La 2 mal pe stadionul ,,Spartak” din 
Praga. într-un cadru festiv, s-a dat ple
carea în cea de a 3-a ediție a grandioasei 
întreceri cicliste Internaționale „Cursa 
Păcii”, Praga-Berlln-Varșovia.

Clasamentul primei etape : 1. — Boeck 
(Belgia) a parcurs 120 km. în 3h 14’34” ;
2. — Brittain (Anglia) 3h 14’46” ; 3. — 
Schur (R. D Germană) același timp ; 4. — 
Booty (Anglia) 3h 14’47” ; 5. — Amel (Su
edia) 3h 15’04” ; 6. — Meneghinl (Fran
ța) 3h 15’35” ; 7. Krivka (R. Ceho
slovacă) 3h 15’41” ; 8. Vesely (R. Ceho
slovacă) 3h 15’48”.

Slgetinski, o prelu
crare după un cîntec 
popular polonez; „In 
răsărit La Alei”, cîn

tec revoluționar chinez, cîntecul partizani
lor francezi, apoi suita de dansuri popu
lare romînești din Suceava, un dans popu
lar german, altul cehoslovac, — iată doar 
cîteva titluri din programul antrenant 
prezentat de tinerii artiști amatori ai an
samblului.

★
...în parcul Libertății, la fel, valuri nes. 

fîrșite ale mulțimii... fără contenire. Cei 
mal mulți n-au putut să încapă în Imen
sele arene ale Libertății, mulțumlndu-se 
să asculte la difuzoare selecțiuni din 
opere interpretate de artiști al Teatru
lui de Operă și Balet al R.P.R.

★
Parcul „I. V. Stalin’’ — mîndrla Capi

talei noastre, cu imensa lui întindere — 
devenise parcă neîncăpător pentru a putea 
cuprinde pe toți cei ce veniseră să-și pe
treacă aici după amiaza și seara zilei de 
1 Mai.

Cîntecele și voioșie ne-au amintit de zi
lele Festivalului și ale Iul 23 August de 
acum un an. Pe lac, în legănarea domoa- 
lă a valurilor, bărcile alunecau ușor în 
sunetele armonicelor și ale chitarelor.

Teatrul de vară din Parcul „I. V. Sta
lin”, ora 20,30. începe spectacolul prezen
tat de ansamblul artistic al M.A.I. Nume
rele se desfășoară unul cîte unul în fața 
spectatorilor și sfîrșesc în aplauze entu
ziaste. Deodată nu știi ce să mai crezi. 
Scena reprezintă cîteva din eele mai fru
moase tablouri ale lui Teodor Aman, fă- 
cîndu-te să te crezi parcă în sălile muzeu
lui. Dar iată că tablourile prind viață, ță
ranii ies din cadre și încing o horă îndră
cită, al cărei iureș crește necontenit, în
suflețită de minunatele melodii din Rap
sodia romînă a lui George Enescu,

★
Tîrziu, după miezul nopții, peste oraș 

începe să coboare liniștea. Totuși aceas
tă liniște nu va dura decît pînă a doua zi 
de dimineață, cînd, în pădurile din vecină
tatea Capitalei, pe oamenii muncii îl aș
teaptă noi surprize, noi bucurii, încă o zl 
de dans, de cîntec, de voie bună, zi de 
adevărată sărbătoare a celor ce muncesc.

Cea mai mare producție de fontă
HUNEDOARA (de la cores

pondentul nostru).
Graficul siderurgiștilor din 

Hunedoara prezentat la de
monstrația de 1 Mai a arătat 
că furnalele vechj aile combi
natului au dat în acest an, 
pînă la 1 Mai, cu 67 la sută 
mai multă fontă decît în a- 
ceeoși perioadă a anului tre
cut.

Acest succes l-a raportat în 
fața tribunei printre alții, tâ
nărul furnalist. responsabil de 
brigadă, utemistul Motcă Ilie, 
care din ianuarie și pînă la 
sfîrșitul luj aprilie a înscris 
cu sîrguință pe grafic înde-

plinirea planului cu peste 120 
la sută. L-a raportat de ase
menea tînărul Bist.rianu 
Gheorghe, a cărui brigadă a 
depășit angajamentul luat în 
cinstea zilei de 1 Mai înde- 
plinidu-și planul cu peste 121 
la sută. Aceeași realizare au 
raportat-o și Jurca Lazăr, Ghi- 
rus Dumitru și alții.

în același timp o veste la 
fel de puternică făcea oco
lul orașului : „La furnalul 
nou, în noaptea de 30 aprilie 
spre 1 Mai a fost dată cea 
mai mare producție de 
de cînd a fost pus el în 
tiune".

fontă 
func-

al muncii, îndemn spre noi succese

Așa începe o viață de creator
Eugen Mîndrescu este unul 

dintre cei mai tineri ingineri 
ai uzinelor „Matyas Rakosi" 
din Capitală. In munca sa de 
zi cu zi în uzină, el a obser
vat efortul la care erau obli
gați muncitorii care prelucrau 
piese mari, care trebuiau 
schimbate de mai multe ori 
în mașină. In același timp, el 
a analizat și timpul care se 
pierdea pînă ce transbordorul 
venea să ridice sau să mute 
piesa, timp care se ridica 
pînă la 120 minute într-o zi 
de muncă.

Timpul care în trecut «e 
pierdea în 4 luni și jumătate 
din cauza acestor întîrzierj în 
întreg procesul tehnologic al 
uzinei era echivalent cu tim-

unui 
C.P.

pul necesar producției 
motor cu benzină de 6

De aceea, inginerul Mîndres
cu s-a preocupat de realizarea 
une; macarale ușoare care să 
deservească două mașini și să 
fie acționată cu aer compri
mat.

în cinstea zilei de 1 Mai, el 
a realizat prima ’macara de 
acest fel. Ea reduce simțitor 
efortul fizic al muncitorilor 
care lucrează astfel de piese 
și face ca cele 120 de minute 
care se pierdeau zilnic să 
poată fi folosite productiv.

La uzinele „Matyas Rakosi" 
vor mai fi construite alte ma
carale cu aer, care se vor 
monta în secțiile unde se mî- 
nuiesc piese grelg.

Academicianul D. Danielopolu a încetat 
din viață în ziua de 29 aprilie a. c. după 
o scurtă și grea suferință. Prin moartea 
lui, știința medicală romînă, Academia 
Republicii Populare Romîne, învățămîn- 
tul medical au suferit una din cele mal 
grele pierderi.

Născut la 25 aprilie 1884, acad. Da- 
nielopplu și-a făcut toate studiile medi
cale, întreaga sa pregătire pentru stră
lucita lui activitate științifică, la Facul
tatea de medicină din București, în insti
tutele noastre științifice.

De la început el a împletit clinica cu 
cercetarea de laborator. A fost elevul șl 
apoi colaboratorul 
profesorilor Herescu, 
Stoicescu, Bulcliu și 
Cantacuzino.

Primele lucrări 
științifice le-a publi
cat ca student, în cli
nica lui Herescu, 
apoi a executat mai 
multe lucrări de imu- 
nologie la Institutul 
Dr. Cantacuzino.

Intuiția și perspica. 
citatea sa, lărgimea 
și originalitatea ve
derilor sale, spiritul 
de inițiativă al acad. 
D. Danielopolu s-au 
manifestat încă din 
timpul studiilor cînd 
a introdus tratamen
tul fracționat cu stro. 
fantină al miocardi- 
tei. Aoeastă metodă a 
fost universal accep
tată și folosită pînă 
azi în toată lumea.

In timpul primu
lui război mondial, 
la Iași, a desfășurat 
o muncă intensă în lupta contra tifosului 
exantematic, rezultatul ei științific con- 
cretizîndu-se într-o serie de lucrări și in
tr-un volum de excepțională valoare.

In 1919 a fost numit profesor provizor 
și în 1920, în vârstă de numai 36 de ani, 
profesor definitiv de clinică medicală. 
Aici a acordat o mare atenție cercetări
lor de laborator, care l-au condus la o 
concepție originală publicată pentru pri
ma oară în 1928, asupra activității fizio
logice a organismului ca un întreg, des
coperind o serie de legi.

Acad. D. Danielopolu, sprijinindu-se pe 
concepția sa, a acordat de-a lungul în
tregii sale activități științifice o impor
tanță deosebită farmacodinamiei nespeci
fice, denumire dată de el.

Aceste cercetări au fost apoi extinse în 
cadrul Academiei de medicină, fondată de 
dânsul, dar mai ales după 1949, cînd s-a 
întemeiat Academia R. P. R„ în cadrul 
Institutului de fiziologie normală și pato
logică al Academiei R.P.R,

Grație mijloacelor puse la dispoziția

legat clinica de cer
cetările de fiziologie 
și fiziopatologie, con
vins că baza tera
peuticii și progresu
lui științelor medi
cale nu poate fi asi
gurată fără o apro
fundare serioasă a 
fiziologiei și fizio- 
patologiei.

In ultimii ani, 
acad. D. Danielopolu 
și colaboratorii săi 
și-au orientat cerce
tările pe calea des
chisă de I. P. Pavlov, 
obținând rezultate im
portante în studiul 
fiziologiei și farma
codinamiei interocep. 
torilor tisulari, preț 
cum șl in cel al ro
lului sooarței cere
brale in 
funcțiilor 
mulul.

Acad. D. 
polu a desfășurat o 
intensă activitate și 
in domeniul didactic 

și în «cela al sănătății publice. Activi
tatea sa de profesor și cercetător se oglin
dește în cele peste 1-200 note, comunicări, 
memorii, monografii.

Laboratorul pentru acad. D. Danielopolu 
nu era numai locul său de muncă, ci cel 
al vieții lui de fiecare clipă nepărăsin- 
du-1 pînă în clipa morții.

Profesor înzestrat cu metodă de predare, 
de o deosebită conștiinciozitate, acad. D. 
Danielopolu a căutat să ridice pe stu
denți pînă la înțelegerea problemelor 
înalte care făceau obiectul preocupărilor 
lui.

Acad. D. Danielopolu a fost un fiu de
votat al țării noastre, care a ridicat pres
tigiul științei romînești, făcînd-o cunos
cută în toate țările lumii.

Printre oamenii noștri de știință, apre- 
ciați de savanții sovietici, acad. D. Da
nielopolu a ocupat un loc de frunte.

Acad. D. Danielopolu va rămîne în is
toria medicinii romîne și a cetei univer
sale ca unul din marii creatori și deschi
zători de drumuri.

Prezidiul Academiei R.P.R., 
Ministerul învățământului, 
Ministerul Sănătății, 
Secția de științe medicale a Academiei R.P.R.. 
Institutele și colectivele medicale ale Academiei R.P.R. 

din București, Iași, Cluj, Timișoara și Tg. Mureș, 
Societatea științelor medicale.

Din partea Prezidiului
Academiei Republicii Populare Romîne

Prezidiul Academiei Republicii Popu
lare Romîne anunță cu profundă durere 
moartea academicianului D. Danielopolu, 
fondator și director al Institutului de fi
ziologie normală și patologică ai Acade
miei R.P.R., laureat al Premiului de Stat,

Din partea Ministerului Sănătății
Ministerul Sănătății anunță cu adâncă 

durere încetarea din viață a academicia
nului profesor doctor Daniel Danielopolu, 
medic emerit al R.P.R., laureat al Pre
miului de Stat, întemeietor și director al

★
Pentru organizarea funeraliilor acad. 

D. Danielopolu, s-a constituit o comisie» 
formată din: acad. Traian Săvulescu, 
acad. C. I. Parhon. acad. Șt. Vencov, 
acad. Șt. S. Nicolau, acad. N. Hortolomei, 
acad. Șt. Milcu, prof. Gr. Benetato, prof. 
J. Nițulescu, prof. M. Nasta, membri co
respondenți ai Academiei R.P.R., V. Ma
rinescu, ministrul Sănătății, și conf. univ. 
R. Floru.

★
Comisia pentru organizarea funeraliilor 

acad. D. Danielopolu comunică:
Membrii Academiei R.P.R., oamenii de 

știință și cultură, medicii, prietenii și 
elevii acad. D. Danielopolu sînt anunțați 
că în sala bibliotecii Institutului de fizio-

Fruntași
In muncile agricole 

de primăvară
Folosind cu chibzuință tim

pul prielnic și aplicind regu
lile agrotehnice, muncitorii de 
la gospodăria agricolă de stat 
din Drăgășani, regiunea Pi
tești, au reușit să termine in- 
sămînțările de primăvară îna
inte de data planificată. Ast
fel, ei au însămînțat diferite 
culturi ca : orz, porumb siloz, 
sfeclă furajeră, cartofi, bor- 
ceag și altele

Paratei cu însămînțările, 
muncitorii acestei gospodării 
au acordat o atenție deosebi
tă și executării lucrărilor agri, 
cote în vie și în livadă. Ast
fel, au dezgropat, rărit, stro
pit și legat via pe o suprafață 
de 561 hectare. Totodată au 
complectat golurile din vie 
plantînd încă 60.000 bucăți 
butași. Tot în această perioa
dă muncitorii au altoit un nu
măr de 1.100.000 vițe cu dife
rite soiuri.

Rezultate frumoase în aceste 
munci a obținut brigada de vi
ticultori condusă de Ilie Du- 
țoiu, care a terminat lucrările 
în vie cu 8 zile înainte de 
termen.

Corespondent
MIHAI DUMITRAȘCU

Academiei R. P. R. de către statul demo
crat-popular și avînd sprijinul devotaților 
săi colaboratori și elevi, acad. Danielopolu 
a putut da o mare dezvoltare acestor cer
cetări.

Spiritul său viu, inteligența sa sclipi
toare, pasiunea sa pentru cercetarea știin
țifică l-au condus să atace cu succes do
menii ca: gușa endemică, reumatismele, 
afecțiunile cardio-vasculare, imunitatea 
etc., manifestînd în fiecare din aceste do
menii o gîndire personală.

Meritul mare al acad. D. Danielopolu 
este că cel dintîi a 

reglarea 
organis-

Danielo-

profesor al Institutului medico-farmaceu- 
tic din București, medic emerit, patriot 
și luptător pentru progresul științei și în* 
vățămîntului medical puse în slujba să
nătății poporului, om de știință cu renu
me mondial.

Institutului de fiziologie normală și pato
logică, creator de școală medicală, om de 
știință de mare valoare al țării noastre, 
îndrumător a numeroase generații de me
dici și studenți.

★
logie normală și patologică al Academiei 
R.P.R., Bulevardul 1 Mai nr. 11, este de
pus corpul defunctului. Accesul în camera 
mortuară va avea loc și în ziua de marți 
3 mai de la orele 10—16.

Ceremonia funebră se va desfășura în 
ziua de 3 mai orele 16 la Institutul de fi
ziologie normală și patologică ai Acade
miei R.P.R., iar înhumarea în aceeași zi, 
orele 17, la cimitirul Belliu.
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Sărbătorirea Zilei de i Mai la Moscova
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans, 

mite: Sărbătoarea Zilei de 1 Mai a în
ceput la Moscova cu tradiționala paradă 
militară din Piața Roșie. Din zori în Piața 
Roșie și pe străzile învecinate s-au aliniat 
trupele garnizoanei Moscova. Tribunele de 
lingă zidurile Kremlinului au fost ocupate 
de deputați ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și R.S.F.S.R., miniștri, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, oameni ai 
culturii, muncitori din uzinele și fabri
cile Moscovei, colhoznici din satele din a- 
propierea Moscovei.

Sint de față în Piața Roșie delegații 
muncitorești ș,- sindicale dintr-o serie de 
țări de peste hotare, precum și delegații 
de oameni ai culturii.

La paradă asistă membri ai corpului di
plomatic și atașați militari.

în tribuna Mausoleului lui V. I. Lenin 
și I. V. StaLin se află conducătorii Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice și 
guvernului sovietic : N. A. Bulganin, K.

Cuvîntarea mareșalului G. K. fukov
Tovarăși soldați și matrozi, sergenți și 

cartnici !
Tovarăși ofițeri, generali și amirali !
Oameni ai muncii din Uniunea Sovie

tică !
Oaspeți de peste hotare I
în numele și din însărcinarea guvernu

lui sovietic și a Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
vă salut și vă felicit cu prilejul Zilei de 
1 Mai — ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc I

Astăzi, clasa muncitoare, oamenii mun
cii din toate țările, demonstrîndu-și soli
daritatea frățească, își string rîndurile în 
lupta pentru pacea și securitatea popoa
relor, împotriva jugului imperialist și al 
robiei coloniale, pentru libertate și inde
pendență națională.

Popoarele Uniunii Sovietice, traducînd 
ferm în viață hotărîrile partidului nos
tru își consacră toate forțele lor cauzei 
nobile a construirii societății comuniste și 
obțin noi succese în dezvoltarea conti
nuă a tuturor ramurilor industriei, agri
culturii, științei și culturii.

Oameniț. soviet;ci sprijină în unanimi
tate linia generală a partidului comunist 
de dezvoltare cu precădere a industriei

R. P. CHINEZA
PEKIN 1 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Piața Centrală din Pekin — Tiananmin 

— este îmbrăcată în vestmint de sărbă
toare.

La ora 10 dimineața, întîmpinați de 
ovații furtunoase, au luat loc în tribuna 
centrală Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu De, 
Cen Iun și alți membri ai Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comunist Chi
nez,. conducători ai diferitelor partide de
mocratice din China și ai guvernului 
popular.

Primarul orașului Pekin, Pin Cen, mem. 
bru al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, a rostit un cuvînt 
de salut adresat manifestanților.

Demonstrația de la Pekin la care au 
participat 500.000 persoane, precum și de
monstrațiile din alte localități ale Repu
blicii Populare Chineze au constituit o 
manifestare vie a puterii poporului chi
nez. a hotărîrii lui de a aPăra pacea, de a 
obține noi succese importante in opera de 
construire a socialismului.

R. P. POLONA
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — P. A. P. 

transmite :
în capitala Poloniei a avut loc la 1 Mai 

o demonstrație festivă a oamenilor mun
cii.

Boleslav Bierut a adresat un cuvînt de 
salut participanților la demonstrație.

Demonstrația festivă a oamenilor mun
cii din Varșovia a durat cîteva ore și la 
ea au luat parte peste 200.000 de oameni 
ai muncii din capitala Poloniei.

GERMANIA
BERLIN 2 (Agerpres). — Populația Re

publicii Democrate Germane a sărbăto
rit 1 Mai, într-o atmosferă de puternic 
av’nt politic.

în întreaga republică sărbătorirea zilei 
de 1 Mai s-a desfășurat sub semnul hotăj 
rîrii oamenilor muncii din R. D. Germană 
de a lupta pentru pace și unitatea Ger
maniei împotriva acordurilor militare de 
la Paris, pentru întărirea continuă a for
ței politice și economice a Republicii De
mocrate Germane

E. Voroșilov, L. M. Kaganovici, G. M. Ma
lenkov, A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. 
G. Pervuhin, M. Z. Saburov, N. S. Hruș- 
ciov, P. N. Pospelov și M. A. Suslov, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., mareșali, ge
nerali, amirali.

Parada este primită de ministrul Apără
rii. G. K. Jukov, mareșal al Uniunii So
vietice. în centrul Pieții îi fese în în- 
timpinare K. S. Moskalenko, mareșal al 
Uniunii Sovietice, comandantul parăzii. 
Trecerea în revistă a trupelor durează 
cîteva minute și în tot acest timp în Piața 
Roșie răsună marșul orchestrelor ș; puter
nice urale. Ministrul Apărării salută tru
pele și le felicită cu prilejul Zilei de 1 
Mai. Trecerea în revistă a unităților mi
litare s-a terminat. O fanfară mixtă exe
cută „Slavă ție“ de marele compozitor rus 
Glinka.

Mareșalul G. K. Jukov urcă la tribuna 
Mausoleului și rostește o cuvintare.

grele, considerînd că aceasta este singura 
cale justă pentru obținerea de noi succese 
în dezvoltarea economiei naționale, izvo
rul creșterii neîntrerupte a bunei stări a 
poporului și al întăririi puterii și capacită
ții de apărare a măreței noastre patrii.

pamenii muncii din agricultură, bizuin- 
du-sa pe industria socialistă și pe ajuto
rul multilateral al partidului, guvernului 
și clasei muncitoare, luptă cu succes pen
tru îndeplinirea sarcinilor în legătură cu 
întărirea continuă a colhozurilor și sov
hozurilor, sporirea recoltei, valorifica
rea păminturilor virgine și înțelenite. 
Ei muncesc cu abnegație pentru a obține 
o producție anuală de 10 miliarde puduri 
de cereale și pentru a speri de două ori, 
și chiar mai mult de două ori, principa
lele produse ale producției animale.

în munca creatoare pentru prosperitatea 
măreței noastre patrii se întăresc tot mai 
mult unitatea moral-politică a societății 
sovietice, alianța leninistă dintre munci
tori și țărani sub conducerea clasei mun
citoare. prietenia popoarelor, unitatea de 
nezdruncinat dintre popor, partidul comu
nist și guvernul sovietic.

Crește și se dezvoltă prietenia dintre po. 
poarele Uniunii Sovietice, marii Chine, ță

1 Mai în străinătate
BERLIN 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum anunță presa democrată 
germană, la 1 Mai în numeroase orașe din 
Germania occidentală au avut loc mari 
demonstrații ale oamenilor muncii. De
monstrațiile s-au desfășurat sub lozinca 
luptei pentru reunificarea pașn:că a Ger
maniei, împotriva remiiitarizării Germa
niei occidentale, împotriva înfăptuirii a- 
cordurilor de la Paris și a pregătirii unui 
ră’boj atomic.

în cinstea zilei solidarității internațio
nal» a oamenilor muncii, la Hamburg a 
avut loc o demonstrație la care au parti
cipat 150.000 oameni, purtind s.eaguri ro
șii si lozinci: ,Să fie interz:'ă arma ato
mică", „Jos recrutările!", „Să nu se ad
mită reînvierea militarismului !", „în locul 
acordurilor de la Paris cerem reun fica- 
rea !", „Locuințe în loc de cazărmi!”

FRANȚA
PARIS 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum s-a mai anunțat, anul 
acesta autoritățile au Interzis demonstra
ția tradițională de 1 Mai a oamenilor 
muncii din Paris. Ca urmare, Uniunea 
sindicatelor din departamentul Senei a 
hotărît să sărbătorească ziua de 1 Mai în 
pădurea Vincennes din apropierea Pari
sului. într-o mare poiană a pădurii a fost 
ridicată o tribună pavoazată cu drapele 
roșii și drapele naționale tricolore ale 
Franței.

Asistenta a întîmpinat cu vii aplauze 
apariția la tribună a lui Jacaues Duclos, 
secretar al Partidului Comunist Francez, 
Etienne Fajon, membru în Biroul Politic 
al Partidului Comunist Francez, Benoit 
Frachon și Alain Le Leap, secretari ge
nerali ai Confederației Generale a Mun
cii din Franța, Pressowyre, secretar ge
neral al Partidului Socialist de stingă din 
Franța, și a altor reprezentanți ai opiniei 
publice democrate din Franța.

Deschizînd mitingul. Eugen Henaff. se
cretar general al Uniunii sindicatelor din 
departamentul Sena, a subliniat că hotă- 
rîrea autorităților de a interzice tradițio
nala demonstrație de 1 Mai la Paris a 
stirnit în întreaga țară proteste din cele 
mai energice.'Apoi a luat cuvîntul. Alain 
Le Leap, secretar general al Confedera

rilor de democrație populară și Republicii 
Democrate Germane, bazată pe interese 
comune și pe ajutorul reciproc frățesc, 
dezinteresat.

Politica externă a Uniunii Sovietice 
pornește de la indicațiile înțelepte ale ma
relui Lenin cu privire la posibilitatea co
existenței pașnice și a întrecerii econo
mica între state, indiferent de orînduirea 
lor socială și de stat. Această politică ex
ternă de pace întărește tot mai mult pres
tigiul internațional al statului sovietic so
cialist. întreaga omenire progresistă a- 
probă cu căldură politica externă a gu
vernului sovietic îndreptată spre rezolva
rea prin mijloace pașnice a problemelor 
internaționale litigioase și condamnă cu 
hotărîre politica antipopulară ,,de pe po
ziții de forță", politica amenințării și pro
vocării internaționala dusă de cercurile 
imperialiste.

Tovarăși I Ratificarea acordurilor de la 
Paris care prevăd crearea unei noi gru
pări militare cu participarea forțelor ar
mate ale Germaniei occidentale împiedică 
micșorarea încordării internaționale și 
cere din partea poporului sovietic să ia 
noi măsuri pentru asigurarea securității 
și menținerea păcii generale.

Nu încape îndoială că poporul sovietic
* *

Cuvintele de încheiere rostite de G. K. 
Jukov sint primite cu puternice urale. Ră. 
sună imnul de stat al Uniunii Sovietice, 
bubuie salvele salutului artileriei.

începe defilarea trupelor. Primii trec 
ofițerii — elevi ai Academiilor militare. 
Mulți dintre ei poartă pe piept Steaua de 
aur de Eroi ai Uniunii Sovietice, ordine 
și medalii de luptă. Trec elevii Academiei 
militare Frunze, ai Academiei militare po
litice Lenin, ai Academiei de artilerie și 
ai altor academii. Ofițerii defilează într-o 
aliniere impecabilă.

Marșul solemn al coloanei de marinari 
stîrnește admirația generală.

Marinarii sint urmați de elevii școlii 
' militare care poartă numele Sovietului Su

prem al R.S.F.S.R. tinerii elevi ai șco
lilor Suvorov, ai școlii Nahimov. Pe auto
camioane blindate trece divizia de infan
terie de gardă d:n Taman, după care ur
mează artileria. Puternice mașini trag tu- 

ției Generale a Muncii. în numele oame
nilor muncii francezi el a transmis un 
cald salut poporului sovietic, precum si 
popoarelor d:n Republica Populară Chi
neză. și din țările democrat populare.

PARIS 2 (Agerpres). — Cu prilejul 
zilei de 1 Mai, numeroși oameni ai mun
cii nordafricani din diferite orașe din 
Franța au manifestat pentru libertatea 
Africii de Nord, împotriva colonialismului 
francez.

La Paris, menlfestanții au fost atacați 
de politie. 70 dintre ei au fost arestați. Au 
fost rănite 12 persoane.

în orașul industrial Lille, din nordul 
Franței, au manifestat 1.300 muncitori 
nordafricani. între demonstranți și poli
ție au avut loc ciocniri singeroase. Zeci 
de persoane au fost rănite și peste 100 au 
fost arestate.

ANGLIA
LONDRA 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : La Londra, oamenii muncii englezi 
au sărbătorit intr-un cadru festiv ziua de 
1 Mai. în ciuda condițiilor atmosferice 
“«■favorabile la ora 15, aproximativ 7.Ob'1 
de persoane au demonstrat pe străzile 
Londrei purtind steaguri roșii și pancarte 
oi lozinci pe care scria: „Noi defilăm 
pentru pace și socialism! ‘, „Nu vom da 
arme fasciștilor !“, „Bombardierele ameri
cane să plece în America !“.

Demonstrația a fost urmată de un mare 
miting care a avut loc în Hyde-Park.

AUSTRIA
VIENA 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : Oamenii muncii din Austria au 
sărbătorit ziua de 1 Mai sub semnul in
tensificării luptei pentru realizarea acor
durilor de la Moscova drept bază pentru 
semnarea tratatului de stat cu Austria. La 
Viena, capitala Austriei, a avut loc cu 
atest prilej o grandioasă demonstrație a 
oamenilor muncii.

STATELE UNITE
NEW YORK 30 (Agerpres). — TASS 

transmite :
în ciuda tuturor piedicilor puse de reac-

va face totul pentru a asigura un nou și 
puternic avînt și progres tehnic în toate 
ramurile economiei naționale, că va aduce 
o contribuție demnă la cauza întăririi con
tinue a puterii patriei noastre, la cauza 
construirii comunismului.

De strajă păcii și securității patriei lor, 
intereselor ei de stat, stau puternicele 
forțe armate ale Uniunii Sovietice, înzes
trate cu armamentul și tehnica de luptă 
cele mai moderne, capabile să zdrobească 
orice grupare a dușmanilor care va în
cerca să tulbure munca pașnică a poporu
lui sovietic.

Poporul sovietic poate fi sigur că Ar
mata și Flota sa Maritimă Militară nu își 
vor precupeți forțele pentru perfecționa
rea continuă a pregătirii lor de luptă, pen
tru îmbunătățirea măiestriei militare și 
mînuirea cu succes a armamentului mo
dern.

Trăiască 1 Mai — Ziua solidarității in-' 
tcrnaționale a celor ce muncesc !

Trăiască marele popor sovietic și for
țele sale armate, care stau de strajă păcii 
și securității patriei noastre 1

Trăiască guvernul sovietic !
Trăiască Partidul Comunist al Uniunii 

Sovietice care conduce poporul nostru spre 
victoria comunismului! Ura !

★

nurile de diferite calibre și sisteme, trece 
artileria antiaeriană, renumitele unități de 
gardă de aruncătoare de mine, bine cu
noscute sub numele de „Katiușa". Parada 
artileriei se încheie cu defilarea unități
lor cu tunuri de mari calibre.

Parada militară nu a durat mult. Ea a 
constituit însă o demonstrație grăitoare a 
puterii forțelor armate ale Uniunii Sovie
tice care stau de strajă muncii pașnice.

După terminarea parăzii militare prin 
Piața Roșie trec sportivii. Ei trec într-o 
minunată formație simbolizînd prietenia 
popoarelor Țării Sovietice. Sportivii exe
cută diferite exerciții sportive. Defilarea 
lor este excepțional de frumoasă.

După defilarea sportivilor urma să aibă 
loc demonstrația oamenilor muncii din 
Moscova. Din cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile demonstrația a fost suspen
dată.

țiune, oamenii muncii din New York au 
sărbătorit 1 Mai. Autoritățile orășenești 
și poliția au interzis demonstrația de 1 
Mai ; de aceea, oamend muncii din New 
York au fost nevoiți să sărbătorească 1 
Mai încă la 29 aprilie.

...în piața Union Square s-au întrunit 
20 000 reprezentanți ai sindicatelor și in
telectualității. Pe numeroasele panouri se 
puteau citi revendicările Americli progre
siste : „Vrem pace, lucru și libertăți de
mocratice !”, „Libertate deținuților poli
tici !”, ,,Să se Interzică armele atomice și 
cu hidrogen !”, „Pace cu China !”, „Vrem 
școli și nu cazărmi!", „Lucru pentru toți!" 
și numeroase alte lozinci care chemau la 
luptă pentru pace și colaborare între po
poare.

Mitingul a fost deschis de președintele 
comisiei pentru sărbătorirea zilei de 1 
Mai, Linzer, care a arătat că muncitorii 
din New York s-au întrunit la acest mi
ting pentru a-și manifesta hotărîrea de a 
lupta pentru pace, pentru drepturile lor, 
pentru dreptul de a avea de lucru.

în cadrul mitingului au luat cuvîntul 
cunoscutul publicist Albert Kahn, preșe
dintele „Congresului de luptă pentru drep. 
turile cetățenești”, Patterson, Paul Robe
son, scriitorul Howard Fast, profesorul 
Willkerson, Mac Manus, redactoruj șef al 
ziarului „National Guardian" și alții.

JAPONIA
ȘANHAI 2 (Agerpres). — TASS trans

mite : Potrivit celor transmise de postu
rile de radio japoneze, în ciuda unei ploi 
torențiale, în ziua de 1 Mai a avut loc la 
Tokio un mare miting in cinstea lui 1 
Mai la care au participai aproximativ 
200.000 de persoane.

Mitingul a fost urmat de o demonstra
ție.

în numeroase alte localități din Japonia 
au avut de asemenea loc demonstrații și 
mitinguri de 1 Mai.

în total la sărbătorirea zilei de 1 Mai 
în Japonia au participat aproximativ 
1.500.000 persoane.

Ajutorul sovietic — chezășie a înfloxirii 
economiei și culturii noastre

In aceste zile de sărbătoare a primă
verii și a muncii, o nouă veste sosită din 
Moscova, capitala păcii și luminii, a în
tregit bucuriile oamenilor muncii din țara 
noastră: Comunicatul cu privire la acor
durile realizate la Moscova în legătură cu 
acordarea de către U.R.S.S. a ajutorului 
tehnico-ștlințific unor state — printre care 
și R.P.R. — pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice.

Document de uriașă importanță, dovadă 
a eforturilor permanente ale Statului So
vietic pentru folosirea în scopuri pașnice 
a energiei atomice, el reprezintă totodată 
un eveniment de importanță istorică în 
lupta poporului nostru pentru dezvoltarea 
impetuoasă a economiei șl culturii, a con
tinuei înfloriri a patriei.

Pentru prima oară în lume, prin stră
daniile savanțllor și tehnicienilor sovietici 
s-a construit în Uniunea Sovietică prima 
centrală electrică din lume, care deser
vește de aproape un an de zile necesită
țile de curent electric ale industriei și 
agriculturii din regiunea respectivă.

Luptînd în permanență pentru folosirea 
în scopuri pașnice a energiei atomice, Gu
vernul Uniunii Sovietice a luat inițiative 
importante în vederea stabilirii și dezvol
tării unei colaborări intre state în dome
niul folosirii pașnice a energiei atomice. 
Astfel, guvernul sovietic a pornit la în
făptuirea hotărîrii sale din 18 ianuarie a.c. 
de a acorda ajutor tehnlco-științific și de 
producție altor state în vederea dezvoltării 
cercetărilor în domeniul fizicii nucleare șl 
al folosirii energiei atomice pentru scopuri 
pașnice. Pentru a duce tratative cu privire 
la acest» probleme au fost, la sfîrșitul lu
nii martie și mijlocul lunii aprilie, la Mos
cova delegații din care au făcut parte mari 
oameni de știință — fizicieni și ingineri — 
din R.P. Chineză, R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R.P. Romînă, R.D. Germană.

în decursul tratativelor cu aceste dele
gații aii fost examinate probleme concrete 
privind proiectarea, fabricarea șl livrarea 
complectă de pile atomice experimentale 
și de acceleratori de particule elementare, 
pregătirea de cadre și alte probleme pri
vind organizarea în aceste țări a activi
tății de cercetări științific» în domeniul 
fizicii nucleare si al folosirii izotopilor 
radioactivi în diferite domenii al» științei 
și tehnicii.

Delegațiilor țărilor susmenționate li s-a 
acordat posibilitatea de a cunoaște îndea
proape lucrările de cercetări științifice în 
domeniul energiei atomice în sconuri paș
nice care se desfășoară în institutele de 
cercetări științifice ale U.R.S.S. Delega
țiile au putut să cunoască îndeaproape 
funcționarea pilelor atomice experimentale 
și a acceleratorilor de particule elemen
tare în funcțiune, vizitînd de asemenea 
centrala atomo-electrică si luînd cunoș
tință de modul ei de funcționare.

Acordurile semnate în urma acestor 
tratative prevăd că în decursul anilor 
1955—1956, Uniunea Sovietică va efec
tua lucrări de proiectare șl va livra țări
lor mai sus amintite pile atomice experi
mentale si acceleratori de particule ele
mentare fabricate de industria Uniunii So
vietice, va transmite gratuit documentația 
tehnico-știlnțifică necesară privitoare la

La Viena s-a deschis conferința ambasadorilor 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței

VIENA 2 (Agerpres). — La 2 mai s-a 
deschis la sediul Comisiei aliate din Viena 
conferința ambasadorilor U.R.S.S., S.U.A., 
Marii Britanii și Franței cu participarea 
reprezentanților Austriei. Această confe
rință va discuta problemele legate de pre

Comunicatul cu privire la tratativele 
dintre Pinay și Adenauer

BERLIN 2 (Agerpres). — Dună cum a 
anunțat agenția vest-germană D.P.A., în 
noaptea de 30 aprilie spre 1 mai la Bonn 
a fost dat publicității comunicatul cu pri
vire la rezultatele tratativelor dintre mi
nistrul Afacerilor Externe al Franței, P.i- 
nay și cancelarul de la Bonn, Adenauer, 
care au durat două zile.

Comunicatul repetă din nou afirmația 
de mult demascată că acordurile de la 
Paris ar crea „condiții din cele mai bune 
pentru tratativele cu Răsăritul", deși este 
îndeobște cunoscut că tratativele cu Ră
săritul „de pe poziții de forță" sînt sor
tite dinainte eșecului.

în comunicat se face o reclamă fățar
nică năzuinței spre unificarea Germaniei 
și se subliniază că această chestiune va 
constitui obiectul discuțiilor la apropiata 

aceste pile și la acești acceleratori de par
ticule, va acorda ajutor tehnico-ștlințific 
la montarea și punerea lor în exploatare 
delegind specialiști sovietici în aceste țări, 
va transmite cantitatea de materiale de- 
zagregabile și alte materiale necesare 
pentru pilele atomice șl lucrările de cer
cetare, va livra țărilor menționate plnă 
în momentul cînd ele vor pune în func
țiune pilele atomice experimentale trimise 
din U.R.S.S., izotopi radioactivi în canti
tățile necesare.

De asemenea, la Moscova s-a luat hotă
rîrea de a se lărgi cercul țărilor cărora 
U.R.S.S. le va acorda ajutor tehnico-știin- 
țifie pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. In acest sens guvernul 
sovietic a făcut propuneri R. P. Ungare șb 
R P. Bulgaria.

O deosebită însemnătate are faptul că 
dinire cetățenii aces/or țări vor fi pregă
tite în U.R.S.S. cadre științifice și ingi
neri în domeniul fizicii nucleare, chimiei 
radioactive, folosirii izotopilor în știință 
și tehnică, precum și în domeniul tehni
cii pilelor a ornice.

Comunicatul ne arată de asemenea, că 
înfăptuirea măsurilor de aju'.or prevăzute 
de aceste acorduri va permite să se creeze 
în scurt timp în fiecare din țările semna
tare ale acordurilor baze moderne științi
fice experimentale și să se desfășoare cer
cetări în domeniul fizicii nucleare și al fo
losirii energiei atomice în scopuri pașnice.

Astfel, cu ajutorul statului sovietic, 
R.P. Romînă va fi printre primele țări din 
lume care va avea posibilitatea să folo
sească în scopuri pașnice acest imens iz
vor de energic.

Nici cînd nu s-a mai întimplat In isto
rie ca o mare putere să ajute state mai pu
țin dezvoltate pentru ca acestea să poată 
folosi o descoperire științifică capabilă să 
ducă la întărirea, la înflorirea lor. Ase
menea relații prietenești între state, rela
ții ne mai cunoscute în istorie, bazate pe 
colaborarea economică șl ajutor reciproc 
pot exista numai între țările lagărului pă
cii, democrației și socialismului și se deo
sebesc ca de la cer la pămînt de relațiile 
existente în lumea capitalului unde ma
rile puteri capitaliste nu se dau înapoi de 
la nimic pentru a-și întări pozițiile pe so
coteala altor țări.

Acordurile semnate la Moscova deschid 
oamenilor de știință din țara noastră un 
larg cîmp de activitate creatoare pusă în 
slujba vieții șl fericirii oamenilor.

Tineretul patriei noastre îndreptîndu-șl 
gîndurile pline de recunoștință către po
poarele sovietice a prim’t cu deosebită în
credere și bucurie vestea acordurilor de 
la Moscova.

Acordurile semnate la Moscova lărgesc 
tinerilor noștri căile ce duc la cucerirea 
cetății științei, la făurirea îndrăznețelor 
lor visuri.

Tineretul patriei noastre este ferm ho
tărît să-și dăruiască toate forțele luptei 
pentru zădărnicirea planurilor maniacilor 
atomiști de dezlănțuire a unui război a- 
tomic, să-și sporească eforturile în vede
rea realizării mărețelor perspective pe care 
le deschide folosirea pașnică a energici 
atomice.

gătirea conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe al celor pdtru puteri, cu partici
parea Austriei, care va examina chestiu
nea semnării tratatului de stat cu privire 
la restabilirea unei Austrii independente 
și democrate.

ședință de constituire a Consiliului Uniu
nii Europei occidentale care va avea loc 
la 10 mai la Paris. De altfel. înglobarea 
Germaniei occidentale în această grupare 
militară este îndreptată sure menținerea 
scindării Germaniei.

In acel capitol al comunicatului care se 
referă la principalele probleme litigioase, 
îndeosebi la problema Saarului și la pro
blema uzinelor metalurgice din Volklin
gen, se menționează vag că cele două 
părți au căzut de acord asupra acestei 
probleme. Totuși se arată imediat că pro
blema aplicării șj interpretării statutului 
Saarului va f( discutată de asemenea la 
10 mai la Paris. Acest lucru este consi- 
derat ca o dovadă că în pofida afirmații
lor comunicatului, contradicțiile franco- 
germane n-au fost rezolvata la Bonn.

SCURTE ȘTIRI
• La 2 Mai a avut loc la muzeul de 

Arte Plastice „Pușkin" deschiderea fes
tivă a Expoziției de tablouri ale Gale
riei de la Dresda, salvată de Armata So
vietică cu 10 ani în urmă în zilele lunii 
Mai ale anului 1945. După cum se știe, 
guvernul sovietic a hotărît să predea co
morile de neprețuit ale galeriei guvernu
lui Republicii Democrate Germane. Din 
inițiativa guvernului R. D. Germane s-a 
hotărît ca operele artei plastice să fie 
expuse la Moscova înainte de a fi trimise 
in patrie.

• La 29 aprilie, Polowskf, secretarul 
organizației „Veteranii americani ăi întîl. 
nirii de pe Elba”, a comunicat reprezen
tanților presei că Departamentul de stat 
a eliberat unui număr de 12 membri ai 
acestei organizații pașapoarte în vederea 
plecării la Moscova unde vor participa la 
sărbătorirea cele! de a 10-a aniversări a 
întîlnirti de pe Elba dintre ostașii ameri
cani și cei sovietici

• La 19 aprilie Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a adresat ambasadei 
S.U.A. la Moscova o notă cu rugămintea 
de a se preciza dacă există sau nu po
sibilitatea obținerii vizelor de intrare 
americane pentru un grup de șapte parti - 
cipanți sovietici la intîlnirea de pe Elba. 
Ambasada S.U.A. n-a răspuns pînă acum 
la această notă a ministerului și din cau
za aceasta, participanții sovietici la întîl- 
nirea de pe Elba nu au putut pleca la 
Washington pentru a lua parte la aduna
rea veteranilor americani.

• într-un discurs pe care l-a rostit la 
29 aprilie la Chesham (Buckinghamshire), 
Aneurin Bevan, liderul aripei de stingă a 
partidului laburist, s-a pronunțat din nou 
împotriva hotărîrii guvernului conserva
tor ca Anglia să fabrice bomba cu hidro
gen.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 3 mai 1955

Zece ani
Sint vii în memoria 

popoarelor iubitoare 
de pace zilele de la 
începutul acelui mai 
al anului 1945 —
zile care marcau ulti
mele momente de 
existență a viperei 
hitleriste. Armata So
vietică dădea lovi
turi nimicitoare hoar
delor fasciste. In 
întreaga Europă, pes. 
te toate continentele 
se răspîndea ca un 
uriaș strigăt de bu
curie cuvîntul: „VIC. 
TORIE". In ziua de 
2 mai 1945 tot ce a- 
vea cinstit omenirea 
era în sărbătoare. 
Glorioasa Armată So
vietică intra victo
rioasă în Berlin.

Pe Reichstag, acolo 
unde fiarele hitleriste 
îți făceau planurile 
lor demente de cuce-
rire a dominației mondiale, flutura triumfător steagul roșu, 
steagui purtat de către bravii ostași sovietici de la porțile 
Moscovei și pînă-n inima Berlinului.

Pe străzile unde altădată defilau cămășile brune, acolo unde 
numai moartea și ruina își făcuseră cuibar, au apărut birui
toare oștlle eliberatoare sovietice care au adus popoarelor un 
suflu de viață nouă. Iată in fotografia reprodusă mai sus unul 
din cele cîteva documente ce pot figura alături de cele mai 
însemnate pagini de istorie : ostași sovietici la un miting în 
fața porții Brandenburg din Berlin. Un miting al eliberato
rilor Europei din noaptea neagră a fascismului, un miting al 
acelora care au adus libertate și poporului german. Acest lu
cru l-au înțeles locuitorii Berlinului ca și ai întregii Germanii 
care cunosc în anii de după război două atitudini față de țara 
lor.

Uniunea Sovietică credincioasă angajamentelor luate a ur

mărit și urmărește permanent lichidarea scindării Germaniei 
pe baza creării unui stat liber și democrat.

In contrast însă cu atitudinea constructivă a Uniunii So
vietice, guvernele occidentale, în frunte cu cel al Statelor 
Unite, vor să mențină scindarea Germaniei. Ele au făcut din 
Germania occidentală locul de desfășurare a așa numitei po
litici „de pe poziții de forță". Acordurile de la Paris urmă
rind remilitarizarea Germaniei de vest sînt tocmai o mani
festare a acestei politici.

In aceste zile cînd omenirea sărbătorește înfrîngerea Ger
maniei hitleriste reamintirea celor două poziții în problema 
germană este cu atît mai necesară. Poporul german își cu
noaște însă bine prietenii ca și dușmanii. Amatorii de noi 
aventuri războinice să nu uite începutul lui mai 1945. Toți cei 
ce vor atenta la pacea lumii, cei care vor încerca să arunce 
omenirea într-un nou măcel mondial, vor avea negreșit aceeași 
soartă pe care au avut-o agresorii hitleriști.

CINEMATOGRAFE : Patria, Elena Pavel, Gh. 
Doja: Cîntecul fluviilor; Republica, București, Va- 
sile Roaită, Flacăra: Libelula, Pe drumul libertății; 
I. C. Frimu, Al. Sahia, 1 Mal, Libertății: Incercirea 
fidelității; înfrățirea între popoare: Un om teribil; 
Tineretului: S-a întîmplat în luna mai; Unirea: Ex
presul de Niirnberg, Gelozia, bat-o vina; Timpuri 
Noi: Actualități în imagini, Noutățile zilei. Doam
nele. Acțiuni dușmănoase, Campionatele de gimnas
tică ale R.P.U.. Zborul în lună; Victoria: Dama 
cu camelii; Lumina. Arta: Mînuitorul de păpuși; 
8 Martie: Alarmă la circ; T. Vladimirescu: Di

rectorul nostru. Pul de șoimi; Aurel Vlaicu: Ordinul 
Anna; Munca: Cei 13; Popular, Moșilor: Chemarea 
destinului; M. Eminescu: Poteci primejdioase; Mio
rița: Un vals vienez; 23 August: Doi acri de pă
mînt; Donca Simo: Desfășurarea... și Ilie face 
sport: Ilie Pintilie: Stele vesele: N. Bălcescu: Marea 
aventură; Gh. Coșbuc: Undeva în Bizonia; Rahova: 
Epoleții purpurii; Oiga Bancic: Copiii din Hiroshima; 
Maxim Gorki: Pădurea șoimilor albaștri, Scaunul 
magic; Al. Popov: Revizorul; 8 Mai: Atenție ! Ban
diți !; Cultural: Stiletul; C. David: Femeia are 
cuvîntul; Volga: Mascarada.

de Ia eliberarea Berlinului de către Armata Sovietică Situație încordata în Vietnamul de sud
PARIS 2 (Agerpres). — Potrivit relată

rilor presei pariziene, în Vietnamul de 
sud continuă lupta îndirjită pentru pu
tere. Se afirmă că trupele guvernului Ngo 
Dinh Diem ar fi reușit să alunge din Sai
gon detașamentele armate ale sectei „Bin. 
Xyuen”, iar în oraș, ca și în împrejurimi
le lui, ar fi fost instaurat un „armistițiu”.

Totuși, după cum arată ziarele, „succe
sul” lui Ngo Dinh Diem „este mai curînd 
aparent decît real”, întrucît acum a în
ceput lupta pentru obținerea controlului 
asupra armatei Vietnamului de sud. iar 
conflictul dintre guvernul Ngo Dinh Diem 
și Secte s-a transformat într-un conflict

între Ngo Dinh Diem și „șeful statului”, 
Bao Dai. După cum se știe Ngo Dinh Diem 
este sprijinit de guvernul S.U.A., iar Bao 
Dai de guvernul francez.

SAIGON 2 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, ca răs
puns la hotărîrea „împăratului” Bao Dai 
de a demite pe protejatul americanilor 
Ngo Dinh Diem din funcția de prim-mi- 
nistru al Vietnamului de sud. Adunarea 
așa numitelor „forțe revoluționare” din 
Vietnamul de sud a hotărît la 30 aprilie 
să-l ridice lui Bao Dai „prerogativele” de 
șef al statului.

Al doilea Congres al Uniunii Tineretului Muncitor 
din R. P. Ungară

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — M.Ț.I. 
transmite : La 1 mai a fost dat publicită
ții un comunicat în care se spune că Co
mitetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor din R.P. Ungară convoacă pen
tru data de 15 iunie 1955 cel de al doilea 
Congres al Uniunii. Pe ordinea de zi a 
Congresului figurează :

— Raportul de activitate al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Muncitor. 
Raportor, Ioszef Szakali, prim-secretar al

Comitetului Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor.

— Sarcinile Uniunii Tineretului Munci
tor privind munca în rîndurile tineretului 
sătesc.

— Modificări în Statutul Uniunii Tine
retului Muncitor.

— Alegerea Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Muncitor și a Comisiei 
centrale de revizie.

Spectacolele de azi
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