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Sub semnul dezvoltării
colaborării frățești 

între R. P. Romînă și R. D. Ger

In mal. topita ghlața din Inimii» noartr» 
Sa Behtmbâ-n riu da tonta adine clocotitoare. 
Izvoarele prtvlrll-a mal mult doclt albastre 
Șl glodul — dodrlls clătind — 1» pierden soar», 
In med, In preacurata lund mal.

In mal, se leagâ poduri din umeri milioane, 
Tâiazulesc bogate mulțimi tremâtâtoare, 
Grea bucuria muncii te la ca n mari bulboane, 
Acum etnd frumusețea vizata nu mal doare, 
In mal. In preacurata lună mal.

ION BRAD

Duminici s-au semnat fa Berlin declarațiile comune ale guvernelor R.P;R. șt R.D, Germane, P.M.R. șl PTS. Ut 
ferea convorbirilor care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială

Declarație Comună a guvernului 
R.P. Romîne și a guvernului 
R. D. Germane din 28 aprilie 1957

Intre 24 șl 28 aprilie 1957, la Invitația guvernului Republicii 
Democrate Germane, o delegație guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, sub conducerea președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne, Chivu Stoica, a 
publica Democrată Germană.

Din delegația guvernamentală a Republici! Populare 
făcut parte: Chivu Stoica, președintele Consiliului de 
Republicii Populare Romîne, membru al Biroului Politic 
tului Central al Partidului Muncitoresc Romin, șeful 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al Comitetului 
Partidului Muncitoresc Romîn, membru al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare Romîne ; Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic și secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru supleant al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Grigore Preo
teasa, ministrul Afacerilor Externe, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn ; Filip Geltz, membru al Co- 
misiei Centrale de revizie a Partidului Muncitoresc Romîn ; Iosif 
Puvak, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Republica Democrată Germană.

Din partea Republicii Democrate Germane au participat la tra
tative : Otto Grotewohl, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, membru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, șeful de
legației ; Walter Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania și prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane ; Hermann 
Matern, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania și prim-vicepreședinte al 
Camerei Populare a Republicii Democrate Germane ; doctor Lothar 
Bolz vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul Afaceri
lor Externe ; Heinrich Rau, vicepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior și al comerțului intergerman; 
Fritz Solbmann, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, doctor 
Hans Loch vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ; Paul Scholz, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri; Luitpold Steidle, minis
trul Sănătății, Georg Stibi, ambasador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democrate Germane în Republica Populară Ro- 
mînă.

Vizita delegației guvernamentale a Republicii Populare Romîne 
în Republica Democrată Germană s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească.

In timpul vizitei delegației guvernamentale a Republicii Populare 
Romîne a avut loc un cuprinzător schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea pe mai departe a colaborării frățești dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Democrată Germană, la întărirea 
continuă a unității lagărului socialist și la problemele internațio
nale care interesează ambele state.

(Continuase tn pag. 2-a)

și tovărășească,

Declarație Comui 
a Partidului Muncitoreș 

și a Partidului Social 
din Germania

vizitat Re-

Romîne au 
Miniștri ai 
al Comite- 
delegațiel; 
Central al

între 24—28 aprilie 1957 au avut Ioc la Berll^»;'
P * rt * .‘in 11»; V n

Unit din Germania. ’ - »•' * ' \s
Pin delegația Partidului Muncitoresc 

rășii : (Jieorijie (theorgliiu-Pej, prim secretar 
trai și membru al Biroului Politic; Chivu Stoj^B*’ ■ 
roului Politic al Comitetului Central ; Nicolae 
al Biroului Politic și secretar al Comitetului 
tec, membru supleant al Biroului Politic ; 
membru al Comitetului Central; Filip Geltz, 
Centrală de Revizie și Iosif Puvak, ambasadorul Jr
lare Romîne in Republica Democrată Germană. :

Din delegația Partidului Socialist Unit din Germanil^B 
parte tovarășii : Walter Ulbricht, prim secretar al Comit^^^^^^g 
trai și membru al Biroului Politic ; Otto Grotewohl, 
Biroului Politic; Hermann Matern, membru al Biroului 
Fred Oelssner, membru al Biroului Politic ; Fritz Ebert, -* ' : \ 

al Biroului Politic ; Heinrich Ran, membru al Biroului Politicl^HE 
Stoph, membru al Biroului Politic ; Bruno Leuschner, membn^Hf 
picant al Biroului Politic; Erich Muckenberger, membru supiaM 
al Biroului Politic ; Herbert Warnke, membru supleant al Biroul® 
Politic ; Alfred Neumann, membru supleant al Biroului Politic șn 
Erich Honecker, membru supleant al Biroului Politic.

Delegațiile au avut un cuprinzător schimb de vederi cu privire 
la activitatea și colaborarea frățească dintre Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Socialist Unit din Germania, precum și asu
pra situației internaționale, a întăririi mai departe a unității țări
lor lagărului socialist pe baza internaționalismului proletar și asu
pra problemelor mișcării muncitorești internaționale.

S-a constatat o deplină unitate de vederi cu privire la proble
mele examinate și la sarcinile care rezultă din aceasta pentru cele 
două partide. Convorbirile au decurs într-o atmosferă cordială și 
prietenească.

I
în analiza situației Internaționale, Partidul Muncitoresc Romîn 

șl Partidul Socialist Unit din Germania pornesc de la aprecierea 
că raportul de forțe în lume s-a schimbat în favoarea forțelor păcii, 
democrației și socialismului.

Evoluția evenimentelor internaționale confirmă constatările Con
gresului al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
care a arătat că datorită existenței lagărului țărilor socialiste șl 
acțiunii unite a tuturor forțelor iubitoare de pace, în epoca noastră
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Sosirea în Capitală a delegației guvernamentale
R. P. Romîne care a vizitat R. D. Germanăși de partid a

Cei care întrețin viața
I

1 se întîmplă si plouă tn 
zi a celei de a cineea 

din an, sufletul rămîne 
de mîngîiat $i omul mă- 
cerul fără prietenie, cu o 

5 plină de reproș. Tocmai 
, mai mult decît oricînd, 
cerut risipă de soare, i-ar fi 

azur, i-ar fi cerut un nouraș 
3 ca borangicul. Pe vremuri 
igura zi de sărbătoare, mun- 
l trebuind s-o zmulgă și pe 
printr-o luptă acerbă. Am în 
culegere de versuri încă nea- 

conținînd scrierile unor 
tori-poeti, de-a lungul a a- 
e cinci decenii. Cea mai mare 
a acestor stîngace și impresio- 

mărturii literare elogiază 
oarea unică a proletariatului. 
, un anonim scria în „Munca" 
L aprilie 1891:

ceasloavele bătrîne 
se-n slove cu trei caturi, 
lători are creștinul 
? popii au păcaturi.
i crăciunul, ba sînt paște,
i Vasile, ba-i Mihai, 
ncitorul însă n-are 
ît ziua de-ntii ’Mai /
istoria- omenească 
stapînii sărbători 
sînt lacrime și singe 
tru bieții muncitori. 
Infnngerii serbare, 
robiei trist alai, 
ncitorul însă n-are 
zît ziua de-ntii Mai!

Trecutul vorbește totdeauna con
vingător ; orice fel de mărturie tre
buie păstrată cu grijă. Iar tineretul 
are nevoie nu numai de experien
ța, dar și de memoria bătrânilor. Pe 
an ce trece devine mai prețioasă 
memoria bătrînilor. Dacă aceste 
rînduri ar fi fost scrise de unul a 
cărui vârstă să-i confere autoritatea 
amintirilor, desigur că aici ar fi 
fost vorba despre 1 Mai în anii di
naintea eliberării. Dar nu este 
cazul.

II
Nu există meserie care să nu 

ofere tînărului care o practică 
sentimentul intens al utilității 
sale în societate. Mă gîndesc, 
de pildă, la un electrician in
stalator, muncitor la sate. La fie
care 1 Mai, el poate recapitula nu
mărul așezărilor omenești unde a 
adus lumina. Aceasta este, dacă 
vreți, o profesiune-simbol. Recu
noștința miilor de săteni care au 
trecut de la lampa cu gaz la beo 
pornește, învăluitoare, de la noțiu
nile mari, sobre în armonia lor, 
„partid", „stat de democrație popu
lară", ca să se restrîngă pînă la 
urmă, cuprinzînd cu căldură ima
ginea unui muncitor tînăr a cărui 
față are trăsături de neuitat, un 
băiat care făcea glume și se că
țăra cu ușurință pe stîlpi, un mu
calit de ispravă.

Ce vreau să spun ?
Becul este un gingaș produs mo

dern al muncii omului. Mi se pare 
că, dacă pictorii pre-renascentini 

închipuiau nimbul sfinților prin- 
tr-un cerc convențional de aur în 
jurul capetelor, filamentul incan
descent al becului electric ar putea 
să simbolizeze tot atît de bine mă
reția excepțională (minus caracte
rul mistic) al omului care aprinde 
lumini de-a lungul drumurilor sale: 
un simplu electrician, muncitor la 
țară.

III
O femeie tânără, îndrăgostiți ma

tur și adolescentin totodată, a as
cuns în casă o fotografie enormă, 
de 70/50 cm., fixată pe un carton 
gros. Uneori, cînd este singură aca
să, tînăra nevastă privește îndelung 
chipul soțului. Fiecare trăsătură îi 
este bine cunoscută ; o aluniță sau 
un alt semn aparte, insezisabil în
tr-o fotografie de proporții obișnui
te, apare aici în detaliu. Un zîmbet 
de fericire topește chipul femeii, 
minutele trec în uitare de sine.

Bărbatul nu știe nimic de aceas
tă idolatrie. Pînă cînd, cu prilejul 
vreunei curățenii radicale în casă, 
îndărătul vreunei mobile trase de 
la locul ei, se zărește deodată col
țul unui carton, al unei fotografii... 
Ei, drace...

— Ce-i asta ? spune I
Atunci, iubitoarea soție trebuie, 

în sfîrșit să explice, să destăinuias- 
că. Da, este fotografia purtată anul 
trecut la demonstrație de către 
muncitorii întreprinderii., panoul 
mobil al fruntașilor. Da, și ea a 
fost aceea care s-a dus de l-a ce

rut comitetului de întreprindere... 
s-a rugat, s-a rugat frumos de tova
rășii de acolo, l-a cerut „doar pen
tru cîteva zile" (știind bine că n-o 
să-l mai restituie niciodată) și l-a 
luat, adică, de fapt, ca să spună 
adevărul, l-a furat, a furat chipul 
iubitului ei din încăperea comitetu
lui de întreprindere...

Poți să te superi ? Chiar dacă 
și-n anul acesta ești fruntaș în mun
că, chiar dacă pui întreprinderea 
la cheltuială atunci cînd se va mîn- 
dri încă odată cu rezultatele mun
cii tale — spune, poți să te su
peri ?

IV
Nu toți stat fruntași — este axio

matic — dar toți au posibilitatea 
si devină. întrecerile dintre două 
brigăzi de tineri pot să aibă un ca
racter mereu mai temerar, o notă 
de ambiție mereu mai mare. Cons
truirea socialismului este imensa 
arenă a unor întreceri de calitate 
superioară.

Cine mi-țt amintește de Între
cerea nituitorilor de vase ? Galații 
ți Tumu-Severin Iți aruncau unul 
altuia mănușa superbei provocări. 
Numărul cresctnd al niturilor bă
tute cu ciocanul pneumatic special 
cadența un marț triumfal. Țara în
treagă privea lupta tncurajtnd ta
berele. Poeții tși struniră lirele. Era

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuări tn pag. 2-a)

Luni la amiază s-a înapoiat tn 
Capitală venind de la Berlin de
legația guvernamentală și d» 
partid a Republicii Populare Ro
mine care, la invitația guvernu
lui R.D. Germane și a C.C. al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie tn Republica 
Democrată Germană.

Delegația a fost formată din 
tovarășii: Qhivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, mem
bru tn Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R, șeful delegației, Gheorghe 
Gheorghiu-Dei, prim secretar al 
C.G al P.M.R., membru tn Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Ceaușescu, membru tn 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membru su
pleant ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R, Grigore Preoteasa, mi
nistrul Afacerilor Externe, mem
bru al C.C. al P.M.R, Filip Geltz, 
membru în Prezidiul Marii Adu, 
nări Naționale.

Din delegație a făcut parte de 
asemenea tov. Iosif Puvak, am
basadorul R. P. Romîne la Berlin.

Delegația a fost însoțită d» 
funcționari superiori de stat, ex- 
perți, ziariști.

La sosire, pe aeroportul Bă
nea sa, membrii delegației au fost 
tntîmpinați de tovărășii: Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Iosif Chișinevschi, Miron 
Constantinescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș. mem. 
bri ai Biroului Politic al C.G al 
PM.R, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, membri 
supieanțl al Biroului Politic al

Delegația guvernamentali șl de partid a R.P. Romîne la aoslrea

C.C. al P.M.R., J. Fazekaș, se
cretar al C.C. al P.M.R, Al. Btr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consi. 
liutui de Miniștri, Alexa Augustin, 
Constanta Crăciun, P. Daju, Fi. 
Dănălache, Petre Drăgoescu, M. 
Florescu, M. Gavriliuc, Gh. Hossu, 
Ion Gheorghe, I. Murgulescu, P. 
Niculescu-Mlzil, I. Pas, Petre 
Lupu, Gherastm Popa, B. Solo

mon, Gh. Stoica, Miron Șerban, 
Sorin Toma, Ghizela Vass, mem
bri fi C.C. al P.M.R, P. Costache, 
Gh. Diaconescu, Gh. Gaston Ma
rin, Voinea Marinescu, I. Mineu, 
Marcel Popescu, A. Vijoli, mini
ștri, deputati în Marea Adunare 
Națională, funcționari superiori 
de stat, activiști de partid, con
ducători ai organizațiilor obștești,

tn Capitală 

numeroși reprezentant! al oame
nilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

Au fost de fa(â șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, personalul ambasadei 
R.D. Germane tn R.P. Romînă și 
aiți membri ai corpului diplo, 
matic.

(Agerpres),

Trăiască 1 Mai,
ziua solMarliajll Inicrnafionalc a celor ce muncesc!

A



Sub semnul dezvoltării colaborării frățești între R. P. Romină și R. D. Germană
Declarație Comună a guvernului R.P. Romîne și a guvernului R. D. Germane

(Urmare din pag. l-a)

Schimbul de vederi și tratativele au arătat înțelegere reciprocă 
și deplină unitate de vederi a celor două delegații cu privire la 
toate problemele discutate.

doială aceste proiecte constituie o primejdie șl pentru statele ca 
și pentru oamenii muncii din acele state care actualmente sînt dis
puse să participe la aceste noi organizații separate.

Realizarea acestor planuri, în cadrul cărora imperialismului vest- 
german I se rezervă rolul predominant, ar duce la o nouă adincire 
a scindării Europei și ar da naștere la noi piedici in crearea unui 
stat german unit și progresist.

„Piața comună" se îndreaptă de asemenea impotriva puternicei 
mișcări de eliberare națională din Asia și Africa, prin includerea 
in ea a teritoriilor de peste mări, care în prezent sint încă în mod 
abuziv oprimate de către vechile puteri coloniale.

Cele două părți consideră că interesele popoarelor europene cer 
promovarea unei colaborări economice avantajoase și a unei cola
borări în domeniul folosirii pașnice a energiei atomice intre toate 
statele europene, indiferent de orinduirea lor socială. Ambele gu
verne sint de acord cu propunerile Uniunii Sovietice de a se în
cheia tratate de colaborare economică și de folosire pașnică a e- 
nergiei atomice pe plan european și de a se extinde organizațiile 
interstatale existente pe întreaga Europă.

Crearea pactului atomic vest-european (Euratom), staționarea 
de unități dotate cu bombe și proiectile atomice teleghidate pe te
ritoriul Republicii Federale Germane, al Marii Britanii și al aitor 
state vest-europene, arată insă că în timp ce popoarele lumii cer 
cu insistență interzicerea acestor arme, cercurile imperialiste și in 
primul rind imperialiștii americani, intensifică pregătirile lor de 
război in vederea dezlănțuirii unui atac atomic. Popoarele și gu
vernele celor două țări se pronunță cu toată hotarirea impotriva 
acestei politici contrare intereselor vitale ale Întregii omeniri; ele 
vor lupta alături de toate popoarele iubitoare de pace, pentru a 
zădărnici planurile de dezlănțuire a unui război atomic.

Cele două guverne consideră că eforturile tuturor statelor și In 
primul rind ale celor care dispun de arma atomică, trebuie să se 
îndrepte nu spre sporirea primejdiei războiului atomic și a in
tensificării cursei înarmărilor atomice, ci spre interzicerea fabri
cării și folosirii acestor arme de distrugere in masă. Ele declară 
totodată că vor lua toate măsurile necesare pentru a apăra secu
ritatea și independența popoarelor lor contra oricărui atac.

Față de faptul că puterile pactului agresiv al Atlanticului de 
Nord refuză să meargă pe drumul destinderii internaționale, inten
sifică cursa înarmărilor și politica constituirii de blocuri agresive. 
Republica Populară Romină și Republica Democrată Germană iși 
exprimă hotărirea de a-și întări capacitatea lor de apărare, de a 
menține și consolida Tratatul de la Varșovia, împreună cu celelalte 
țări socialiste participante, în interesul securității și independenței 
lor naționale, precum și în interesul păcii și securității tuturor 
popoarelor.

Arabele guverne consideră totodată că este necesar să se ajungă 
la un acord asupra unor astfel de probleme Internaționale impor. 
iante ca dezarmarea și crearea unui sistem de securitate colectivă 
In Europa.

In scopul realizării unui astfel de acord general Uniunea So
vietică a făcut in repetate rinduri propuneri practice de cea mai 
mare importanță, a căror adoptare ar însemna un mare pas ina.wte 
și ar contribui in mod esențial la destinderea internațională. Cele 
două părți sprijină intrutotul aceste propuneri și consideră că 
celelalte mari puteri au datoria față de toate popoarele luării sa se 
apropie de propunerile sovietice.

Guvernele celor două țări vor sprijini toate propunerile corns ti ac
tive, avind ca scop reducerea înarmărilor, a efectivelor militare 
Interzicerea armelor nucleare și cu hidrogen, interzicerea expar ma 
țelor atomice.

Ambele guverne sint de părere că se pot obține progrese ia pro
blems dezarmării și a interzicerii armelor nncieare și pe calea so
luțiilor parțiale, și așteaptă ca la sesiunea sabcomăetufa nasm 
O.N.U. pentru dezarmare, de la Londra, să se găsească dnuns spre 
rezolvarea acestei probleme.

Crearea unei zone de limitare controlară a i na mâr ar p«wa 
constitui un pas eficace pe drumul înființării unui sistea de y** 
ritate colectiva cuprinzind toată Europa Ambele (arene acorda o 
mare importanță unui astfel de sistem de securitate eoketrea 
care ar putea face parte cele două slate genrane prna la crearea 
unei Germanii democratice și iubitoare de pace deoarece oceasa 
ar corespunde intereselor tuturor papoareter ecrupene ■ ar usara 
calea rezolvarea pașnică a rte«e (emane.

Cele două guverne considers :i Pactz.' XAT-O esrezȚCa w 
pericol pentru pacea și securitatea popaarefar esnweem Fanx»- 
parea Republicii • Federale Germane ca ■embra te ■ A-I O mă
rește acest pericol și împiedică crearea ane: Gerw.are Mfa. pan 
gresiste.

Imperialismul german, care a ajuns din nou la pare» te Ge— 
mania de vest. încearcă să-șl reia planarii» sale cnuspaifas care 
au adus deja popoarelor mari suferințe. înarmările ten Ga» — 
occidentală permit să se vadă clar gravitatea prime:-*» art a- 
menință din nou popoarele Cu drept cavmt săfa va
poarele Europei că aceiași generali fatleriști stapteiu d» fa» re
vanșarde care au comis orori singeroase in tank EfaW». 
cită funcțiuni de comandă ta N.ALO. ș» in uaitaida »teare șesă- 
germane. Sprijinirea imperialismului german insewna spr^rez

In numele Gu.er^--*
Republicii Populare Roate

CHIVU STOICA
Berlin, 78 aprilie 1957.

I
Delegația Republicii Populare Romîne și delegația Republicii 
îmocrate Germane constată cu satisfacție că relațiile de prietenie 
colaborarea dintre cele două state s-au dezvoltat și s-au întărit 
toate domeniile, în special după semnarea declarației comune 
uvernului Republicii Populare Romîne și a Guvernului Repubii- 

emocrate Germane din 25 septembrie 1950. Relațiile dintre 
două state se bazează pe principiile leniniste ale egalității 
pturi și ale internaționalismului socialist. Ele corespund in

i’ ambelor state și servesc cauza întăririi păcii și securității 
lor Europei, 
șele obținute de cele două țări in întărirea și dezvoltarea 

democrat popular, a economiei naționale și a culturii 
permis să-și acorde un sprijin reciproc frățesc în cons- 
:ialismului. 
guverne sînt unanim de părere că întărirea acestei prie- 
orarea și unitatea de nezdruncinat a țărilor socialiste 
■hezășia trainică a progresului celor două țări, a inde- 
iționale și a securității lor de stat.

r 11

nâ a Republicii Populare Romîne și a Republicii 
ane este îndreptată spre menținerea păcii in lume 
rității internaționale. Ea este în deplină concor- 
le Chartei Națiunilor Unite. împreună cu celelalte 
rubiica Populară Romînă și Republica Democrată 

buit în mod activ la slăbirea încordării interna- 
zvoltat îndeosebi după Conferința de la Geneva 
■ri și care corespunde în cel mai înalt grad cu 
poarelor.

situație internațională, cele două guverne 
imperialiste agresive din țările participante 
ficat în ultima vreme acțiunile lor de submi- 
riva păcii și slăbirii încordării internaționale, 
unea anglo-franco-israeliană impotriva Egip- 
ceea ce constituie un mare succes al forțelor 
tui Apropiat și Mijlociu continuă să fie in- 
american, care încearcă să înșele popoarele 

ăie intenții in legătură cu Orientul Apropiat 
stă din ce în ce mai fățiș ca inspirator al 

niale. Prin doctrina Eisenhower și prin ade- 
aie Americii la Comitetul Militar al Pactului 

Iad, imperialismul american încearcă să supună 
entul Apropiat și Mijlociu intereselor monopolu- 
Această politică amenință independența statelor 
tea internațională și constituie o agravare a si- 
naie.

r a păcii și securității în Orientul Apropiat și Mijlociu 
area suveranității și independenței popoarelor arabe, 

ireptului de a dispune ele însele de bogățiile lor. 
ă guverne privesc cit simpatie atitudinea guvernului 

șl vor Sprijini mai departe eforturile îndreptate spre re- 
rea problemei Suezului, in conformitate cu drepturile su- 

ale Egiptului, 
iși exprimă dorința de a dezvolta mai departe relațiile de 
rare cu țările arabe pe bază de egalitate în drepturi și de 

ăntaj reciproc. „ » . ■
Cele două delegații au constatat unitatea deplina de vederi in 

ceea ce privește rebeliunea contrarevoluționară din Ungaria, orga
nizată de reacțiunea maghiară, cu sprijinul cercurilor agresive din 
Occident. Aceste cercuri au intenționat să dea o lovitura pacu și 
socialismului, să-și restabilească pozițiile pierdute în Ungana. șa 
desprindă această țară din familia statelor socialiste și să facă din 
ea un focar de război în Europa.

La cererea guvernului revoluționar muncitoresc-țâranesc ma- 
ghiar, Uniunea Sovietică a acordat ajutorul său frățesc forțelor 
sănătoase ale poporului maghiar în zdrobirea rebeliunii contrare
voluționare. Cu ajutorul Uniunii Sovietice ți al țarilor de demo
crație populară credincioase internaționalismului proletar poocnil 
maghiar și-a apărat cu succes cuceririle sale democratic» și soaa- 
llSEvenimentele din Ungaria, uneltirile cercurilor imperialiste agre
sive de a semăna discordie între țările socialiste cu scopul de a 
restaura vechile lor poziții de dominare, arată odata mai mult ca 
țările lagărului socialist au datoria supremă de a întări unitatea 
lor frățească, chezășia sigură pentru construirea socialismului in 
țările lor și pentru apărarea păcii în lume. .... _
’ Ambele guverne vor depune și în viitor toate eforturile pentru 
întărirea unității de nezdruncinat a lagărului socialist in frunte 
cu Uniunea Sovietică, marea lor prietena Ș'

Cele două delegații au acordat In convorbirile lor. o atenție deo
sebită problemelor europene. _Guvernul Republicii Populare Romîne și guvernul RepubltcH 
Democrate Germane sînt de părere ca proiectele „piețn comune 
și pactului atomic vest-european (Euratom) pun de fapt 
mia țărilor Europei occidentale sub controlul monopolurilor ame
ricane și vest-germane pentru realizarea scopurilor a8"siye 
pactului N.A.T.O. „Piața Comuna" și „Euratomul sint 
în primul rînd împotriva statelor socialiste din Europa, dar fara in-

Dsclaratie Comună a Partidului Muncitoresc Romin și a Partidului
(Urmare din pag. l-a)

este cu putință ca popoarele, prin lupta lor hotărită, să împiedice 
dezlănțuirea unor noi războaie. Influența forțelor păcii și socialis
mului asupra evenimentelor mondiale este în continuă creștere.

Țările puternicului lagăr socialist, în frunte cu Uniunea Sovie
tică, credincioasă principiilor leniniste ale coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale diferite, acționează în mod conservent 
pentru destinderea încordării internaționale și statornicirea unor 
relații de colaborare pașnică între state.

Cercurile imperialiste internaționale nu se împacă însă cu pers
pectivele întrecerii pașnice dintre sistemul socialist și cel capitalist. 
Urmărind dominația asupra lumii întregi imperialiștii americani și 
partenerii lor din diferite pacte agresive, intensifică acțiunea de 
subminare pe toate căile a unității lagărului socialist, a mișcării 
muncitorești internaționale și de împiedicare a luptei popoarelor 
pentru pace. Ei intensifică acțiunea de înăbușire a mișcării de 
eliberare națională și socială a popoarelor din țările coloniale și 
dependente, incercînd să salveze de la pieire sistemul colonial con
damnat de istorie.

Politica colonialistă de înrobire a popoarelor din Orientul Apro
piat și Mijlociu și din Africa de Nord, dusă de imperialismul ame
rican, sub paravanul „doctrinei Eisenhower", constituie o primejdie 
serioasă pentru popoarele din această parte a globului, pentru pacea 
și securitatea internațională.

Cercurile imperialiste agresive, în primul rind imperialismul 
american — și în slujba lor, imperialismul german — continuă, 
sub diferite forme activitatea de subminare a păcii.

Teroarea dezlănțuită împotriva forțelor democratice din Ger
mania occidentală de către guvernul Adenauer, care iși găsește 
expresie în interzicerea Partidului Comunist din Germania, a Par
tidului Comunist din Saar, a Uniunii Democrate a Femeilor Ger
mane, a Asociației pentru prietenia germano-sovietică și a altor 
organizații de masă democratice, face parte din măsurile de pre
gătire a planurilor agresive ale militarismului vest-german. Parti
dul Muncitoresc Romin și Partidul Socialist Unit din Germania 
își exprimă deplina solidaritate cu Partidul Comunist din Germa
nia și cu celelalte forțe progresiste, care continuă fără șovăială 
lupta impotriva politicii aventuriste a cercurilor reacționare care 
domină actualmente în Germania occidentală.

Cele două partide consideră că accelerarea remilitarizării Ger
maniei de vest, agresivitatea imperialismului Germaniei occidentale, 
numirea unor generali hitleriști ca Speidel, Heusinger și alții, co- 
responsabili de crimele fascismului hitlerist, in fruntea armatelor 
vest-germane și în posturi de comandă ale N.A.T.O. constituie o 
gravă amenințare pentru pace. Planurile de înzestrare a armatei 
vest-germane cu arme atomice și cu hidrogen caracterizează poli
tica periculoasă a imperialismului american și german.

Crearea așa numitei „piețe comune" și a „Euratomului" adîn- 
cește scindarea Germaniei fi Europei. Aceste proiecte ale monopo- 
liștilor se îndreaptă împotriva statelor socialiste, a mișcării mun
citorești și a mișcării de eliberare a popoarelor coloniale și depen
dente ; ele se îndreaptă împotriva păcii și a progresului social in 
lume.

Popoarele nu pot privi cu indiferență dezvoltarea acestei stări
de lucruri primejdioase.

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Socialist Unit din Ger
mania subliniază fidelitatea nezdruncinată a Republicii Populare 
Rcmine și a Republicii Democrate Germane față de obligațiile asu
mate în cadrul Tratatului de la Varșovia. Unitatea marii familii 
a țărilor socialiste constituie forța capabilă să riposteze cu fermi- 
u:e oricărei încercări de a se atenta la cuceririle democratice ale 
p: mondtor, la suveranitatea și independența națională a
statelor socialiste.

Ia prezert după eșecul agresiunii imperialiste în Egipt și lichi
darea retedaati coatrarevoluționare din Ungaria, există anumite

noi posibilități pentru slăbirea încordării in relațiile iatematieaate 
și rezolvarea prin tratative a problemelor litigioase.

In interesul Întăririi păcii, cele două partide vor sprijini orice 
efort pentru dezarmare in lume, pentra interzicerea experiențelor 
cu bombe atomice și cu hidrogen și a folosirii acestor ine Ele 
sint in totul de acord cu propunerile Uniunii Sovietice cu privire 
la dezarmare, la crearea unui sistem de securitate colectivă in Eu
ropa, la folosirea in scopuri pașnice a energiei atomice, intrvcit eie 
corespund năzuințelor popoarelor pentru pace, pentru coexistenta 
pașnică intre state cu orinduiri sociale diferite.

Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Sodafist Lirit dip Ger
mania consideră că o Germanie unită, pașnică și democratică, poate 
fi realizată numai in condițiile ieșirii Germaniei ocdeentale din 
N.A.T.O. și lichidării militarismului german, prin lnpta clasei mun
citoare și a poporului german. O asemenea Germanie corespunde 
nu numai intereselor clasei muncitoare germane și tutaror oame
nilor muncii germani, ci și intereselor tuturor popoarelor iubitoare, 
de pace. Republica Democrată Germană, ca stat al muncitorilor și 
țăranilor, constituie temelia puternică a luptei poporului german 
pentru rezolvarea pașnică a reunificăril Germaniei. Partidul Mun
citoresc Romin sprijină lupta Partidului Socialist Unit din Ger
mania pentru unificarea ambelor state germane intr-o Germanie 
democratică și iubitoare de pace

Cele două partide constată cu satisfacție că relațiile intre Repu
blica Populară Romină și Republica Democrată Germana, bazate 
pe principiile internaționalismului proletar, continuă să se adin
cească și să se întărească. Aceasta se datorește in primul rind fap
tului că in ambele țări puterea este exercitată de clasa muncitoare 
in alianță cu țărănimea muncitoare, sub conducerea partidului 
marxist-ieninist. Relațiile frățești intre popoarele noastre izvo
răsc din lupta comună pentru apărarea păcii și construirea 
socialismului.

Partidul Muncitoresc Romin este de acord cu punctul de vedere 
al Partidului Socialist Unit din Germania că normalizarea rela
țiilor intre Republica Democrată Germană — stat in care puterea 
este in mîinile muncitorilor și țăranilor. — și Republica Poouiară 
Federativă Iugoslavia, — care are relații diplomatice cu Repu
blica Federală Germană, este in interesul ambelor state, al căror 
țel comun este construirea socialismului și corespunde intereselor 
păcii și socialismului.

Totodată Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Socialist Unit 
din Germania consideră că dezvoltarea relațiilor tovărășești între 
Partidul Socialist Unit din Germania și Uniunea Comunișt.ior din 
Iugoslavia in spiritul -----“—- ----- ■ ■ ■ ■
resul cauzei comune a

internaționalismului proletar, este in inte- 
păcii și socialismului.

II
Romin și Partidul Socialist Unit din Ger-Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Socialist Unit din Ger

mania sint ferm hotărite să contribuie la întărirea continuă a uni
tății lagaruiui socialist in frunte cu Uniunea Sovietică, Ia unitatea 
mișcării muncitorești internaționale marxisi-leniniste. bunul cei mai 
prețios al clasei muncitoare internaționale, garanția victoriei in 
lupta pentru pace, democrație și socialism.

Cele două partide consideră ca o sarcinii primordială de a apăra 
cu consecvență puritatea învățăturii marxist-leniniste, de a educa 
pe membrii lor in spiritul principiilor internaționalismului prc'etar. 
Opera de construire a socialismului in Republica Popu
lară Romina și in Republica Democrată Germană — ca 
și in celelalte țări socialiste — a arătat justețea tezei 
leniniste potrivit căreia, cu toată diversitatea formelor și 
metodelor folosite de diferite partide in construirea so
cialismului, corespunzător cu condițiile economice, Istorice șl na
ționale concrete ale fiecărei țări, legile și trăsăturile fundamentale

Din însărcinarea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin,

GH. GHEORGHIU-DEJ
Berlin, it aprilie 1957. 

pregătirii unui război atomic. In aceste Împrejurări, crește Însem
nătatea Republicii Democrate Germane ca factor al păcii în Europa. 
Recunoașterea și sprijinirea Republicii Democrate Germane de că
tre toate statele, ar intarf forjele păcii și ale progresului.

Guvernul Republicii Populare Romine și poporul romin își ex
primă convingerea că cuceririle democratice și socialiste ale Repu
blicii Democrate Germane sint de mare însemnătate pentru viitorul 
intregului popor german.

Ambele guverne sint de acord că reunificarea pașnică a Germa
niei este cauza poporului german însuși și necesită înțelegerea in
tre ambele state germane.

Orice încercare de a ataca Republica Democrată Germană va în- 
tilni rezistența hotărită a intregului lagăr socialist și a tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Ambele guverne declara că sint gata să stabilească relații poli
tice, economice și culturale cu toate statele, indiferent de sistemul 
lor social, sa lărgească și să adincească relațiile existente. Ele vor 
acționa și pe mai departe credincioase principiilor coexistenței paș
nice.

Stabilirea de relații diplomatice normale ale arabelor state ger
mane cu toate țările, ar influența favorabil situația internațională.

In Republica Federală Germană cercuri tot mai largi se pronunță 
pentru stabilirea de relații diplomatice normale între Republica 
Federală Germană și Republica Populară Rotnina și iau atitudine 
împotriva poziției guvernului actual ai Republicii Federale Ger
mane fața de această problema. Ambele delegații sint de acord că ■ 
dezvoltarea relațiilor politice, economice și culturale intre Repu
blica Populara Romina șl Republica Federală Germană corespunde 
intereselor naționale ale popoarelor romin și german ca și interese
lor generale ale păcii și colaborării intre state.

Guvernul Republicii Populare Romine și guvernul Republicii 
Democrate Germane constată că actualmente, după eșecul agresi
unii contra Egiptului și al complotului contrarevoluționar în Un
garia, precum și față de mișcarea mondială de masă îndreptată 
impotriva pregătirii unui război atomic, există posibilități pentru o 
anumită destindere in relațiile internaționale. Ele își exprimă con
vingerea că in ciuda eforturilor cercurilor imperialiste agresive, 
politica de destindere și colaborare internațională pașnică, promo
vată de popoarele iubitoare de pace, va cîștiga din ce în ce mai 
mul: teren. Ele consideră că există astăzi in lume forțe capabile 
să pună capăt cu succes oricărei aventuri agresive imperialiste.

in

durată

econo
in do-

creșterii producției agricole, cele două guverne au 
hscheie tafekgeri de colaborare in domeniul agricul-

Repablidi Populare Romine și Republicii Democrate 
hourit de asemenea să încheie o convenție consulara, 
de asistență țaridkâ in problemele civile, de familie 
■ acord asupra colaborării in domeniul prevederilor 

acord de colaborare in domeniul sănătății.

fa cursul tratativelor »-a discutat de asemenea pe larg problema 
colaborării multilaterale intre cele două state.

S-a constatat că relațiile de colaborare și de ajutor reciproc din
tre Republica Populara Romină și Republica Democrată Germană 
s-aa dezvoltat In avantajul ambelor state.

latre 1951-1956 volumul schimbului de mărfuri tntre cele 
state a crescut de peste 3 ori, contribuind la dezvoltarea 
■iilor naționale și prin aceasta la ridicarea nivelului de 
ambele țări

S-a convenit să se incheie un acord comercial de lungă 
latre ambele state pentru anii 145b-1960.

S a ajuns la înțelegerea să se lărgească colaborarea 
«osiei ȘI tennico-știinpficâ intre cele două state, in special 
■raiul industriei chimice In care atit Republica Populară Romină 
cit și RepvbLca Democrată Germană au bază de materii prime șl 
posfoiiități favorabile de dezvoltare.

ta scopul 
convenit sa 
tarii.

Gb vernele 
Germane au 
• convenție 
V pena*, a 
sadele precum șa _ ________________ __ ________

Amaeie guverne vor sprijini și pe mai departe dezvoltarea rela- 
trete» fa ăoaerefal caftaral științific al invățămtatului și sportului, 
reiate reciproc» ale oamenilor de știință și de cultură, manifestă- 

PreOT" »• colaborarea intre institut ii le lor 

reireta terrtr teatre -ifa» laataața de inerte ai celor doaă 
■aae ă a «M-atarder fa păreri ca privire la problemele de mte.

două 
ecoTio- 
trai in

Âe darteța de a dezvolta și intiri continuu relațiile 
ie rated «rari prteteeascâ ■unilateral* intre Republica Populară 
.• șa PepQbbca Democrată Germana, guvernele celor două

*te convinse că această colaborare va contribui intr-o
•< «a- mare la dezvoltarea economiei naționale a celor 

dona wz și ia ridicarea banei stări materiale și culturale a po-

laaă guverne sint lena hotărite să depună toate eforturile 
i iatzri prietenia frățească și unitatea de nezdruncinat a 
rogar al tarifar soma iste fa frunte ca Uniunea Sovie- 
Xru taurirea cauzei socialismului. a menținerii păcii.

In unseie Guvenuini 
Repubjcu Democrate Germane

OTTO GROTEWOHL

Socialist Unit din Garmania
lie mcu șfe tfnt ia generai valabile pentru toate

«Mi aașa. pe baza recunoașterii nelimitate a invățăturii marxiste
nle. C—itl—„a soc.arsmului ta fiecare țară in parte este po- 
UbTTă numai pe baza recunoașterii nelimitate a invățăturii marxiste 
“esrrț dictatura proletariatalai. a rolului conducător ai partidului 
■rexisr-ăefanist ți al internaționalismulm proletar.

ta actn>tatea far. Partidei Muncitoresc Romin și Partidul So- 
cUfist Un* din Germania. Iși îmbogățesc propria experiență cu 
experiența celorlalte partide frățești și indeosebi cu bogata expe
riență a Parîidalm Comunist al Uniunii Sovietice.

S«b conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Uniunea Sovietica a construit eu succes socialismul și a trecut 
la construirea comunismului; ca rezultat al procesului dezvoltării 
istorice. Uniunea Sovietică este de aproape 40 de ani centrul in. 
contestabil al mișcării muncitorești revoluționare internaționale 
Făurit de marele Lenin. Partidul Comunist ai Uniunii Sovietice a 
acumulat in decurs de peste o jumătate de veac o uriașă expe
riență revoluționară și luminează astăzi, ca un Iar călăuzitor, 
activitatea tuturor partidelor comuniste și muncitorești in lupta 
lor pentni cucerirea puterii politice și pentru construirea societății 
socialiste.

Partidul Muncitoresc Romin dă o înaltă apreciere activității 
Partidului Socialist Unit din Germania, care, călăuzindu-se de 
principiik marxism-leninismului. a tăurit primul stat cu adevărat 
democrat și iubitor de pace din istoria Germanki, luptă pentru 
unitatea Germaniei, conduce cu fermitate clasa muncitoare, țâră, 
nimea intelectualitatea și alte pături de oameni ai muncii. Ia con
struirea socialismului. Prin devotamentul său față de nemuritoa
rele idei ale marilor fii al poporului german. Marx și Engels prin 
intreaga sa lupta pentru victoria cauzei nobile a socialismului 
Partioul Socialist Unit din Germania este un demn continuator 
al glorioaselor tradiții revoluționare ale clasei muncitoare germane.

Cele două delegații constată că relațiile frățești de prietenie, 
colaborare și ajutor reciproc intre Republica Populară Romină și 
Republica Democrată Germană se dezvoltă continuu in folosul 
ambelor țări. Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Socialist 
Unit din Germania iși exprimă hotărirea de a acționa și mai 
departe pentru lărgirea și adlncirea legăturilor multilaterale și a 
schimbului de experiență in toate domeniile de activitate intre cele, 
două state.

In mod satisfăcător s.a dezvoltat și intărit colaborarea intre 
Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Socialist Unit din Ger
mania. Consultările reciproce asupra problemelor care interesează 
cele două partide, schimburile de publicații și materiale de partid, 
împărtășirea reciprocă a experienței pozitive in activitatea de 
partid și de stat, s-au dovedit a fi de mare însemnătate în acti. 
vitatea celor două partide. Ele consideră necesar să continue și 
in viitor, folosirea largă a unor asemenea forme de colaborare, 
să inițieze sch'mburl de delegații pentru studierea reciprocă a 
experienței de partid și să folosească și alte forme de colaborare 

în interesul întăririi mișcării muncitorești internaționale, cele 
două partide vor dezvolta colaborarea cu toate partidele comuniste 
și muncitorești. Ele consideră necesară, totodată dezvoltarea legă
turilor lor cu partidele socialiste, cu mișcările progresiste din toate 
țările, în vederea mobilizării și luptei comune a tuturor forțelor iu
bitoare de pace.

Delegația Partidului Muncitoresc Romin și delegația Partidului 
Socialist Unit din Gcrrian:a, își manifestă profunda satisfacție pen
tru rodnicele discuții purtate și-și exprimă convingerea că rezul
tatele convorbirilor vor contribui la o și mai strinsă colaborare 
intre cele două partide intre cele două state democrat-populare, 
la întărirea unității lagărului țărilor socialiste, la consolidarea cau
zei păcii In lumea intreagă.

Din însărcinarea Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania

WALTER ULBRICHT

TELEGRAME
Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 

Germane, tovarășului OTTO GROTEWOHL.

i
Democrato

Berlin

spre patrie, trecem frontiera Re
•;......................... , i

ospitalitatea acordată delegației 

această manifestare a prieteniei

In momentul în care, în drum spre patrie, trecem frontiera Re 
publicii Democrate Germane, vă mulțumim încă odată, călduros 
pentru primirea prietenească și i-x- J-«-—
guvernamentale romîne.

Ne vom aminti totdeauna de 
dintre țările și popoarele noastre.

Vă urăm succes deplin pentru înfăptuirea mărețelor sarcini can 
stau în fața guvernului și poporului dv.. luptător curajos pentru 
pace, democrație $• socialism.

Cu salutări tovărășești,
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare

Către
Comitetul Central 

tovarășului prim secretar, WALTER ULBR/CHT.

Romine

Germania

Berlin

al Partidului Socialist Unit din

Părăsind teritoriul Republicii Democrate Germane, delegația 
Partidului Muncitoresc Romin exprimă incă odată deplina sa sa is-

Părăsind teritoriul Republicii Democrate Germane, 

fac'ție asupra rezultatelor rodnici ale tratativelor dintre delegați.!< 
celor două partide.

Vă mulțumim pentru primirea călduroasă care s-a făcut delega 
ției noastre și urăm succes deplin Partidului Socialist Unit dtn 
Germania in lupta pentru construirea socialismului și reunificarea 
Germaniei intr.o țară democratică și iubitoare de pace.

Trăiască prietenia veșnică dintre pqporul romin și poporul ger
man.

Cu salutări tovărășești, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim secretar al Comitetului Centrai 
al Partidului Muncitoresc Romin

Oltenița
OLTENIȚA (de la corespondentul nostru). — Bucurie generală 

în întreg raionul Oltenița I Țăranii muncitori din comunele șl sa
tele acestui raion au raportat partidului că in cinstea Iul 1 Mai, 
ei au terminat complet cooperativizarea agriculturii.

Datorită muncii de lămurire desfășurată larg printre țăranii 
muncitori de către comitetul raional de partid, Comitetul 
U.T.M., organizațiile de partid și U.T.M., sfaturile populare, peste 
22.400 de familii, cu peste 54.000 hectare, au intrat in gospodăriile 
colective și întovărășiri. Este demn de remarcat aportul utemiști- 
lor care, sub Îndrumarea comuniștilor, au muncit susținut pentru 
îndeplinirea acestui vis al lor. In aceste zile țăranii Olteniței 
muncesc in comun, cu avint sporit In vederea terminării ultimelor 
lucrări din campania de primăvară. Da, munca se împletește ar
monios cu atmosfera de sărbătoare ce domnește in cel de ai 12-lea 
raion cooperativizat din țară șl primul din regiunea București.

al 12-lea raion

raional

(Urmare An pag. l~a) 
prin 1948 sau 1949. Era la început.

Nu noi sîntem cei care să cîntăm 
nostalgic „zăpezile de odinioară*4. 
Astăzi, vasele nu se mai nituiesc, 
ci se sudează. Avem alte măsuri ale 
productivității muncii. Avem alte 
ritmuri de creștere. La fiecare 1 
Mai avem mai multe zidiri de care 
să ne bucurăm ochii. Dar onoarea 
de a fi participat mai mult decît 
alții la ivirea acestor zidiri rămîne 
neștirbită de-a lungul anilor. Cel 
care visa pe atunci o cravată de 
pionier, acum, utemist cu vechime, 
se gîndește la porțile partidului. 
Ceea ce îi dă dreptul Ia aceasta 
este munca lui, tendința de a ajun
ge din urmă fruntașii și de a-i de
păși El știe că trebuie să accele
reze cadențele marșului, el vrea să 
vadă edificiul înălțat mai curînd.

V

Cei care
întrețin viata

evidentă. Unui geamăt de istovire 
al muncitorului din minele de aui 
ale Africii de sud, 5 continente îi 
răspund înfiorate. Salutul omenirii 
muncitoare ajunge la fiecare gre
vist din docurile Londrei. Un băiat 
de 11 ani, accidentat de muncă în- 
tr-o comună din Franța, stîmește 
vuietul de protest al lumii împotri
va exploatării copiilor. Monumentul 
minerilor italieni uciși de nepăsarea 
proprietarilor de mine din Belgia 
este clădit din sîngele tuturor po
poarelor.

La 1 Mai drapelele popoarelor 
flutură unul lîngă celălalt, în țări
le socialiste — vizibil, deasupra clă
dirilor, în bătaia vîntului de primă
vară ; în restul lumii —ascunse de 
ochii polițistului. împotriva solida
rității, agenții capitalismului vor să 
sugereze muncitorilor indiferența: 
„Ce să-ți pese ție cum muncește 
un necunoscut pe celălalt emisfer? 
Nu-i nevoie să te gîndește la asta". 

Nu-i nevoe... ,
Intr-adevăr, capitalismul n-are 

nevoie de 1 Mai. Capitalismului îi 
este tot una dacă în această zi este 
sau nu o vreme frumoasă; mai 
bine chiar să ningă. Capitalismul 
nu este deloc dispus să înconjure 
cu nimbul luminii fruntea unui sim
plu electrician. Capitalismului îi 
este de neconceput faptul ca por
tretul mărit al muncitorului să fie 
purtat pe marile artere ale ora
șelor în semn de cinste. Capitalis
mul nu ignoră că noțiunea de în
treceri socialiste presupune sine 
qua non propria sa dispariție — 
cum să aibă nevoie de așa ceva ? 
Capitalismul nu are nevoie de pre
zența muncitorilor în expoziții și 
teatre. Și mai ales, capitalismul 
nu suferă solidaritatea internaționa
lă a celor ce muncesc. N-are ne
voie de ea, doamne ferește.

Dar omenirea, care din rîndurile 
sale l-a dat pe Marx și pe Lenin 
continuă să sărbătorească ziua de 1 
Mai, iar cei ce muncesc ascultînd 
de îndemnul Internaționalei, sînt 
hotărîți să bată fierul cît e cald.

De 1 Mai, zi de sărbătoare, dacă 
nu petrece în mijlocul naturii, mun
citorul se duce să admire unele din 
cele mai nobile rezultate ale mun
cii. Simfonia, tablourile, fiecare tea
tru, filmul — tot ce realizează tra
valiul artistic iscă intr-insul pe lin
gă emoție și bucurie recreativă, 
incă ceva, ceva secundar dar im
portant, ceva care adaugă un plus 
solemnității zilei. In fața unui bust 
in marmoră, el, treeîndu-și privirea 
neste suprafețele netede, dăltuite 
fin, se gîndește la obsesia care tre
buie să-l fi torturat pe sculptor chi
nuit de primejdia ivirii unei crăpă
turi neașteptate în material. Ascul- 
tîndu-1 pe actorul care suferă, care 
se zbuciumă și plînge cu lacrimi 
adevărate și care iese din scenă pa
lid, zguduit, după o moarte aparen
tă de o uluitoare autenticitate, mun- 
citorul-spectator are străfulgerarea 
că energiile artistului consumate 
la înalta tensiune, seară de seară, 
semnifică totala sa dăruire.

Cu alte cuvinte, omul muncii are 
conștiința sacrificiului suplimentar 
pe care-I cere arta muncitorilor săi. 
Iată de ce nimeni nu respectă mai 
mult pe artiști decît clasa munci
toare. Și este aici un respect care 
se privește în oglindă : nimeni și 
nimic pe lume nu merită mai mult 
să fie suzerana și inspiratoarea ar
tei decît clasa care, din vasta gale
rie a simbolurilor, a ales ciocanul.

VI In zile e de 1 $1 2 Mai
Pe suprafața pămîntului mai 

i există încă locuri unde, de la în- 
. cepului lui aprilie sau mai curînd, 

stăpînii bogățiilor create de prole
tari încep să se agite. Fonduri spe
ciale sînt investite în plata unor 
polițiști sezonieri : în preajma lui 1 
Mai polițiștii cu state regulate nu 
mai sînt suficienți. Toți cîinii de 
pază, vechi sau noi, capătă ordinul 
expres de a aresta o idee : ideea so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc. Agenții de poliție o cau
tă pretutindeni și depun serioase 
eforturi ca s-o vîre la gros. în acest 
scop ei răscolesc cartierele sărace, 
Fac percheziții, amenință pe toată 
lumea, închid fruntași ai muncito
rimii, verifică și întăresc serviciul 
grăniceresc. în cazul că ideea ar 
fi prinsă, tribunalele militare sînt 
gata s-o condamne, fără drept de 
apel, la pedeapsa capitală.

Cu toate acestea, an după an so
lidaritatea internațională a oameni

lor muncii devine o realitate mai

Programe artistic© 
și serbări 
cîmpenești

zilele de și 2 mai. pe estradeIn. v. „ «ia», cauduc
, special amenajate, în piețe și parcuri, 

vor fi organizate programe artistice.
Pe estradele din Piața Republicii, 

Ferentari, parcurile „1. V. Stalin1*, 
„Izvor” (dr. Staicovici) și „8 Mal”, 
la Casa prieteniei romîno-sovietice și 
pe scenele teatrelor de vară din par
curile ,1. V. Stalin**, 23 August și 
Arenele Libertății vor prezenta pro
grame artiști de la Teatrul de Operă 
și Balet al R. p. Romîne, Teatrul sa
tiric muzical „C. TănaseY. Ansamblul 
C.C.S., Ansamblul U.T.M. orchestra 
Barbu Lăutaru, ansamblurile de ama
tori de la uzinele .23 August”, ,,Re- 
publica**, „7 Noiembrie”, „Electroapa- 
rataj , ale căminelor culturale Bănea- 
sa, Dobroiești, ,,Ada Marinescu” etc.

In aceste zile, vor avea de asemenea 
loc proiecții de filme documentare pe 
ecrane special Instalate în piețele 
Obor, Banu Manta, Progresul și Ra
hova.

Tn ziua de 2 mai, în p'ădurile Bă- 
neasa, Andronache, Pustnicul și Mo- 
goșoala, tntre Orele 11 șf 22 vor avea 
loc serbări cîmpenești.



CAPITOLUL I

Primăvara omului
ă Innumărăm primăverile. Cite 
sint? Treisprezece. Vasăzică de 
treisprezece ani am trăit pri
măveri Ic, de atitea ori le-am 
sorbit lumina și căldura, de 
atitea ori...

Și cite vor mai fi l Primăve- 
rile abia au început să vină.

De fapt, de cind începe primăvara ? Ghio
ceii abia o vestesc, răsărind cu cutezanță 
din amorțeală și îngheț și purtind în creștet 
cite-un hazliu puf de zăpadă. Abia apoi, se 
umflă izvoarele și germinează semințele 
tn pînțecul pămintului reavăn. Ies tractoa
rele și sperie amintirea iernii, anunțlnd cu 
păcănitul lor regulat lărgimile cîmpiei ca 
să îndrăznească și să cuteze întru căldură 
și lumină.

Deplină, maiestoasă șl Impetuoasă primă
vara — mi se pare mie — se dezlănțuie a- 
bia tn ziua cină oamenii o sărbătoresc și 
o proclamă ei înșiși. In ziua de I Mai.

In această zi, primăvara întrunește toate 
adjectivele frumoase. Poeții și-o închipuie ca 
o zină, purtind pe frunte o cunună de flori 
ca o diademă de nestemate pe care mește
rul Natură o făurește sub glie vreme de un 

Petrol I Rîuri de țiței — aurul negru — curg sub pămintul țării noastre. Mai mult 
petrol patriei!

anotimp întreg. Iar alții o asemuiesc tn în
chipuire cu mireasa superbă a firii. 
Fiorul primăverii fermentează imaginația 
poetului, îl exaltă și-i scoate din peniță cîn- 
tecele cele mai nebănuite. Pentru că, „cu
vintele poeților n-au nevoie de argumentări 
logice ca să dovedească și să exprime incîn- 
tarea și farmecul primăverii1* — a rostit 
cindva glasul tremurător și blind al maes
trului Sadoveanu.

In ziua cind oamenii o sărbătoresc și o 
proclamă ca fiind a lor, primăvara se între
ce pe ea însăși. Și e nesfîrșită bucuria ce
lor care trăiesc aevea fiecare primăvară.

Dar mă gîndesc la prima primăvară — 
cu adevărat primăvară — a patriei mele.

In acel dintîi 1 Mai, peste coloanele de 
oameni cu ochii flărnînzi de lumină, cerul 
patriei era senin și curat ca sufletul unui 
copil.

In cronicile noastre l-am numit „primul 
ntli Mai liber*1 și așa va rămîne. Minerii 
Văii Jiului cu fețele lor înnegrite de cărbune 
au umplut străzile orașului Petroșani ca un 
'luviu și au pus într-o piață o placă pe care 
au săpat cuvintele: „Azi minerii Văii Jiu
lui au sărbătorit primul 1 Mai liber**. In 
fața ei au tăcut impresionați minute In șir, 
copleșiți de emoție}

■1 Mai era liber.
Cind era încătușat oamenii îl sărbătoreau 

In Doftana, fiecare singur, între zidurile 
celulei, cîntlnd „Internaționala** — clntecul 

ala filaturii pare o seră cu flori albe, imaculate. Țara noastră — producătoare de bumbac — se mîndrește cu mari filaturi șl 
sătorit realizări ale regimului democrat-popular.

mulțimii, și el încătușat. Era un clntec ăntai 
și cu sufletul, și cu glasul.

Și apoi, cind și-au dat seama că pot ctn- 
ta într-adevăr — atunci, tn acel 1 Mai li
ber — cu toată ființa și puterile, că pot lăsa 
cîntecul slobod sub cerul patriei lor, oame
nii au simțit pentru o clipă o sfială nefi
rească, s-au uitat unul la altul întrebători 
și apoi au cîntat

Cîntecul acela nu-l va uita nimeni.
In ziua de 1 Mai 1945 ponorul nostru, 

peste care răsărise soarele unui 23 August 
ce va rămîne veșnic în memorie, manifesta 
cu pumnul strins, ridicat — salutul prole
tar.

Muncitorii treceau tn coloane strinse și 
scandarea lozincilor se împletea cu bocăni
tul saboților pe caldarim. Intraseră In pri
ma primăvară liberă cu mizeria moștenită 
din primăverile de singe și lacrimi.

In ziua de 1 Mai 1945 catiușele sovietice 
zguduiau porțile Berlinului, iar Hitler Iși 
dizolvase deja in pahar cele citeva grame 
de șoricioaică. Pandurii noștri, purtind in 
manta, e praful pustei ungare și crestelor 
Tatrei, se întorceau spre țară acoperiți de 
cinste. In lupta pentru tăierea celor șapte 
capete ale balaurului fascist, semănaseră și 
ei citeva cimitire pe timpurile de bătaie și 
aduceau cu dimii numele și amintirea a zeci 
de eroi. Tinerii ui e ci ști, care la chemarea 
înflăcărată a partidului luaseră la 17 și 18 

ani tn brațe arma și mitra'lera, au lăsat ca 
un ecou in hăurile munților Tatra ural ele 
lor victorioase, izbucnind urieșește. Godea- 
nu, Purcaru, Petre Iosif, Denghel, Czeller 
Ludovic — sint nume de utedști pe care ti
neretul nostru i-a dat in rindurile eroilor 
patriei.

In ziua de 1 Mai 1945 porumbelul păcii 
tși profilase deja pe orizontul acoperit de 
fumul ruinelor silueta lui albă și plăpîndă. 
Oamenii învățau cum să rostească cuviniul 
Pace, îl repetau tn gind ou buzele crăpate 
de setea așteptării. Erau mamele care nu 
mai aveau copii, soțiile care erau văduve și 
copiii fără tați, care plecaseră in tranșee, 
cei care au dăruit din stngele lor cald pă
mintului care-i născuse. Oamenii se bucurau 
de pacea care avea să fie și abia așteptau 
s-o cuprindă, ca pe un prunc abia născut, 
în brațele lor, ca s-o ocrotească și s-o 
crească mare și puternică.

Și pacea avea să vie repede!
In ziua de 1 Mai 1945 începuse să ro

dească in țară sămința eliberării. Primele 
steaguri muncitorești își fluturau cu îndrăz
neală pinza în văzduh, se rostea des cuvintul 
„democrație**, iar burghezia încerca granițele 
țării ori sabota ou perfidie propriile sale 
fabrici și uzine. Guvernul Petru Groza fă
cuse cunoscut poporului largul său program 
de democrație, dreptate și libertate. Oame
nii muncii, masele largi populare își puneau 
tn acest guvern speranțele lor de viitor.

Tn ziua de 1 Mai 1945 au fost văzuți tn 
coloanele de manifestanți grupuri de țărani 
pedeștri și călări. Cu citeva luni mai îna
inte urmașii celor care căzuseră pe brazdă îm- 
pușcați și schingiuiți în 1907. în care se tră
sese cu tunuri și mitraliere, fiii și nepoții celor 
11.000 de martiri primiseră pămîni. Mitrea 
Cocor a intrat in fruntea țăranilor pe mo
șie și l-a pus pe stăpîn să tragă la plug.

In ziua de 1 Mai 1945 au fost în coloa
nele nesfîrșite cei care așteptau pacea, cei 
care iși luminaseră sufletele cu zorii care 
răsăriseră, cei care primiseră pămlnt, cei 
care suferiseră și au plins în întuneric.

In ziua de 1 Mai 1945 a fost senin, a 
fost soare și a fost lumină.

A fost o primăvară a omului 1

CAPITOLUL II

Stema țării
tn vrei să punem, unele sub 
altele, in strofe, c?-ntr-o poezie, 
toate lozincile pe l re mulțimea 
aceea, desfășurata in ziua de 
1 Mai a fiecărui an prin piețe 
și pe străzi, ca singele in arte
rele unui trup omenesc le scan
da cu glas puternic și ritmat, 

ca de clopot uriaș.
1946, 1947,.
— Vom vota pentru guvernul democra

tic! — striga mulțimea.
— Vom reconstrui tara și o vom face fru

moasă ca o floare I — scandau muncitorii și 
tiranii cu un licăr de poezie in priviri.

Iar in numele celor care muncesc cu min
tea și cu spiritul, Mihail Sadoveanu scria :

— „Dați-mi si alcătuiesc un afiș ori o che
mare : vreau si scriu o carte pentru cele 
douăzeci de mii de biblioteci-.

Mulțimile erau atunci visătoare. Călăto
reau cu închipuirea peste un deceniu, se gîn- 
deau cum va fi ziua de 1 Mal astăzi. Cură- 
țind (ara de ruine și moloz, ei visau pala
tele viitorului, închipuirea lor se tnfclța cit 
turnurile albe ale „Casei Scinteri". Niciodată 
n-am fost mai romantici ca in anii aceia.

1947, 1948—
In anii aceia am fost pe șantier I Vă mai 

amintiți ? începeau anii dăruirii generoase și 
fără rezerve, cind rosteam cuvintul patrie ca 
pe numele iubitei, cu Înfrigurare și evlavie. In 
anii aceia am fost ia Agnita-Botorca, ne-am 
cățărat pe stincile munților și ne-am luptat 
cn piatra și cu apa la Bumbești-Livezeni, 
Salva-Vișeu și Lunca Prutului. Anii in care 
(ara clocotea de hei-rup-urile bubuitoare ale 
miilor de brigadieri.

Ne vom face patria frumoasă ca o floare I 
De unde sint cuvintele acestea ? Dintr-un 

clntec sau dintr-o poezie? Dintr-o lozincă!
Sint anii despre care scriem astăzi cu 

miinile tremurind de emoția amintirii, punind 
după fiecare frază semnul exclamării. Fiecare 
euvint despre anii aceia are rezonanță de 
poem.

Dar vreau să vă mal amintesc că în ziua 
de 1 Mai a anului 1948 am manifestat pur
tind tn fruntea coloanelor noua stemă a ță
rii. a Republicii.

Stema țării avea pe ea cunună de spice 
aurii, avea munți cu păduri falnice și veni, și, 
se înălțau cit munții turlele pădurilor de 
sonde iar deasupra peste munți, peste sonde 
și peste spicele de griu răsărea soarele.

Poporul a ridicat stema Republici și 
I s-a închinat. Monarhia ruginită, cu toate 
boarfele ei pline de praful și moliile tre
cutului, a fost aruncată aiurea și in urma 
ei am măturat praful și l-am aruncat In vint. 
Am aerisit bine Palatul bilblitului fonf și 
am înscăunat acolo republica Artei poporu
lui nostru.

Am clntat imnul Republicii intr-un cor pe 
16 milioane de voci și el a rămas pe veci Im
primat pe filele Istoriei noastre.

Șl vreau să vă mal amintesc că In ziua de 
1 Mai a anului 1949 fabricile și uzinele erau 
ale noastre. Pentru prima oară in Istorie 
muncitorii erau stăpini peste strungul la rare 
tăiau oțelul, peste furnalul In care topeau 
minereul. Era intimplarea cea mai firească 
și cea mai rivnită a vieții: ca omul să fie 
stăpin pe ceea ce muncește el cu propria 
lui mină șl minte.

Și cum au defilat atunci muncitorii I
Aveau chipurile lor e bărbăție statuară. • 

mtndrie care izbucnea din fiecare privire. 
Aveau măreția care li se cuvenea din ziua 
In care s-au aplecat peste unelte tn primele 
manufacturi. Erau mindri șl stăpini pe ei 
Înșiși așa cum a crezut și a proorocit titanul 
Marx, cind a făcut uriașa descoperire a for
ței celor ce muncesc.

Erau proletarii care deveniseră stăpini.
In ziua aceea de 1 Mai a anului 1949, in

zpe-z 5.SZ-4®. De aid poati taruno la

primăvara aceea, s-a
Republicii pltnă de soare, șirurile iresfirșrte 
de salopete curale >1 albastre purtau pe e'e 
decorația libertății.

CAPITOLUL III

Oamenii 
din coloană

rimăveriie noastre abia re !aee- 
put să vină.

Fiecare aduce tastările M 
surprizele ei. De fiecare 1 Mat 
ziarele aduc cric o veste sar- 
pnnzătoare. dar așteptată. La 
fiecare paradă apar ct pan bps 
«ie oameni.

La 1 Mai 1949 a defilat prin lata ti^.'jnef. 
ca o ofrandă a pnmăver.:. coioaaa peweri- 
lor. Erau primii purtători a: cravatei rvșd 
din țară. A fost o apariție de basm, o feerie 
care a Incfntat, fnlăerămrnda-’.e de emtț-e, 
privirile miilor de părinți șt frați care :.ae 
aclamat fierbinte Soiri vrtorahz. Dori* pa
triei — așa i-am aurel ta reportajele Me
stre înflăcărate de 1 Mai, atunci ș; mai tir- 
ziu

La fiecare paradă apar chipuri not
La 1 Mai 1950 au defilat primii colectiviști. 

Călcau parcă sfioși și reținuți, purtind pe fe. 
tele lor zugrăvite de viaturi și arșiți radia
ția luminoasă a gestului istoric pe care-I fă
cuseră. Ei erau cei care scriseseră crimele 
cereri de înscriere ia gospodăria colectivi. 
Nu știu cine a făcut și unde se află prima 
cerere de intrare in gospodăria colectivă, 
dar mi-1 Închipui pe ce care a semrtat-o 
ca pe un om eu privirea limpede și cugetul 
curat și dur. întrunind Intr-Insa! simbolul 
noului făuritor de piine al țării acesteia. Tri
bunele și mulțimea i-a aclamat, i-a salutat pe 
cei care-au deschis curajoși drumul către 
marea înfrățire a păminturior și inimilor. 
Astăzi, cind avem mii de gospodării colective 
și 12 raioane in întregime cooperativizate. 
privim cu duioșie șl respect pionierii acestei 
revoluții uriașe săvirșite In sufletul compli
cat și sinusoidal al țăranului.

Anii următori — notăm in cronicele noas
tre — au fost ani: de mari victorii și cuce
riri. Raportam cu o mîndrie ostășească par
tidului la fiecare 1 Mai construirea a noi 
uzine și fabrici, termocentrale și furnale. Pe 
cerul patriei desenau curbe cenușii fumurile 
pădurilor de coșuri de uzine care se înmul
țeau. se înălțase furnalul 6 — acest turn 
Eifel al industria romfnești.

La Bicaz — pe baza planului de electrifi
care, desfășurat pe un, deceniu — a început 
marea bătălie cu apeleiBlstriței a cărei forță 
de milioane de kilowați va da lumină bătrf- 
nei Moldove La Bicaz. unde Gavril Pașca 
cu brigada lui de flăcăi i spart un nsunte 
Întreg împlinind aevea minunea din basmul 
lui Creangă, s-a săvîrșit și se săvîrșește 
o operă care va rămîne prin vreme cit Car- 
pații și cit poezia lui Eminescu. Btcazn! — 
șantier de mare anvergură socialistă — 11 
vom desena In curlnd pe harta tării cu un 
mare punct luminos și-1 vom zugrăvi pe 
stampele vremii noastre.

Pe aceleași stampe ale vremii noastre vom 
zugrăvi tumultosul marș spre lumina cărții 
In țara noastră, tn țara care a moștenit de 
la trecutul blestemat 4 milioane de anal- 
fabeți.

Fiecare 1 Mai — eu uriașele lui realizări 
demne de versurile marilor poeme — dă pri
măverilor noastre măreția gravă și solemnă 
a bilanțurilor, trectndu-le In istorie.

De aceea ne apar attt de firești vuietul de 
ciclon al aclamațiilor, bucuria strălucitoarea 
fiecărei priviri, dezlănțuirea aceea uriașă de 
entuziasm.

Și primăverile abia au Început să vină.

CAPITOLUL IV

Vă salutăm, 
popoare!
n de an intîiul de Mai a prile
juit un rodnic bilanț. Și an de 
an coloanele sărbătorești ale 
lui 1 Mai au amintit cu tărie 
tuturor popoarelor, tuturor tru
ditorilor lumii ideile de solida
ritate și frăție care ne însufle
țesc. Deasupra coloanelor se

înălțau pancarte cu saluturi adresate oame
nilor muncii din toate colțurile globului.

Marile fluvii se formează pe nesimțite din 
riulețe mici; aceste mari fluvii străbat con
tinente, leagă intre ele țări, schimbă viața a 
milioane de oameni. Asemenea unui uriaș 
"uviu este șl mișcarea muncitorească a 
vremurilor noastre. Ea a crescut repede, a 
trăbătut epoca noastră și a legat popoarele 

intre ele.
Nimic nu-l apropie pe oameni mai mult 

ecit munca. Omul care, creează, care clă
dește orașe, care cultivă pămintul, nu poa
te iubi războiul. Hotărirea de a apăra pa
cea, de a crea viitorului drum liber, unește 
deasupra granițelor toți oamenii muncii de 
pretutindeni. De ntil Mai, ne-am afirmat 
voința neclintită: „Trăiască munca I Trăiască 
pacea I Abhtrî de toți cei ce muncesc de 
pretutindeni, vom apăra pacea!'1.

Viața de zt ca zî a wmri agricultor fia- 
faa m re aseamănă ca aceea a unui do- 
teaa dta Rnedaia saa a nai viticultor din 
Fraața. Dar riaureii muncii re înțeleg !n- 
tetAea-ea latre eL te coloanele sărtâtorești 
ale-KSshri de Mai Boi ne-am spus răspicat 
voința: Să înceteze amestecul bnperiaîiști- 
lor ta treterife altar state !

—No vere asta niciodată ca ctă putere 
și-aa ifirau oamenii muncii tineri și sfrst- 
and ăia țara noastră, solidaritatea lor ca 
lupta pentru pace șa o viață mai ternă a 
tuturor pope erelor, la sărbătoarea tai I Mai 
1953- Era ta preajma cetei de a! IV-iea 
Festival Mondial al Ttaeretafei pentru Pace 
șa Prietenie de la BncareștL Poporul nos-

pprțare ,'ăcaildr .0» s-ca descAir targ ta fsfa 
fuior maacaf. 7- taăorarocreâ in-
UiMU^r ăe iwdf drear sa^erior u trtgitesc 
tpKiaiqtu it ss-ina.

tru se pregătea si-i fnfimptae cu dragoste 
pe solii tineretului InaniL Participanții la 
demonstrația festivă purtau sute de pan
carte cu însemnele F.M.T.D. și ILLS- ca 
saluturi adresate tinerilor tertători pentru 
pace de pe întregul glob pămintesc. In co- 
leaoele tinerilor erau purtate numeroase da
ruri pregătite pentru prietenii de peste ho
tare. In rindurile demonstranților au defi
lat mii de tineri participant la pregătirea 
măreței manifestări de solidaritate interna
țională a tineretului iubitor de pace. Satele 
de brigadieri ai șantierului Parcului de Cul
tură și Sport 23 August' din Capitală, 
care au demonstrat au exprimat dragostea 
și grija cu care se pregătea tineretul nos
tru să-și intlmpine oaspeții la Festival.

DefiHnd In rinduri strinse ta coloanele de 
1 Mai 1953. tineretul nostru muncitor iși 
ridica glasul său; «Vă astepUm oaspeți 
dragi, tineri de peste hotare ! Vă așteptăm 
să veaiți la noi ea la niște prieteni apro- 
plațL ca la niște tovarăși de luptă pentru

vede bucuria recoltelor bogate.Pe fețele tinerelor colectiviste se 

pace și un viitor luminos ! Sîntem alături de 
voi prin tot ce înfăptuim, prin munca noas
tră creatoare, în numele păcii".

Cu citeva zile înainte de I Mai 1953, la 
gazeta de perete a uzinei „Timpuri noi“, a 
apărut o scrisoare venită din indepărtata 
Coree. Strungarul coreean Kll Cian Van se 
adresa tovarășilor săi romtni: „Clădirea 
mare a uzinei noastre a fost transformată In 
ruine de aviația americană. Clădirea a fost 
In așa fel distrusă, incit nici nu mai pot des
coperi locul unde lucram, unde se afla strun
gul meu. Acum lucrez intr-un tunel săpat 
intr-o stincă inaltă. Munca este grea din 
cauza umidității șl a frigului. Dar și In 
aceste condiții eu mă străduiesc să depășesc 
planul de producție și brigada mea a cu
cerit titlul de brigadă fruntașă pe uzină". 
Kil Cian Van punea, In încheiere, o între
bare simplă, tovarășilor săi: „Voi cum lu
crați ?“. Răspunsul la această intrebare se 
afla pe graficul de producție cu care tinerii 
de la Timpuri Noi" au demonstrat la 1 Mai: 
„Anul 1950 — 100 la sută; anul 1953 — 
234,92 la sută..." Pentru pacea patriei, pentru 
pacea căminelor din Coreea pentru unitatea 
Germaniei, pentru liniștea tuturor mamelor 

din lume oamenii muncii din țara noastră 
au ridicat și ridică mereu mai sus schelele 
construcției socialiste, au întărit și întăresc 
puterea economică a patriei.

CAPITOLUL V

Marș victorios 
spre mai bine

a, tinerii, împreună cu toți oa
menii muncii din țara noastră, 
au știut și știu mereu să răspun
dă cu cinste încrederii celor ce 
muncesc din lumea întreagă. Ei 
au întărit și întăresc mereu prin 
fapte, prin munca lor, cauza 
păcii și socialismului, causn co

torului luminos al întregii omeniri mun.y 
toare. Brigăzii8 de tineret ain industrie, nenu- 
mdrați tineri inovatori și „rapidiști*, continuă 
tradiția brigăzilor de la Bumbești-Livezeni.

La fiecare nou tntîi de mai, noi trecem i» 
reci-rtd realizările, împărtășim vrietenilor noș
tri, tuturor oamenilor muncii de peste hotare, 
alte succese, dobîndite înfrîngind greutățile. 
An de an, intîiul de mai ne găsește cu noi 
produse care altădată nu se fabricau în țarăt 
camioane, tractoare, utilaje petrolifere etc.

La demonstrația lui 1 Mai 1954, ne mtn- 
dream cu inaugurarea termocentralei de la 
Sin^iorgiu de Pădure, cu intrarea în funcțiune 
a unui nou turbo-generator la termocentrala 
de la Doicești, a fabricii de pîine și a unei 
secții de garnituri de carde la Tg. Mureș, cu 
fabricarea unui mare număr de mașini și 
utilaje noi.

La demonstrația lui 1 Mai 1955 ne mîn- 
dream cu cele peste 200 de întreprinderi 
care-și realizaseră înainte de termen sarcinile 
primului cincinal și cu recolta bogată de 
peste 0 milioane tone cereale, strînsă în vara 
și toamna precedentă.

Intîiul de mai 1956 a văzut bucuria nespusă 
cu oamenii muncii, după ce au îndepli
nit cu succes primul cincinal, se mîndreau 
cu primti pași, cu primele realizări ale celui 
de ti Qj\'.ea cincinal, cu primele realizări pe 

btfăptuirii mărețului program al celui 
de ti Il-lea Congres al Partidului. Intîiul 
rr^ci 1956 a căzut bucuria cu care țăranii 
atuncitori au raportat despre succesele mari 
dobăndite in transformarea socialistă a agri- 
odium, detpre însemnatul număr de gospo- 
C-'-j cclectine și întovărășiri create în pe- 
r^eda ce a urmat imediat după Congresul 
Partidului.

.. așteptăm cu nerăbdare să ne găsim
tn co/oanele sărbătorești ale lui 1 Mai 1957, 
să raportăm partidului iubit despre noile 
realizări, despre roadele muncii noastre crea
toare.

In cclcanele acestea vor păși și studentul 
v ’■-* Vara plnă mai ieri strungar și ingi- 
ne^ul Lc:zi Strenati, fost zidar și directorul 
de mină Pop Ludovic, fost miner. Ce per- 
rpectice largi de creații și bucurii a căpătat 

tineretului nostru. Ce minunat lucru 
er*.e «J te simți stăpîn al muncii tale, el 
destinului tău, al viitorului tău. Multe din 
b^me-e populare vorbesc despre fermecatul 
izvor al „tinereții fără bătrînețe,t. In el se 
întrupau năzuințele atîtora dintre fiii poporu
lui nostru care simțeau apa neagră și apăsă- 
tc-'.rg a unej tinereți lipsită de tinerețe. Acum 
noi trăim din plin tinerețea cu bucuriile ei 
ir.tite. Nu ne-a fost ușor drumul spre ziua 
de astăzi. Primăverile noastre libere au fost 
primăveri de bucurii, dar și de greutăți. Vic
toria noastră are mtini muncite. Dobîndirea 
r- a riilor, realizărilor noastre n-a fost lesni
cioasă. Ni se împleticeau picioarele în rui- 
ntie trecutului blestemat. Am avut de înfrun
tat și foametea și distrugerile lăsate de război 
și sabotajul patronilor care căutau să samene 
haos. Dar am învins, și ne construim o viață 
nouă. E o mare fericire să fii tînăr în patria 
noastră. Noi privim cu încredere în viitor. 
El ne aparține și nimeni nu ni-l va putea 
răpi. Știm că mai sint multe de făcut ca să 
ne facem viața îmbelșugată, multe greutăți 
de trecut, multe buruieni de smuls, multe ța
rini de desțelenit, multe fabrici și locuințe de 
construit. Știm că drumuj. spre mîine nu e o 
șosea asfaltată marcată cu indicatori kilome

trici. Dar noi deslușim de pe acum parcu
rile și palatele viitorului, triumful celui de al 
doilea* cincinal, recoltele mereu mai bogate 
de mîine. Tot ce făurim, toată truda noastră 
e îndreptată spre binele omului, țintește ca 
belșugul să intre în casa fiecăruia dintre noi.

Noi am făcut un uriaș pas spre lumină. Și 
în fiecare izbîndă a noastră, răsună solidari
tatea de luptă cu tinerii din țările unde dom
nesc capitaliștii. Noi nu uităm că „tinerețea 
fără tinerețe* mai dăinuie încă în multe 
părți ale globului.

...Mîine, pășind în coloanele sărbătorești ale 
lui 1 Mai 1957, ne vom gîndi cu bucurie la 
drumul străbătut de la primul 1 Mai liber 
și pînă acum. Și vom scrie pe panourile 
noastre, pe graficele noastre, continuarea aces
tui drum, voința de a merge înainte spre so
cialism.

Fii binevenit, la noi în țară, 1 Mai 1957! 
Oamenilor noștri cu sufletul plin de mtndrie 
și sete de viață, li-e dragă munca și primă
vara.

î. -RME$U
E. RUCAR



Guvernul sovietic atrage atenția asupra 
noilor uneltiri față de țările 

din Orientul Apropiat și Mijlociu
— O dedarafie a Ministerului Afacerilor Externe al U. R. S S. —

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite o declarație a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., in care se spune printre 
altele:

Nu de mult omenirea s-a aflat 
In fața unor grele încercări in le
gătură cu agresiunea dezlănțuită 
împotriva Egiptului. Ca urmare 
a eforturilor statelor iubitoare de 
pace și a condamnării unanime a 
acestei agresiuni de către Orga
nizația Națiunilor Unite, pacea 
in Orientul Apropiat și Mijloc u 
a fost restabilită și au fost create lociu în urma evenimentelor din 
astfel condițiile pentru normali
zarea situației in aceâstă regiune 
importantă.

In prezent, situația în Orientul 
Apropiat și Mijlociu s-a agravat 
din nou. De data aceasta obiec
tul intrigilor imperialiste il con
stituie Iordania. în ultimele 2-3 
săptămini asupra Iordaniei și 
guvernului iordanian se exercită 
presiuni grosolane din afară, în
soțite cînd de amenințări 
dezmembrarea teritoriului ei 
lipsirea poporului iordanian 
independența națională, cînd de 
promisiuni de a acorda ajutor 
financiar și de altă natură în ca
zul cînd în Iordania vor fi re
primate forțele patriotice, care se 
pronunță împotriva subordonării 
Iordaniei unui dictat străin. Cu 
acest prilej nu se ascunde îap- 
tul că după Iordania pot deveni 
oSectuI unor acțiuni colonialiste 
similare Siria și Egiptul care res
ping cu hotărîre faimoasa „doc
trină Dulles.Eisenhower", și toate 
încercările pentru a le atrage In 
blocuri militare agresive, pentru 
a le submina independența 
națională și subordona 
lor externă planurilor 
coloniale.

Situația creată în 
Iordaniei nu poate să 
nească îngrijorarea 
statelor iubitoare de pace, inclu
siv a Uniunii Sovietice, care pen
tru securitatea lor doresc pace 
și liniște în Orientul Apropiat și 
Mijlodu. Uniunea Sovietică ma-

nlfestă interes fată de situația 
creată in jurul Iordaniei nu pen
tru că în Iordania au survenit 
unele schimbări interne ca de 
pildă schimbări in componența 
guvernului. Aceste chestiuni con
stituie o problemă pur internă a 
fiecărei țări, a fiecărui popor. 
Uniunea Sovietică nu poate trece 
peste evenimentele din această 
regiune pentru că atit situația 
din Iordania, cit și situația care 
s a creat in general in ultimul 
timp în Orientul Apropiat și Mij-

cu 
și 
de

lor 
politica 

puterilor

regiunea 
nu stir- 

serioasă a

lordania sint un rezultat al a- 
mestecului străin grosolan. un 
rezultat al unui nou complot im
perialist, care prezintă o gravă 
primejdie pentru pace. Acest 
complot are drept scop să distru
gă unitatea popoarelor arabe, 
care luptă împotriva colonial s- 
mului și pentru întărirea indepen
denței lor naționale, să asmuță 
țările arabe una împotriva alteia, 
considerind evident că in această 
situație va fi mai 
jugul colonial pe 
poarelor arabe, de 
lor.

Tocmai în acest 
prins un nou focar periculos de 
ciocniri și conflicte. Că așa stau 
lucrurile o dovedește faptul că 
nici guvernul S.U.A. și nici gu
vernele altor puteri occidentale 
nu au propus să se condamne 
pregătirile militare provocatoare 
ale Israelului și ale citorva țări 
participante la pactul de la 
Bagdad, printre care Irakul. Ori. 
cercurile guvernante extremiste 
din Isarel și din Irak — care sint 
folosite ca instrument de către 
cercurile imperialiste străine — 
nu ascund planurile lor de a ata
ca Iordania in cazul cind situația 
internă din această țară nu va e- 
volua in sensul dorit de puterile 
coloniale și de participanții la 
blocul agresiv de la Bagdad. Se 
știe că la frontierele Iordaniei se 
fac fățiș șl demonstrativ pregă
tiri militare, tn care Israelul are

ușor de pus 
grumazul po- 

jefuit bogățiile

scop a fost a-

Majoritatea covîrșitoare a studenților 
din Franța se pronunță împotriva continuării 

războiului din Algeria
închiderea lucrărilor Congresului Uniunii naționale 

a studenților din Franța
PARIS 29 (Agerpres). — La 

Paris «-a încheiat cel de-al 46- 
lea congres al Uniunii naționale 
a studenților din Franța care a 
durat cinci zile. Această organi
zație grupează tn rtndurile sale 
96.000 de studenți din cei 
165.000.

La congres au avut loc dezba
teri furtunoase pe marginea pro
blemei algeriene. In ciuda unel
tirilor unor delegați care apără 
interesele cercurilor colonialiste, 
congresul a adoptat cu o majori
tate covirșifoare de voturi o re. 
zoluție in care se cere să se cer
ceteze crimele făptuite în Algeria 
șl si fie pedepsiți vinovății, pre
cum și o rezoluție care condam
nă represiunile la care a fost 
supus Peyreg, decanul Facultății 
de drept a universității din Al
ger, pentru că a demascat atro
citățile săvlrșite de colonialismul 
francez.

In afară de aceasta au fost a- 
doptate alte două rezoluții. In 
una din ele este subliniat drep-

tul legitim al studenților din co
lonii de a sprijini cererile popoa
relor lor privind dreptul la auto
determinare ; cealaltă țpzolație 
cuprinde cererea de a se încheia 
Intre Franța și Republica Demo
crată Vietnam un 
vire la dezvoltarea 
turale.

După adoptarea 
Iuții din Uniunea 
studenților au ieșit 17 asociații 
(asociațiile din Casablanca, Tu
nis, Toulon, Bordeaux și cîteva 
alte orașe), în care predomină 
studenții care sînt pentru conti
nuarea războiului împotriva po
porului algerian. Asociațiile sci
zioniste cuprind aproximativ un 
sfert din numărul membrilor U- 
niunii naționale a studenților.

Apreciind rezultatele congresu
lui, ziarul „L’Humanite Diman- 
che“ scrie: Acest congres im
portant a demonstrat că majori
tatea covîrșitoare a studenților 
din Franța se pronunță împo
triva continuării războiului din 
Algeria.

și de data aceasta un rol deosebit 
de urît.

Guvernul sovietic ar considera 
că nu-și face datoria, dacă nu ar 
atrage atenția asupra acestor noi 
uneltiri față de țările din Orien
tul Apropiat și Mijlociu. Ca și in 
trecut, el pornește de ia premiza 
că popoarelor din Orientul Apro
piat și Mijlociu trebuie să Ii se 
dea posibilitatea să-și rezolve 
singure treburile interne și să-și 
determine politica externă, fără 
amestec din afară. Popoarele din 
aceste state au arătat nu odată 
că le sint străine planurile de 
înjghebare a blocurilor mii.taie 
agresive în Orientul Apropiat și 
Mijlociu, că le sint străine planu
rile de expansiune colonială stră
ină.

in loc să impied:ce această e- 
voluție a evenimentelor 
unea Iordaniei, și prin 
narea folosirii 
tolească zelul acelora 
contenesc să zăngăne 
Statele Unite ale Americii au tri
mis flota a 6-a spre coastele de 
est ale Mării Mediterane, ceea 
ce reprezintă o demonstrație mi
litară fățișă împotriva țărilor O- 
rientului arab, fapt care agra
vează și mai mult situația.

Ceea ce se petrece în prezent 
în această regiune aruncă o lu
mină și asupra adevăratului rol 
al S.U.A. în cursul recentei agre
siuni împotriva Egiptului. Aces
ta este un exemplu al felului in 
care cercurile imperialiste din 
S.U.A. încearcă să se stabileas
că în Orientul Apropiat și Mijlo
ciu. să inlăture de acolo Anglia 
și Franța pentru ca luindu-le lo
cul să pună pe grumazul po
poarelor din această regiune un 
jug colonial și mai greu.

Dar, dacă cercurile agresive 
din S.U.A., care poartă vina pen* 
tru evenimentele care se petrec 
astăzi in Orientul Apropiat și 
Mijlociu, caută să semene dis
cordie între țările arabe, intere
sele vitale ale popoarelor arabe 
impun dimpotrivă necesitatea 
coeziunii lor, a unirii lor în 
lupta pentru menținerea indepen
denței lor. a suveranității lor.

Evenimentele din Iordania și 
agravarea voită a situației din 
Orientul Apropiat și Mijlociu 
provocată de aceste evenimente 
reprezintă tocmai ,doctrina Dul
les- Eisenhower* In acțiune. Chiar 
și numai aceste evenimente dez- 
vâluie In măsură suficientă cui 
ii servește această ..doctrină" și 
care sint scoporile urmărite de

forfei.

In regi- 
condam. 
să po- 
care nu 

armele.

acord cu pri- 
relafiilor eul-

acestor rezo
na tiona li a

Șoca agravare a le
gați de evenimentele din Iorda
nia implică o gravi primejdie. 
Ea poate ivea urmări grele. Se 
înțelege de Ia sine ci răspunde
rea pentru eventualele urmări ale 
situației create revine puterilor 
occidentale, care Împing lucrurile 
spre agravarea situației din O- 
rientul Apropiat și Mijlodu, ți in 
primul rind Statelor Unite ale 
A meri cil.

Nu se poate considera Intim- 
plător faptul ci de in da ti ce s-a 
întrevăzut reglementarea proble
mei Suezului in conformitate cu 
drepturile legitime ale statului 
egiptean și de Îndată ce a de
venit posibilă normalizarea situa
ției In Orientul Apropiat și Mij
lociu, cercurile interesate în men
ținerea tncordării internaționale 
au acționat In scopul agravării 
situației în această regiune, de 
data aceasta In jurul Iordaniei.

Vizita delegației 
Marii Adunări Naționale 

a R. P. R. în R. P. Chineză
PEKIN 29. — Corespondentul 

Agerpres transmite: La 29 apri
lie a sosit la Pekin delegația 
Marii Adunării Naționale a 
Republicii Populare Romine și 
a Sfatului Popular al ora
șului București, condusă de 
tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări 
tionale a R.P.R. Delegația par
lamentară a R.P.R. va vizita R.P. 
Chineză timp de 14 zile, la invi
tația delegației Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentan
ților Popuiari din Întreaga Chină 
și a Comitetului Popular al ora
șului Pekin, care a vizitat Repu
blica Populară Romină în luna 
decembrie 1956.

La aeroport, care era pavoazat 
cu drapele de stat ale R.P. Romi
ne și R.P. Chineze și cu pancar.e 
pe care scria : „Salut solilor ma. 
relui popor romtn !“, se aflau in 
întimpinarea delegației parlamen
tare romîne: Liu $ao-ti, pre
ședintele Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, vice
președinți și membri ai Comite
tului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în- 
treaga Chină, membri ai guver
nului, conducători ai organiza
țiilor obștești, membri ai delega. 
Hei parlamentare chineze și ai 
delegației orașului Pekin în frun
te cu Pin Cijen, care au vizitat 
anul trecut R.P.R., sute de oa
meni ai muncii.

La aeroport au venit de aseme 
nea in tntîmpinare personalul 
ambasadei Republicii Popular» 
Romine la Pekin, in frunte cu 
ambasadorul N. Cioroiu, alte ofi
cialități romtne cu misiuni pet. 
manente sau temporare aflate la 
Pekin.

Numeroși cetă(eni ai orașului 
Pekin, care veniseră la aeroport 

lin întimpinarea delegației parla
mentare romîne. au făcut oaspe
ților o caldă manifestare de prie
tenie. Grupuri de pionieri au of» 
rit oaspeților flori. Tovarășul Liu 
Șao-ti a rostit următoarea cuvin, 
tare de salut:

In ultimii ani, relațiile de co
laborare prietenească și frățească 
dintre poporul chinez și poporul 
romin s au dezvoltat foarte mult 
Delegații ale țârilor noastre au 
făcut vizite reciproce de priete 
nie ta China și tn Rominia. In 
anul 1954 am avut onoarea si 
bucuria să primim pe tovarășii 
Petru Groza, președintele Prezt 
diului Marii Adunări Naționale« 
R.P. Romine. Nu de mult, o de
legație a Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chinâ 
a vizitat Rominia. bueurindti-se 
ta tara dv. de o primire caldă s> 
cordiali ce i-a fost făcută de 
Partial Mrmctoresc Roerîa, d* 
gwvenrai PPR. de Marea Ada 
nare Nafneată fi de poporal ro- 
min. States deosebit de ax șea ti 
fi de recunoscători peetra acea
stă primire. Consideram ca o 
mare cinste sa avem piăcutal

Na-

prilej să salutăm în țara noastră 
delegația Marii Adunării Națio
nale a R.P. Romîne. Vizitele re
ciproce ale delegațiilor parla
mentare ale celor două țări ale 
noastre demonstrează convingă
tor prietenia strînsă dintre po
poarele noastre frățești.

Dragă tovarășe
Constantin Pîrvulescu,
Vizita deiegației Marii Adunări 

Naționale a R.P. Romîne, în 
frunte cu Dv., în țara noastră va 
contribui la dezvoltarea și conso
lidarea prieteniei frățești dintre 
poporul chinez și poporul romîn, 
va contribui ia colaborarea strînsă 
între parlamentele R. P. Chineze 
și R. P. Romîne și va servi cauza 
solidarității tuturor țărilor socia
liste și a apărării păcii mondiale.

Cuvlntul de răspuns a fost 
rostit de tovarășul Constantin 
Pîrvulescu.

Perm teți-mi dragi tovarăși — 
a spus C. Pîrvulescu — ca în 
numele delegației Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne să vă mulțumesc din 
toată inima pentru primirea cor
dială pe care ne-ați făcut-o și 
care ne-a impresionat profund.

In numele Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, al între
gului popor romîn, transmit un 
f erbinte salut frățesc Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină și talentatului popor 
chinez care, sub conducerea în
țeleaptă a eroicului său partid 
comunist, înfăptuiește cu succes 
mărețul program de construcție 
socialistă. Poporul romîn urmă
rește cu un viu interes uriașele 
realizări ale poporului-frate chi
nez și se bucură din adîncul 
inimii sale de aceste realizări ca 
de propriile sale victorii.

Aportul Republicii Populare 
Chineze la cauza menținerii păcii 
în Asia și în întreaga lume con
stituie un factor de bază în lupta 
forțelor păcii din toate țările 
lumii.

Puternică și de nezdruncinat 
este prietenia frățească dintre 
popoarele chinez și romîn. Tot 
mai rodnice sînt legăturile multi
laterale dintre țările noastre, 
strînsă lor colaborare în dome- 
n;: e politic, economic și cultural.

Sintem fericiți ca la invitația 
Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină și întoreînd 
v xita pe care solii acesteia în 
frunte cu tovarășul Pîn Cijen, au 
ficat-o anul trecut în țara noa
stră. să avem prilejul să vizităm 
minunata dv. țară, să cunoaștem 
direct importantele succese obți
nute de poporul chinez pe calea 
sotialisaailui în construcția de 
stat, economică și social-cultu- 
ralâ. să întărim legăturile dintre 
parlamentele noastre, dintre po
poarele noastre.

Trăiască și să se întărească* !a- 
eârul păcii și socialismului, în 
frunte cu Uniunea Scv.etică și 
China Populară I

Trăiască prietenia dintre marele 
popor chinez și poporul romîn !
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1 MAI înfîmpi nat pe 
, , 1 terenurile de sport In întreaga țară

s-a desfășurat tradiționalul
Duminică a fost o zi deosebită pentru tinerii sportivi din întrea

ga țară. La București, Cluj, Timișoara, Baia Mare, lași, Ploești, in 
orașele și satele patriei noastre, zeci și zeci de mii de tineri au 
luat startul la tradiționalul cros închinat zilei de 1 Mai. Și pentru 
ca decorul să fie complect, razele fierbinți ale soarelui au ținut să 
fie și ele prezente in această zi de sărbătoare sportivă.

In tntîmpinarea

CTOS

Situația din Iordania devine 
tot mai încordată

AMMAN 29 (Agerpres). — 
Știrile sosite din capita 1 Iorda
niei arată că situația ta această 
tară continuă să devină tot mai 
încordată. La Amman și ta alte 
orașe iordaniene continuă arestă. 
rile in rtndurile oamenilor poli
tici care nu sint pe placul actua
lului guvern, precum și fu rfndu. 
rile activiștilor pe tărtm social și 
a ofițerilor patrioți Agenția 
M.E.N. relatează că numai la 
Amman au fost arestați pini a- 
cum 70 de ofițeri superiori. De

Din țările 
capitaliste Pentru pîine, pace și libertate

Apelul P. C. din S. U. A. 
cu prilejul zilei de 1 Mai

r

NEW YORK. Comitetul natio
nal al Partidului Comunist din 
S.U.A. a publicat cu prilejul zilei 
de 1 Mai o declarație in care se 
spune că cea mai înaltă sarcină 
a muncitorilor și tuturor celor
lalte pături ale poporului ameri
can tn cinstea zilei de 1 Mai 1957 
constă In continuarea luptei pen
tru pace, pentru a cărei consoli
dare este necesară lichidarea defi
nitivă și totală a armei nucleare.

In ziua de 1 Mai 1957, se spune 
tn continuare în declarație, mun
citorii americani trebuie să pro-

clame solidaritatea lor de neclin
tit cu muncitorii și popoarele co
loniale din întreaga lume tn lupta 
pentru pace și pentru eliberarea 
omenirii de exploatare și impe
rialism. r

Cea mal serioasă sarcină ime
diată, arată Partidul Comunist 
din S.U A., pe care o trasează 
ziua de 1 Mai 1957 mișcării mun
citorești americane o constituie 
lupta pentru drepturile cetățe
nești, luptă care trebuie dusă ală
turi de populația de culoare.

După 
posturile 
neze la 
de muncitori de la șase mine 
carbonifere ale societății Mi- 
țul, situate pe insulele Kiu- 
siu și Hokkaido, au declarat 
o grevă de 24 de ore. Greviș
tii cer revizuirea contractelor 
de muncă.

cura au anunțat 
de radio japo-

27 aprilia 47.000

împotriva înzestrării 
Bundeswehrului cn arma 

atomică

servlcfile 
de transport au 
stagnat tn urmă cu 
cîtva timp, in prin
cipalele orașe ale 
Franței, tn urma 
grevei din trans, 
portul public.

In fotografie, un 
aspect din timpul 
grevei In Piața 
Concordiei din Pa-

BERLIN. — Mișcarea de pro
test din Întreaga Germanie Îm
potriva înarmării atomice ia am
ploare. Luînd cuvfntul la o Întru
nire in orașul Gutersloh din 
Westfalia, Wilhelm Mellies, vice
președintele partidului social-de
mocrat din Germania, a protestat 
energic împotriva înzestrării 
Bundeswehrului cu arma atomică.

Intr-o declarație a Comitetului 
permanent al conferințelor mun
citorești din întreaga Germanie 
se cere începerea imediată de 
convorbiri intre Uniunea sindica
telor din Germania occidentală și 
Federația Sindicatelor Libere 
Germane din R.D. Germană cu 
privire la luarea unor măsuri 
comune pentru înlăturarea arme
lor atomice din Germania occi
dentală și a primejdiei unui răz
boi atomic.

asemenea se anunți că guvernul 
Hașem a reintegrat tn posturile 
lor o serie de funcționari conce- 
diați de Nabulsi pentru că s-au 
dovedit a fi elemente ta solda 
imperialismului.

Concomitent cu măsurile reac
ționare ale guvernului Hașem. 
Statele Unite continuă să exercite 
presiuni in care amenințările se 
îmbină cu memeaia. Astfel, agen
ția United Press a anunțat .sosi, 
rea tn apele din largul coastelor 
libaneze a flotei a fa a S.UA., 
împărțită In două escadre. Tot
odată agenția Associated Press 
anunță că 6 vase de transport 
din flota a 6-a pe bordul căreia se 
află 1796 de pușcași marini ameri
cani vor sosi marți in rada por. 
tului Beirut Pe de altă parte 
intr-un comunicat publicat de 
Lester Mallory, ambasadorul a- 
merican la Amman al cărui rol 
nefast In evenimentele din Ior
dania apare limpede, se arată că 
Statele Unite „sint gata* să acor
de Iordaniei un „ajutor* de 
10.000.000 dolari. In declarația 
ambasadei S.U.A. se vădesc pe 
deplin intențiile americane de a 

se 
ale

continua și mai departe aă 
amestece tn treburile interne 
Iordaniei.

Pe scurt

Din lupta învățătorilor 
japonezi pentru majo

rarea salariilor
TOKIO. — Arestarea recentă 

de către autoritățile polițienești 
din prefectura Saga a II acti
viști sindicali, care conduceau 
lupta Învățătorilor pentru majo
rarea salariilor, a provocat un 
protest energic al opiniei publice 
democrate din Japonia. Cea mai 
mare uniune sindicală din țară 
— consiliul general al sindicate
lor, Consiliul sindicatelor func
ționarilor de stat și municipali 
din întreaga Japonie și Sindica
tul învățătorilor din Japonia, au 
cerut tntr-o declarație comună 
eliberarea imediată a celor ares
tați.

• BUDAPESTA. In curșul ulti
mei sale ședințe, guvernul revolu
ționar muncitoresc-țărănesc a exa
minat situația din industria car
boniferă. In hotărîrea adoptată cu 
această ocazie se constată că da
torită unei munci dtrze și pline de 
abnegație depusă timp de cinci 
luni, industria carboniferă a reu
șit să iasă din criza tn care se 
afla tn urma evenimentelor con
trarevoluționare.

• TOKIO. Ziarul „Akahata” 
anunță că scriitorul sovietic Ilya 
Ehrenburg, care se află in Japo
nia la invitația unor scriitori ja
ponezi și a unor organizații 
obștești, a ținut la Osaka confe
rința „Pacea și scriitorii”.

• ANKARA. In seara zilei de 
27 aprilie la Teatrul de stat de 
Operă din Ankara a avut loc cel 
de-al doilea concert dat de violo
nistul sovietic David Oistrah.

• LONDRA. Prof. F. Joliot 
Curie (Franța), președintele Fe
derației mondiale a oamenilor de 
știință, și Powell (Anglia), preșe
dintele Consiliului Executiv al Fe-i 
derației mondiale a oamenilor de | 
știință, au dat publicității o decla-1 
rație în care cer să se pună ca
păt experiențelor nucleare.

• PARIS. Au luat sfîrșit lu
crările organelor de conducere ale 
Uniunii interparlamentare, care 
s-au desfășurat intre 18 și 28 
aprilie.

Cu mult înainte de ora 9 dimi
neața, în spatele teatrului de 
vară „23 August” din Capitală, 
s-au adunat zeci de tineri și ti
nere din raionul „23 August”. 
Pe chipul lor se citea emoția — 
mai ales „puștimea” era intr-o 
permanentă fierbere. Erau pre- 
zenți tineri de la uzinele „23 Au
gust”, „Republica”, Industria Bum
bacului B., elevii și elevele de la 
Liceul de băieți nr. 13, Liceul de 
fete nr. 15, de la Școala Specia
lă nr. 1 de surdo-muți și din 
multe alte întreprinderi și insti
tuții din raion.

La seniori, pe primul loc s-a 
clasat utemistul Ionel Ioan de la 
uzinele „23 August”, iar pe urmă
toarele două locuri Constantin 
Crăcea de la „Metaloglobus” și 
Tudor Tindor de la I.B.B.

Proba rezervată juniorilor a 
prilejuit o adevărată dispută, ctș- 
tigată de Florin Gubernu care 
nu are nici măcar 15 ani, elev în 
clasa a VIII-a A. a liceului de 
băieți nr. 13. In ordine au sosit 
apoi Tudor Pașol — l.P.R.O.F.l.L. 
și utemistul Constantin Rolaru 
strungar la uzinele „23 August”.

Urmează să alerge fetele. Nicu- 
lina Sandu de la „Electroapara- 
taj” cîștigă proba de senioare. 
Pe locurile 2. 3 au sosit Grigorița 
Motroc de la Școala specială de 
surdo-muți și Maria Trancă de la 
fabrica „9 Mai”.

La junioare cîștigă Steliana 
Sima elevă In clasa a VIII-a F. la 
Liceul de fete nr. 15, urmată de 
Atanasia Andreadache elevă la 
Școala nr. 14 și Angela Vijoiu 
de la aceeași școală.

R. LUCIAN
★

Crosul „1 Mai" a adus pe te
renul de sport „Progresul F.B." 
d n Dealul Spirei, pe concurenfii 
din raionul Lenin. Păcat Insă că 
proba de junioare a trebuit să

fie contopită cu aceea a senioa
relor din lipsă de concurente.

lată acum rezultatele:
JUNIORI: 1. Ion Rotaru, 2. 

Valeriu Dincă, 3. Gheorghe Grosu.
SENIORI: 1. Radu Iliescu, 2t 

Alexandru Borcea, 3. Aurel Mantu.
JUNIOARE-SENIOARE: l. Ca- 

liopi Menos, 2. Ecaterina Făget, 
3. Rada Lupu.

tr
PLOEȘTI (de la corespondentul 

nostru).
Aproape 400 de tineri și ținere 

din orașul Ploești au participat 
la întrecerile sportive organizate

Avalanșă

în întimpinarea zilei de 1 Mai. 
Cu multă ambiție s-a antrenat 

eleva Elena Iancău de la Școala 
medie mixtă nr. 4. Seriozitatea cu 
care a privit întrecerile, în ca
drul crosului a situat-o pe locul 
întîi la junioare. Filofteia Zold de 
la asociația Voința nu s-a lăsat 
nici ea întrecută în proba respec
tivă. Locul I la senioare i-a reve
nit ei, deoarece pregătirile făcute 
anterior au constituit cheia suc
cesului. O meritată victorie a re
venit tinerilor de la Școala pro
fesională metalurgică. Elevul Ion 
Ene s-a situat pe locul I urmat 
de colegul său de școală Tudor 
Cheorghe ocupînd locul II în ca
drul întrecerilor revenite 
lor.

La seniori, ceferistul 
Mihai Grecu, a cîștigat 

de goluri

juniori-

utemist 
locul 1.

O victorie
Dacă tinerii de la Energia — 

..Steagul Roșu" — Orașul Stalin 
ar fi tras învățămintele ce se im
puneau în urma meciului de a- 
cura două săptămini cu 
București, cind lipsa de 
fizică i-a privat de un 
rezultat de egalitate, ar 
sit învingători stadionul ___
s-au înfruntat cu Locomotiva Bu
curești. Aceasta fiindcă și în acest 
meci același factor de care amin
tim mai sus s-a dovedit a fi ho- 
tărltor In consemnarea rezulta
tului final al întîlnirii (3—2 in 
favoarea feroviarilor). Pînă la 
egalarea scorului de către cefe
riști, care au fost conduși o bună 
parte a meciului cu 2—1, jucă
torii Energiei prestaseră un joc 
frumos, cu atacuri periculoase. 

I inițiate mai ales de către Hașoti 
și David In formă foarte bună. 
Treptat Insă ei au slăbit aliura, 
jocul pierzlndu-și din vigoare 
văzind cu ochii, ătacurile lor de
venind rare și puțin periculoase 
pentru poarta ceferiștilor. Din a- 
cest moment jucătorii Locomoti
vei și-au intensificat presiunile 
asupra porții adversarilor, pre
siuni care au luat caracterul 
unui veritabil asalt lăsind să ii 
se întrevadă victoria. Ceferiștii 
— deși au obținut victoria la 
limită — prin jocul lor au deza
măgit spectatorii veniți în nu
măr mare pe stadionul Giu- 
lești. Ei nu au justificat nici de 
data aceasta prezența in echipă 
a numeroaselor elemente de va
loare recunoscută, atacurile lor 
pînă In a doua parte a reprizei 
a doua fiind exasperant de lip
site de eficacitate, pasele greșite

Tenitmenii noștri 
învinși în „Cupa Davis'

Pe terenul central din parcul 
sportiv Progresul F.B. a continuat 
Mtlnirea de tenis dintre echipele 
selecționate ale R.P.R. și Austriei 
din cadrul Cupei Davis.

Echipa Austriei s-a calificat 
pentru turul doi al competiției.

BOB GUTOWSKI 
a doborît 
recordul mondial

Atletul american Bob Gu- 
towski, care a evoluat toamna 
trecută la București, a doborît re
cordul mondial la săritura cu pră
jina, realizînd performanța de 
4.781 m. Vechiul record mondial, 
stabilit cu-15 ani în urmă 
Cornelius Warmerdam, era 
4.77 m

Noul record mondial a 
stabilit în cadrul unui concurs 
desfășurat sîmbătă în localitatea 
Palo Alto din California. Gutow- 
ski a trecut peste ștachetă 
prima încercare și a doborît 
la 4,876 m.

Dinamo- 
condiție 
meritat 

fi pără- 
pe care

de 
de

fost

din 
apoiCONCURS ATLETIC

pe Stodionul Republicii
Comisia centrală de atletism a 

hotărit ca in zilele de 4 și 5 mai 
să aibă loc pe Stadionul Repu
blicii din Capitală un concurs cu 
participarea celor mai buni atlefi 
din provincie.

Concursul va avea Ioc odată cu 
Campionatele regionale universi
tare.
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Timpul a fost frumos, dar pe 
stadionul Dinamo (cu tribunele 
cam goale) ploua. Ploua cu go
luri. O ploaie pe care, bineînțe
les, n-a putut-o prevedea Institu
tul Meteorologic dar pe care n-au 
scontat-o nici măcar cei mai 
înflăcărați admiratori ai dinamo- 
viștilor. înlîlnirea dintre Dinamo- 
București și Energia Petroșani a 
furnizat mai întotdeauna specta
colul unei lupte aprige, al con
fruntării unor echipe ce știu — 
sau, cel puțin, încearcă — să-și 
dispute șansele. Rezultatele de 
egalitate, scorurile albe ce au a- 
bundat în meciurile din ultimii 
ani permiteau spectatorilor să spere 
într-un spectacol fotbalistic 
valoare ridicată.

Pe teren, calculele hîrtiei 
demonstrat sterilitatea. Din 
mele minute, jocul sugera 
risipirea iluziilor. Dinamoviștii se 
instalează în fața porții minerilor 
și presează. Minutul 4: 1—0
pentru Dinamo, prin golul înscris 
de Suru. Echipa din Petroșani în
cearcă să-și revină, aduce disputa 
pentru balon pînă în apropierea 
porții lui Utu, dar se bîlbîie. Efec-

de o

și-au

clar

la limită
iar strădaniile unoraabundînd ________ ______

dintre jucători (Ene II, Neamțu, 
Stancu) fiind eclipsate de for
ma slabă a altora (Olaru, Macri).

In afară de aceasta, trebuie 
menționat că — ca de 
feroviarii și-au pierdut cumpătul 
în momentul in care au fost ega
lați. Este o lacună a pregătirii 
lor morale.

în ceea ce privește jucătorii, 
remarcăm jocul foarte bun al lui 
Ene II, Raab, Greavu de la fe
roviari și David, Hașoti, Mari
nescu de la metalurgiști.

E. PITULESCU

obicei —

tul ? 2—0 pentru Dinamo în mi
nutul 15 printr-o nouă lovitură a 
lui Suru. Jocul nu părea încă de
finitiv consumat. (2—0 nu este 
doar o zestre capabilă să te asi
gure pentm restul celor 75 de mi
nute de joc!).

După 30 de minute de joc sco
rul se modifică din nou : 3—0 
prin golul marcat de Kdszegy. 
Două minute mai tîrziu, același 
Koszegy mai înscrie un gol. Ploaia 
cu goluri era în plină desfășurare. 
Energia Petroșani se dovedea in
capabilă să oprească ofensiva di- 
namoviștilor. Compartimentele e- 
chipei miniere se căutau dar nu se 
găseau niciodată. Cîteva acțiuni 
pe cont propriu ale lui Farkaș sau 
Paraschiva au eșuat în fata unei 
echipe dinamoviste animată de do
rința obținerii unui scor record. 
Dinamoviștii au oferit faze -fru
moase. Ei au fost stăpîni ai tere
nului de la un capăt la celălalt. 
Așa îneît nu-i de mirare că au 
realizat cu deplin succes combi
nații — de multe ori — pline de 
fantezie. In general, Dinamo— 
București a dovedit o incontesta
bilă ascendență de formă, o îna
intare eficace și o apărare pusă la 
punct, întreeîndu-și adversarul 
fără drept de apel.

Sfîrșitul primei reprize găsește 
înscris pe tabela de marcaj scorul 
de 5—0 (Suru, în minutul 40). 
La pauza mulți spectatori pleacă. 

•Cei care rămîn o fac pentru cu
riozitatea de a asista la un scor 
astronomic. Și dinamoviștii le 
oferă posibilitatea de a asista la 
încă trei mingi pe care portarul 
din Petroșani le scoate din plasă 
(minutul 60 și 73 — Nicușor, mi
nutul 83 — Ene) 8—0 ! Echipa 
minieră dispăruse parcă de pe te
ren. Suporterii celor din Petro
șani au toate motivele să fie în
grijorați de forma 
slabă cu care s-a 
nică echipa lor.

Srimei reprize găsește 
ela de marcaj scorul

neobișnuit do 
prezentat dumi-

E. OBREA

DISPUTĂ DÎRZĂ

ORAȘUL STALIN 
(de la coresponden
tul nostru).

7 ntllnirea de fotbal 
dintre Dinamo Ora
șul Stalin și Știința 
Timișoara, a consti
tuit un spectacol 
sportiv doar tn cea 
de a ll-a repriză, 
cind dinamoviștii 
conduși cu 4—2, au 
tnceput să lupte pen
tru egalare.

Din minutul 60, 
echipa studențească

Victoria

la Orașul
care 
<~2 
apărare» ______
oiștii încep să joace 
mai legat; combina
ții frumoase ii duc in 
fața porții fotbaliști
lor din Timișoara, 
dar aceștia reușesc 
să destrame atacu
rile dezlănțuite ale 
gazdelor. Dominarea 
dinamoviștilor este 
totuși concretizată 
prin punctele-inscrise 
de Mihai și Csegezi,

Stalin
conducea cu 

se retrage tn 
Dinamo-

tn ultimul mi-care
nut reușește si aducă 
egalarea. Rezultatul 
de egalitate ..... 
trează in mod fust 
jocul prestat.

Arbitrajul lui Gh. 
Dragomlrescu: slab.

A
Alte rezultate: E- 

nergia Ploești-C.C.A. 
2—2, Flamura Roșie 
Arad-Progresul O- 
radea 2—2.

ilus-

pugiliștilor romîni
Conttnd ca revanșă, tntîlnirea dintre formațiile de box „Start” 

din Polonia Șl Voința”, a plăcut prin ardoarea cu care combatan
ții și-au apărat șansele. Scorul de 13—7 cu care s-a încheiat în- 
tîlmrea reflecta atit superioritatea pugiliștilor de la Voința cit și 
riposta dirză oferită de oaspeți. Dintre pug:liștii romîni am remar
cat forma buna a lui Gherasim care La întrecut categoric la 
puncte pe polonezul Adam Sudol printr-un box clar în linie și de- 
nn ?,iclolae S,0'an nu a putut întrece pe valorosul boxer polonez 
Wladyslaw Szubryt care a lăsat o foarte bună impresie. Meciul 
a luat sfîrșit cu un just rezultat de egalitate. In cadrul catego
riei semi-grea. tinărul Adolf Cristea de la asociația „Voința” a 
cucerit o frumoasă victorie în cadrul primului său meci interna
țional. El a întrecut tntr-o manieră categorică la puncte pe polo
nezul Wladyslaw Glowcki care a fost trimis de cîteva ori la podea. 
Cristea a boxat curajos tmbinînd armonios forța cu combativitatea 
și dind dovadă de o remarcabilă dîrzenie.

Reținem de asemenea forma bună a lui Toma Ilie, Dumitru Adam 
și a tinărului Manon Florescu. De la oaspeți s-au remarcat prin- 
tr-un box spectaculos Hubert Barghiel și Wladyslaw Szubryt.

■â- Intre 2 și 31 mai capitala 
R.P. Bulgaria va găzdui turneul 
zonal pentru campionatul mon
dial de șah, organizat de Fede
rația internațională de șah 
(F.I.D.E.). La acest turneu vor 
participa 16 șahiști din 13 țări 
printre care și Gheorghe Mititelu 
(R.P. Romină). Șahiștii clasați 
pe primele trei locuri vor parti
cipa la turneul interzonal care 
va avea loc tn anul 1958. Prima 
rundă a turneului se va desfășu
ra la 2 mai In marea sală a Uni
versității de Stat din Sofia.

ir Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a distins cu ordine 
șl medalii un număr de 967 spor
tivi și activiști din mișcarea de 
cultură fizică și sport. Dintre a- 
ceștia 27 de sportivi au fost dis.

tlnșl cu Ordinul Lenin șl 145 per
soane cu Ordinul „Steagul Roșu 
al Muncii”.

★ In diferite orașe de pe glob 
au avut loc întîlniri din cadru! 
primului tur al competiției de 
tenis „Cupa Davis”. In genetal 
rezultate normale în care favo- 
riții au cîșt:gat detașat, lată re 
zultatele tehnice: Lugano: R. 
Cehoslovacă-Elveția 4—I ; Lu
xemburg : R.P. Polonă-Luxem- 
burg 3—0 : Barcelona : Africa de 
Sud-Spania 5—0 ; Belgrad : Me- 
xic-R.P.F. Iugoslavia 3—0; 
Haga : Olanda-Norvegia 4—1 ; 
Tokio: Japonia Ceylon 3—0: 
Manilla: Filipine-India 3-2. La 
Caracas Venezuela conduce după 
prima zi cu 2—I in meciul cu re
prezentativa Cubei.
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