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îrandloasa demonstrație a oamenilor muncii din Capitala
)amenii muncii din Capitală au sărbătorit cu entu- 
m 1 Mai — sărbătoarea internațională a celor ce 
icesc, ziua frăției muncitorilor din toate țările.
Piața Stalin așteaptă începerea marii demonstrații 
amenilor muncii.
•easupra tribunei oficiale se află un mare glob pă
țesc, cuprins într-un brîu de flori de primăvară, a- 
ri de care flutură un steag roșu și care poartă in- 
pția 1 Mai.
[iile de oameni ai muncii adunați în piața Stalin 
ta cu ovații puternice sosirea conducătorilor parti- 
îi și statului.
1 tribuna oficială iau loc tovarășii: Gheorghe 
îorghiu-Dej, Chivu Stoica, dr. Petru Groza, Gheorghe 
»stol, Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Nicolas Ceaușescu, 
f Chișinevschi, Miron Constantinsscu, Alexandru 
ghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte

Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Janoș Fazekaș, 
Vladimir Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu, acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, acad. prof. Traian Săvulescu, Florian 
Dănălache.

In tribune au luat loc numeroși invitați: membri ai 
C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, membri ai gu
vernului, conducători ai organizațiilor obștești, conducă
tori ai instituțiilor centrale, academicieni, oameni de 
știință, artă și litere, generali și ofițeri superiori, munci
tori, ingineri, tehnicieni și funcționari fruntași din între
prinderile și instituțiile Capitalei, evidențiați în între
cerea consacrată zilei de 1 Mai.

In tribuna rezervată corpului diplomatic au luat loc 
șefii misiunilor diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Sînt prezenți de asemenea reprezentanții Federației

Sindicale Mondiale și ai oamenilor muncii din 19 țări, 
invitați la sărbătorirea zilei de 1 Mai în țara noastră.

Fanfara intonează Imnul Republicii Populare Ro- 
mîne.

Mitingul este deschis de tov. Florian Dănălache.
Ia apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe Apostol, care în 

numele și din însărcinarea C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn, Guvernului R.P.R. și Consiliului Central al 
Sindicatelor salută și felicită pe oamenii muncii cu oca
zia zilei de 1 Mai.

Ovații, urale puternice răsună în piață. Miile de oa
meni ai muncii manifestează pentru Partidul Muncito
resc Romîn, pentru victoria construcției socialiste în 
țara noastră. Ei salută pe conducătorii partidului și ai 
statului care din tribună Ie răspund prin semne prie
tenești.

Cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Apostol

sx raită pe Ungă co- 
Ioanele care se în
firipau de-a lungul 

ndevardelor și, apoi, ia- 
ă-mă în Piața Stalin. O 
nare de capete, cu dra
gele și pancarte. Timpul 
rece repede în tovărășia 
olegilor de la cinemato
grafie și televiziune. Și 
mii, și alții au emoții. Pe 
ei de la cinematografie 
i așteaptă examenul rea- 
izării într-un timp record 
i jurnalului de actuali- 
ăți. Ei au promis cu 
eara să prezinte specta- 
orilor aspecte de la de
monstrația de dimineață, 
^ovarășii de la televiziune 
u de trecut un alt exa

Privind nesfîrșitele coloane...
ner, fotoreporter al revi
stelor americane „For
tune", „Life" etc. 11 văd 
lînga mine pe fotorepor
terul american și observ 
că i-a dispărut zîmbetul 
de pe față. înțeleg.

Iată-i pe pionieri. Nu 
poți să-i privești, fără să 
fii sincer emoționat. Seni
nătate, voioșie, sănătate 
— fiecare în parte și toate 
la un loc le citești pe 
chipul copiilor noștri. Iar 
o minte de poet s-a gîndit

să transforme pe micuții 
demonstranți într-o gră
dină vie de maci și nar
cise.

7n piață pătrund co
loanele oamenilor 
muncii. O locomo

tivă șuieră în depărtare. 
Acolo sînt ceferiștii. Peste 
cîteva minute ti aplaudăm 
în fața tribunei. Fetele 
de la „Mătasea Populară" 
au venit cu un stand ro
tativ ce ne înfățișează 
cele mai noi și mai reu

șite modele realizate tn 
fabrică. Muncitorii de la 
uzinele „Victoria" au adus 
o semănătoare de porumb. 
1.500 asemenea semă
nători au fost realizate 
cu 15 zile mai devreme 
în cinstea lui 1 Mai. Din 
coloana muncitorilor de 
la „Mao Țze-dun" lipsesc 
cîțiva. De ce n-au venit 
la manifestație ? Simplu : 
se găsesc la mii de kilo
metri depărtare în China 
prietenă unde montează

o termocentrală construită 
in întregime în țara noa
stră. Spor la muncă, to
varăși, și pe curînd /

„Raionul Oltenița rapor. 
tează partidului și guver
nului că în cinstea zilei 
de 1 Mai a terminat în 
întregime cooperativizarea 
agriculturii". Fraza am ci
tit-o pe un panou purtat 
de țăranii muncitori. Dar 
înainte de a observa pa
noul m-am apropiat de un

grup de țărani și le-am 
pus o întrebare oarecum 
clasică:

— Ce vești ne aduceți 
de 1 Mai?

Iar în loc de răspuns 
am primit invitația de a 
citi panoul pe care-l pur
tau. Reporterul era sa
tisfăcut.

Demonstrația continuă. 
Descopăr în mulți
me numeroși oa

meni de știință și cultură. 
Printre ei, specialiștii In
stitutului de fizică ato
mică al Academiei R.P.R.

men : prima manifestație 
elevizată.

Ora 9 dimineața. So
irea conducătorilor parti- 
lului și guvernului este 
alutată cu aplauze furtu- 
toase. începe mitingul 
amenilor muncii. Cuvîn- 
îrea tovarășului Gheorghe 
ipostol este primită cu 
multă căldură. In nume-
oase rînduri, cuvîntarea 
•ste subliniată de ovații 
Prelungite. Miile de oa- 
leni scandează numele 
partidului iubit.

Cînd mitingul a luat 
sfîrșit, mulțimea pă
răsește piața în 

îteva minute, intr-o or- 
ine impresionantă. In- 
epe demonstrația. Primii 
ntră în piață membrii 
ărzilor muncitorești în- 
rma-te. Impunătoare pri- 
eliște l Unde ești dom
ule Dulles să-i vezi pe 
ei cărora vrei să le re
duci năpastele capitalis
mului. Domnul Dulles se 
ăsește departe, în schimb 
ste aproape mister Wei- Defilează gărzile muncitorești

care execută ultimele lu
crări de montare ale pri
mului reactor din țara 
noastră.

Cinci ore a durat de
monstrația. Ultimii au de
filat, ca de obicei, spor
tivii. l-am admirat pentru 
grația lor, i-am felicitat 
pentru succesele de pînă 
acum și le-am urat altele, 
mereu mai multe, spre 
gloria culorilor patriei.

„Internaționala" răsună 
maiestoasă în Piața Stalin. 
O cîntă mii de oameni cu 
însuflețire, cu gîndul la 
tovarășii lor care în zeci 
și sute de locuri ale glo
bului pămîntesc rostesc în 
aceleași momente, în di
ferite limbi, cuvintele ne
pieritorului imn al celor
ce muncesc.

TXupă-amiaza sărbătoa. 
IJ rea a continuat.

Piețele și parcurile 
au fost inundate de bucu- 
reșteni. Iar pe ecranele 
cinematografelor studioul 
„Alex. Sahia" ne-a pre
zentat filmul demonstra
ției din cursul dimineții. 
Examenul a fost trecut. 
Ii acordăm „foarte bine".

E. OBREA

Dragi tovarăși și tovarășe,
Din însărcinarea Comitetului Central al Partidu

lui Muncitoresc Romîn, a Guvernului R.P* Romine 
și a Consiliului Central al Sindicatelor, vă salut și 
vă felicit călduros cu prilejul zilei de 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a celor ce muncesc, ziua 
frăției muncitorilor din toate țările.

împreună cu noi vor sărbători întîiul Mai un nu
măr însemnat de prieteni dragi, delegați ai oame
nilor muncii din 19 țări.

Adresăm scumpilor noștri oaspeți un cald salut 
frățesc.

Tovarăși,
Sărbătorim ziua de < Mai ca oameni liberi într-o 

țară liberă și stăpînl pe munca noastră, mergem 
înainte pe drumul luminos al socialismului învingă
tor.

Poporul romîn constructor al vieții noi socialiste, 
trece astăzi in revistă cu îndreptățită mîndrie pa
triotică succesele dobindite.

Intr-un timp scurt, prin munca avîntată a oame
nilor muncii, țara noastră a fost transformată din- 
tr-o țară înapoiată într-o țară cu o puternică indus
trie socialistă în continuă dezvoltare, cu o agricul
tură în plin progres, cu o știință și cultură înflori
toare.

Se cimentează tot mai mult frăția dintre poporul 
romîn și naționalitățile conlocuitoare, dovada juste
ței politicii naționale a partidului și statului nostru 
democrat-popular.

Muncind cu însuflețire pentru realizarea hotărî- 
rilor celui de-al Il-lea Congres al P.M.R. și a mă
surilor stabilite de plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1956, clasa muncitoare a obținut succese 
importante.

Planul producției globale a industriei socialiste pe 
primul trimestru al anului, a fost îndeplinit în pro
porție de 107%. In numeroase întreprinderi s-au 
obținut indici mai inalți de utilizare a mașinilor și 
agregatelor și însemnate reduceri ale cheltuielilor de 
producție.

Cu realizări importante întîmpină ziua de 1 Mai 
și harnica noastră țărănime muncitoare, aliata de 
nădejde a clasei muncitoare în făurirea noii orîn- 
duiri socialiste.

Se dezvoltă și se întărește sectorul socialist al 
agriculturii. Peste 860.000 de familii de țărani mun
citori s-au unit în circa 12.000 gospodării colective 
și întovărășiri agricole.

Țărănimea muncitoare din sectorul socialist și in
dividual, muncitorii și mecanizatorii din G.A.S. șl 
S.M.T. trebuie acum sa desfășoare o muncă intensă 
pentru a termina la timp muncile agricole de pri
măvară, întreținerea culturilor, punind bazele unei 
recolte bogate, în vederea îmbunătățirii continue a 
aprovizionării industriei cu materii prime și a 
populației cu produse agro-alimentare.

Oamenii muncii din patria noastră prețuiesc apor
tul oamenilor de știință și de cultură, al intelectua
lității la construirea socialismului. Sîntem încredin
țați că oamenii de știință, cultură și artă vor lupta 
cu perseverență pentru ca știința șl tehnica, lite
ratura și arfa să slujească tot mai bine cauza po
porului, cauza socialismului și păcii.

Tovarăși.
Astăzi, la sărbătorirea zilei de 1 Mai, gindurile 

noastre se îndreaptă cu dragoste frățească spre țara

în care pentru întîia oară s-a construit societatea 
socialistă, spre marea noastră prietenă și aliată. 
Uniunea Sovietică. Anul acesta oamenii sovietici și 
împreună cu ei oamenii muncii din lumea întreagă 
conduși de partidele comuniste și muncitorești, se 
pregătesc să întimpine cea de a 40-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a 
deschis omenirii calea spre comunism, cu noi victorii 
in lupta lor pentru pace, democrație și socialism.

Socialismul — idealul către care își îndreaptă 
speranțele întreaga omenire muncitoare — a trium
fat în U.R.S.S., înaintează victorios în R. P. Chi
neză și în țările democrat-populare din Europa și 
Asia. Socialismul s-a transformat într-un puternic 
sistem mondial, care exercită o înrîurire uriașă a- 
supra întregii dezvoltări istorice a omenirii.

In țările lagărului socialist acest 1 Mai se sărbă
torește sub semnul unui continuu avînt al economiei 
și culturii, al creșterii bunăstării celor ce muncesc. 
Cu fiecare nou succes al popoarelor din țările so
cialiste se întărește și crește credința oamenilor 
muncii din lumea întreagă in cauza păcii și socialis
mului.

Trimitem salutul nostru fierbinte eroicului popor 
sovietic, constructor al comunismului, apărător ne
clintit al păcii, salutul nostru frățesc marelui popor 
chinez și tuturor popoarelor care construiesc cu 
succes socialismul.

In țările capitaliste, oamenii muncii sărbătoresc 
anul acesta ziua de 1 Mai sub semnul luptei împo
triva exploatării crîncene, împotriva scăderii nivelu
lui lor de trai, pentru pace, libertate și socialism.

Clasa muncitoare din țările capitaliste își dă tot 
mai bine seama că numai prin forța sa unită, prin 
concentrarea în jurul său a tuturor forțelor demo
cratice și progresiste ale societății, se poate asigura 
o politică națională corespunzătoare intereselor po
porului, se poate pune stavilă planurilor înrobitoare 
ale imperialismului.

In toate țările, partidele comuniste și muncitorești 
acționează cu fermitate pentru întărirea unității 
mișcării muncitorești mondiale marxist-leniniste, 
bunul cel mai de preț al clasei muncitoare interna
ționale, chezășia victoriei în lupta popoarelor pen
tru pace, democrație și socialism.

Tuturor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor 
care în țările capitaliste, coloniale și dependente 
luptă împotriva exploatării și asupririi, pentru cu
cerirea și apărarea independenței, pentru pace și 
progres social, poporul nostru liber le trimite salu
tul său frățesc și ie urează victorie deplină în lupta 
Io»* dreaptă.

Tovarăși,
Pe întreg globul pămîntesc, 1 Mai este sărbătorit 

anul acesta ca zi de unire a oamenilor muncii și a 
tuturor forțelor progresiste și democratice din toată 
lumea, în lupta pentru preintîmpinarea unui nou 
război mondial, pentru apărarea și consolidarea 
păcii.

Solidaritatea oamenilor muncii de pretutindeni cu 
popoarele lagărului socialist, in frunte cu Uniunea 
Sovietică, constituie un obstacol de neînvins în ca
lea planurilor agresive imperialiste. Este în afară 
de orice îndoială că dacă popoarele lumii, interesate 
îri menținerea și consolidarea păcii vor fi vigilente 
si vor acționa unite și cu perseverență, vor putea 
să împiedice realizarea planurilor și uneltirilor raz..

(Continuare în pag. 3-a)



Pe fetele lor citești bucuria.

ÎN ORAȘUL 
PETROLIȘTILOR

MARIN EL zile. Tinerii

„Progresul'

se

atît de voios și atît de

V. BÂRAN

înfrățesc ca și oamenii care

TO. MUREȘ (de ta corespondentul nostru).
I Ale:. Un soare cald iși revarsă cu dărnicie

muncitorești

CARNETK ZOMS

I. Ș1NCA

pionierii.

TREC SPORTIVII

w

horă. Reporterul cinematografic e*te prezent la datorie.s-a oprit și s-a încins Un car alegoric al sportivilor îndelung aplaudat.o

In produc- 
de Infrumu- 
treceau prin

luni de exiz- 
timp, colecti- 
73 de specta- 
narticipat a- 

p'oape 5C&0 de spectatori

f
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In dimineața Jui 1 Mai 1957, 
Gheorghe N. Gheorghe strungar 
fruntaș la uzinele „Mao Țze-dun“ 
din București a defilat cu bata
lioanele muncitorești. Era în rîn- 
dul ce închidea coloana și după 
el, după gărzile muncitorești, în 
Piața Stalin au apărut dintr-o 
dată sute de flori. Flori roșii, 
flori albastre, flori albe, răsărite 
in piatră, fremătau ca adiate de 
vînt schimbînd ca printr-o minune 
piața intr-o grădină mișcătoare. 
Erau pionierii. îmbrăcați în 
vestminte ce închipuiau flori. Nici 
că se putea o mai potrivită pre
zentare: căci după cum florile

sînt simbolul primăverii tot așa 
și ei copiii sint primăvara patriei 
noastre.

Gheorghe N. Gheorghe a rămas 
de-o parte, pe trotuar, să-i pri
vească. Se simțea bucuros și mîn- 
dru știindu-1 printre acești pio
nieri și pe copilul său Marinei, 
elev în clasa a Vl-a la Școala 
nr. 143,

Marinei are aproape 13 ani 
S-a născut cu 12 zile înainte de 
eliberare și In primăvara care a 
urmat aducind cu ea primul 1 
Mai liber, tatăl a defilat cu el 
fn brațe. Si de-atunci, an de an. 
în fiecare primăvară, Marinei

afla în coloana muncitorilor de 
la „Mao Țze-dun".

Acum, Gheorghe N. Gheorghe 
îl căuta cu privirea. Nu.l vedea, 
nici nu putea să-1 vadă, dar i. 
simțea acolo în buchetele ce tre
ceau pe lină el. Deodată se aude 
strigat i

— Nene Gheorgbe I
Era un copil al vecinului, coleg 

cu Marinei.
— Nene Gheorghe. s-a apropiat 

copilul, uode-i Marinei ? De ce nu 
l-ai lăsat să vină cu no ’

Strungarul părea să nu-i iuțe- 
leagă.

— Cum, -nu-i acolo? Nu-i cu 
voi ?

— Nu-i.
Gheorghe N. Gheorghe a rămas 

Întristat în marginea trotuarului.
Curlnd cintecul fanfarei mili

tare incetă. In piață Iși făcu apa
riția formația unei fanfare de ti
neri îmbrăcați in tricouri albas
tre și pantaloni albi Cintecul 
lor era Anoscut și Gheorghe X. 
Gheorghe tresări. Era fanfara 
uzinelor .„Mao Tze-dun" Deodată 
chipul său se lumină In fruntea 
coloanei, cu capul sus și pași 
vioi mergea Marinei. Era îmbră
cat ca și tinerii din urma sa. cu 
tricou albastru și pantalon: alb:, 
iar de git purta o tobă aproape 
tot atft de mare ca și el Trecea 
mîndr-j prin fața tribunei bătind 
ritmic In tobă. După el urma fan
fara și carul alegorie.

"ne', ase erai ?
tăticule. Știam că ai să 
cu gărzile muncitorești 
dus eu la fabrică. în fo-

Pe ăe-
* U-

Seninătate, voioșie, sănătate — trec

_  Vta-
— Da 

defilezi 
șî m-’tn 
cui tău.

Și era _ ___  w__ __
împurpurat la față că tatăl său iî 
ridică în brațe și-l purtă o vreme 
ca și atunci in primăvara aceea 
cind a defilat pentru intiia oară 
cu el.

O
t 1 
k 1

r 
k

primăvara-! Mai. Un soare cald iși revarsă cu dărnicie razele r__ ____
lice asupra orașului de reședință al Regiunii Autonome Maghiare 
care a îmbrăcat haine de sărbătoare. Steaguri roșii și tricotore, 
flori, crengi de brad începe demonstrația oamenilor muncii. Coloa
nele de demonstranți se revarsă ca o uriașă forță... Trec gărzile 
muncitorești.... pionierii — viitorul de aur al țării.

în fața tribunei, cu trupurile lor micuțe înscriu: 1 Mal. în 
pitorești costume secuiești, in catrință romtnească, mină in mină, 
purtătorii cravatei roșii pășesc împreună uniți: un maghiar, un 
romin, un romin, un maghiar...

Urmează elevii școlilor profesionale, viitorii muncitori și elevi 
ai școlilor medii, corpul didactic și elevii Școlii medii „Bolyai Far- 
kaș" au venit la demonstrație să mulțumească partidului pentru 
grija ce le-o acordă, să anunțe pe toți că școala lor va sărbători in 
scurtă vreme 400 ani de existență.

Trec apoi studenții Institutului Medlco-Farmaceutic, artiștii 
teatrului secuiesc de Stat, intelectuali. îi intlmpină buchete de 
flori multicolore. Acum demonstrează artiștii celui mai tinăr an
samblu de stat al Republicii noastre — membrii ansamblului 
secuiesc de stat de clntece și dansuri—care nu peste multă vreme 
va prezenta pe scenele țării cele mai frumoase clntece și jocuri 
populare secuiești, crîmpeie din tezaurul culturii maghiare. Vin 
aooi muncitorii, harnicii muncitori tlrgmureșeni. Cei de la fabrica 
de mobile „Simo Gheza" raportează partidului și guvernului că in 
cinstea zilei internaționale a celor ce muncesc au dat peste plan 
aproape R00 garnituri de mobilă.

...S-a inserat. Din pădurile din jurul orașului se revarsă clntece 
rominești și maghiare. Și clntecele se 
le cintă.

M. MUNTEANU

PLOEȘTI (de la corespondentul 
nostru).

Abia se luminase. Primele raze 
ale, soarelui prevesteau o zi fru- 
r.resă Grașii petroliștilor a îm
brăcat haine de'sfcbătbafe. Fron- 
tispciul celor mar mari clădiri 
ale Pfceștitihr erau împodobilt 
cu tablourile dascălilor proleta
riatului. drapele roșii, tricolore 
și ghirlande de brad. MJj de lo-.

BILANȚ RODNIC
(de li iervișea 1, preăesaaală ar 1. caloane-

*r»>. k ‘abritilo- . Proletarul-,
1 avut nstaka» asai Stea_a Roșie*. Partizanul*, 
ca «idM Dar ciae Frrs-.ad la fetele lor străluci, 
țabt? Pe «’1 <f«- toane. ce complectau admiră
rii ace nor «Xaoa bai atmosfera sărbătoreasca a 
t i* z*a de I Mai orașaiaL mi-a revenit <■ min- 
>4 pete fața *r*u le d. scoția avută ea prunul
marcat figura w«- secretar aI comitetului orașe
le Șargo secre- aesc U-T-M. Bacău. Stelien 
itetataă L.T-W. de Ignat Tinerii a> muncit mult 

de coafecțr -Ba- pentru înfrumusețarea orașu- 
văznt coisaaa ac*- Ini. Și pentru a ma edifica pe 

talul» de ia $caa- deplin. interlocutorul meu

Este ora 12 și 4o minute. In piața Stalin domnesc clteva 
clipe de liniște. (Jn răpăit de tobe și in acordurile unui 
marș sportiv Iși face apariția primul grup de sportivi purtînd 
drapele roșii și tricolore, iar apoi un alt grup cu steagurile mul
ticolore ale asociațiilor sportive.

Trec sportivil_
Sitnbolul Spartachiadei tineretului — această uriași competiție 

de masă, această permanentă pepinieră de sportiv — este și el 
prezent: un grup de băieți și fete fac cerc :n jurul unei piramide 
formată din sportivi ce poartă un drapel pe care sint scrise două 
cuvinte: Spartachiada tineretului.

Nu se poate să nu pomenim și despre cei mai tineri dintre ei 
piticii, lată-i. trec disciplinați micii fotbaliști, scrimeuri. luptă 
tori etc. Ei merg cu mindrie înaintea sportivilor consacrați.

Coloana sportivilor trece mereu. Ii recunoaștem pe sportivi 
noștri fruntași. Printre ei remarcăm pe maestra emerită a sportu 
lui Ella Zeller, pe maeștrii sportului Dumitru Constantin, Vasile 
Teodosiu, Apolzan. frații Zavoda, Tiberiu Harastoszi.

Un car alegoric ne atrage atenția în mod deosebit. Este carul 
olimpic al Asociației „Dlnamo". Iată-1 pe dublul nostru campion 
olimpic Leon Rotman. desigur și aci tot in nelipsitul său caiac 
Pe boxerul Linca, campion olimpic, pe gimnastele Elena Vătășoiu 
Georgeta Hurmuzache, pe luptătorul Horvath Francisc etc

Cu aceștia am reușit să stau de vorbă lingă Statuia Aviatorilor 
Erau emoționați Rotman, zîmblnd, îmi spune că era 
cit p-aci să se răstoarne din... caiac. A uitat un mo 
ment că este pe un car alegoric și nu pe... apă. și a 
vislit In gol. I J

Trec sportivii.,
R. LUCIAN

H Cu prilejul zilei de 1 
Mai artiștii Teatrului de 
Opart p Băiet din orașul lași 
•a sărbătorit 6 '
tenii In acest 
eeg e prezentat 
cale le cere au

aai-a înșiruit clteva cifre: 
s-au prestat 27 740 ore muncă 
wăuntară. Roadele acestora se 
văd in Parcul Libertății în
frumusețat. Au fost olantafi 
I3M arbuști au fost amena
jate toate spatiile verzi 
oraș. Tinerii au văruit
pomi întreprinderile și insti
tuțiile arată și ele mai min- 
dre — spatiile verzi din incin
ta întreprinderilor Steaua 
Roșie", „Uzina metalurgică 
Bacău", fabrica de confecții 
•Bacăul". bucură privirile 
muncitorilor venlți să se re
creeze pe aleile așternute cu 
pietriș. Elevii Școlii profesio
nale nr. I metal și ai Școlii 
medii nr. I și-au amenaiat 
baze sportive cu teren de fot
bal. voley. baschet

Tinerii fruntași 
fie și în acțiunea 
sețare a orașului 
fața tribunei.

După-amiazi. la Fața Republicii.

cultorl ai orașului, femei și copii, 
tineri și virstnici din imprejuri- 
mile Plcțștiului se indreptau 
sprp locul'ue unde urmau să trea
că SilOanSe de demonstranți ve- 
niți la'sârfetdarea zilei de 1 Mai. 
Pe același bulevard, in 1892. a 
fost sărbătorit’ primul 1 Mai in 
Ploești. Bătrînii iși mai amintesc 
incă de sala unde muncitorii 
ploeșteni și-au exprimat primul 
cuvint de solidaritate cu prole

tariatul international. *
Au trecut 65 de ani.
Ziua de 1 Mai 1957 a fost săr

bătorită cu mari realizat. Petro
liștii boldeșteni, veniți la marea 
sărbătoare, au raportat ca cin
stesc ziua de 1 Mai cu a.700 tone 
de ț ței dat peste plan. Sondorii 
de la foraj n-au precupețit nici 
un efort. Procentul de 10,82 la 
suta mai mulți metri săpați la 
forajul de exploatare reprezintă 
o frumoasă realizare. In coloane
le de demonstranți se afla și ute. 
mistui Gheorghe Covrig maistru 
sondor la Boldești. El și-a 
terminat sonda cu 14 zile mai de
vreme

Mindri de rezultatele lor, con
structorii de utilaj petrolifer de
ținătorii steagului roșu de frun
tași pe ramură, au dat cu 2.26% 
mai muite produse fată de_plan, 
in cinstea acestei 
constructori de aici, aplicind ini
țiativa celor de la 
din Brăila, au realizat prin re
ducerea consumului de metale fe
roase și neferoase, economii egale 
cu trei pomp» de noroi „Duplex" 
și un granic de foraj pentru son
dele de mare adincime.

Cu un bogat bilanț s.au pre
zentat ia marea, sărbătoare și 
muncitorii din industria chimică 
a regiunii Ploești

Economiile de 19 000 000 lei 
realizate in cinstea zilei de I Mai 
exprimă cu adevărat hotărirea cu 
care muncitorii traduc in viață 
măsurile luate de partid și gu
vern.

Coloanele de demonstranți și-au 
manifestat tncăodată dragostea 
lor față de partid și guvern.

N. PUIU

Pentru 
belșugul 

ogoarelor
CRA10VA (de la coresponden

tul nostru}.
Studenții- Facultății de meCani. 

zarea agriculturii din Institutul 
Agronomic din Craiova, defilea
ză pe mașini in fața tribunei,din 
centrul orașului. Trec combine 
pentru recoltarea grtului, po
rumbului, cartofilor. Pe chipurile 
tinerilor stă zugrăvită bucuria, E 
firesc. Sint fii de țărani munci
tori. colectiviști și întovărășiți. 
Dacă altădată nu știau să țină 
in mină declt o sapă, o seceră și 
coarnele plugului, azi ei conduc 
mașini uriașe cu zgomot de bon
dar, mașini care reduc efortul fi
zic și Sporesc producția agrico
lă.

Curlnd ei vor merge acolo de 
unde au plecat — pe ogoare, vor 
'învăța ta rlndul lor și pe alții din 
tainele agriculturii mecanizate.

O știu aceasta și Nicolae loni- 
tă și Alexe Ralou și Victor Ca
zaca și Maria Druțu studenți 
fruntași la 'învățătură din anul 
IV.

Aplauzele celor de la tribună 
sini îndreptățite. Viitorii ihgineri 
se vor strădui să contribuie din 
răsputeri la mecanizarea și co
operativizarea agriculturile

ION TEOHARIDE



In timpul grandioasei demonstrații a

Marile coloane
Cei care au trecut lă 1 Măi pe 

bulevardul Stalin au observat 
probabil că pe statuia aviatorilor 
se cățăraseră vreo 7-8 ziariști,

Seara, pe scena de la Arenele
Libertății.

INTERVIU
ÎN

în tribuna în care se găseau 
oaspeții de peste hotare domnea 
> permanentă însuflețire. Repetă
rile dplau'Ze ănimâțta prietenilor 
îoștri vehifl din 19 țări. mi-a su* 
șrirat ideia unu) iriterviu-fulger. 
Tema: părerea despre demonstra
re.

M-am adresat lui Irea Gualandi 
ii Marld Caccia, tnilitahți sindi
cali italieni.

— M-a impresionat totul. Cu 
leosebire, thsa, participarea vie a 
>opiilației. entuziasmul și forța ma- 
îifestației, mi-a spus Irea Gua- 
andi.

Mario Caccia adaugă :
— Văzînd manifestația mă gîn- 

iesc la Italia unde muncitorii pen- 
ru a demonstra au nevoie de zeci 
ie . permise ale chesturii, unele 
itrazi le sint interzise, iar accesul 
n piețele centrale împiedicat. Cu 
oate acestea muncitorii italieni 
organizează puternice demonstrații.

Am avut prilejul s-o cunosc pe 
^ntal Imrene. secretară a Comite- 
ului Central al Sindicatului mun- 
dtorilor din industria chimică din 
LP. Ungară.

— Ce v-a impresionat cel mai 
nult ? — am întrebat-o.

— M-a impresionat dragostea 
lamenilor muncii față de regimul 
lemocrat-popular, față de patria 
or. în demonstrație se vedea lim- 
»ede că muncitorii rottiîni sînt li- 
ieri și fericiți. Aceasta este foarte 
mbucurător pentru noi. Se cunosc 
jvenimerttele tragice prin care am 
recut acum CîteVâ litrii. Ajutorul 
rățesc al țărilor socialiste, printre 
:are și al poporului romîn, nri-a 
ost de mare preț. Astăzi, poporul 
îOstru sărbătorește 1 Mâi, hotă- 
ît să rămînă credincios cauzei so
cialismului. Doresc poporului ro- 
nîn succese și mai mari în conk 
truirea socialismului.

Lingă mine un confrate stătea 
le vorbă cu M. Poons, administra- 
or al spitalului orășenesc din 
Amsterdam. Acesta îi povestea deș
ire impresia puternică pe care 
-au produs-o gărzile muncitorești 

fiecare cu cite unul sau două a- 
parate de fotografiat agățate de 
gtt. Ziariștii s-au bucurat de o 
vie atenție din partea demon
stranților. Fiecare coloană sau 
grup ne solicita clfiva centimetri 
din pelicula ftlrflului.

— Vh ne faceți și nouă o 
P02ă ?.„

Un bărbat purtind pe umeri un 
copil cu un steguleț in mină — 
simbolul clasic al manifestații
lor de primăvară — a înduioșat 
toate... obiectivele și a fost în
registrat simultan. în deosebi e- 
tevele — veșnic romantice și a- 
rhaioare de amintiri — ri-au pu
tut fi refuiăte în nici un chin de 
către fotoreporteri

Din mica noastră tribună am 
trecut în revistă toată manifes
tația, incepind cu gărzile mun
citorești și terminind cu coloana 
oamenilor de ordine Ceea ce nu 
s-â văiut din tribunele oficiale 
și am văzut noi a fost emoția și 
înfrigurarea fluviului acela de 
oameni care se pregăteau aliniirl- 
du-se cu fețe îmbujorate pentru

TRIBUNĂ
înarmate. El își amintea despre 
zilele cînd ca partizan lupta îm
potriva fascismului.

Mohamed Amin El Karmuti, 
președintele Federației muncitori
lor agricoli din Egipt, organizație 
care numără 6.000.000 de membri, 
eră des solicitat de gazetari. L-am 
deranjat și eu.

Ce impresie aveți despre de
monstrația pe care o vedeți ?

— Poporul romîn îmi pare un 
Singur oiri. Unitatea întregului po
por o simt exprimată în întreaga 
manifestație. Și sînt fericit că voi 
sînteți fericiți. Cînd vă văd, mă 
gîndesc la poporul egiptean care 
și-â cucerit libertatea. Sînt convins 
ca vă veți făuri o Viață mereu 
mai fericită.

E. OBERST 

In frumoase -Petunie naționale defilează tineri plini de voioșie.

a păși prin fața conducătorilor 
țării.

Un coleg de la o altă gazetă 
mi-a mărturisit că vrea să-și 
scrie reportajul fără cifre și nume 
de oameni — un reportaj despre 
marile coloane — fără să urmă
rească ramurile de prăducție. 
întreprinderile marile uzine. 
Vrea &ă scrie despre faptele și 
figurile spontane din manifesta 
ție. Din cinci in cinci minute mă 
trăgea de mlnecă.

— Ai observat ceva spontan și 
poetic ?

— Spontan ? Mda Spontan mi 
s-a părut de pildă o lozincă 
scrisă pe o pan car dă In formă de 
carte pe care studenții și profe
sorii Institutului Agronomic 
Băle eseu** scriseseră : ^Noi nu 
putem aștepta ; sarcina noastră 
este să smulgem naturii toate 
darurile**. Cartea eră 'încunu
nată cu spice. Am dreptul să 
mi-i închipui pe cei care purtau 
această lozincă printre grinele și 
porumburile din clmpiile țării 
luminlnd cu știința Ibr Pe țăra
nii muncitori care mai înainte 
— analfdbeți fiind — iși Inieme- 
iau agricultura oe primul ciniec 
al cucului rariță și alte supers
tiții strămoșești.

Mi s-a măi părut poetic co
loana aceea de țărani din raio
nul Oltenița, cooperativizat in 
întregime acum cîteva zile. 
Mergeau încet* privind cu ochi 
mari valurile acelea ae culori și 
aclamații care-i uimea. L-am o- 
prit pe unul dintre ei — un om 
mărunțel, cu mustață — și l-am 
întrebat de unde sint. Erau din 
comunele Coconi. Valea Roșie și 
Șoldanu. Mi-a mai spus că ulti
mele cooperativizate sint comu
nele Greaca, — satul Zboiu —- 
și Izvoarele.

Date laconice sărace intr-un 
fel. de știre transmisă prin tele
fon. Prin ce erau ei poeticP 
Prin însăși succesul acesta cu 
care puneau încă o floare In cu
nuna de realizări din preajma a- 
cestui 1 Mai.

I. BAIEȘU

Intîlnirea dintre 
conducătorii C C. S 

și membrii delegațiilor 
sindicale de peste 

hotare
Tovarășul Gheorghe Apostol, 

președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P.U. a pri
mit marți la amiază pe membrii 
delegațiilor sindicale din U.R.S.S., 
R.P. Chineză, Austria, R.P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, Egipt, 
Franța, RD. Germană, R.F* 
Germană, R.P.F. Iugoslavia, O- 
landa, R.P. Polonă, Siria, R.P. 
Ungară, precum și pe reprezen
tantul Federației Sindicale Mon
diale, sosiți în Capitală pentru a 
lua parte la sărbătorirea zilei de 
I Mai.

In numele Consiliului Central 
al Sindicatelor, tovarășul Gheor
ghe Apostol a salutat pe oaspeți 
urindu-le bun sosit îri țara noas
tră.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
informat apoi pe membrii delega
țiilor sindicale de peste hotare 
asupra preocupărilor centrale ale 
sindicatelor și asupra structurii 
lor organizatorice

I «tiIni rea dintre conducătorii 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R P.R. și membrii dele- 
gațiilor sindicale de peste ho
tare s-a desfășurat intr-o atnx»- 
ferâ caldă, prietenească.

Masă 
tovărășească

Ia sear, zilei de 1 Mai. Co- 
»i al Central al Sindicatelor a 
oierii • masă tovărășească la 
restaurantul Pescăruș In dnstea 
ce tăților străini ți i fruntașilor 
In producție din întreaga tară 
invitați si participe la sărbâ'.rri- 
rea Zilei internaționale a maicii 
la București

Au luat parte tovarășB Otivu 
Stoica, președintele Consilhdsi 
de Miniștri, Gheorghe Apostol 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor Petre BorM și 
Alexandru Moghioroț. vicepreșe 
dinți ai Codsitfuhil de Miniștri 
membrii Prezidiului C.C.S.. preșe
dinții QG ale sindicatelor, vete 
răni ai mișcării sindicale <fin 
tara noastră, activiști ai C.C.S

Masa tovărășească a decurs In
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

oamenilor muncii din Capitală.

Cuvîntarea tovarășului Gli. Apostol
(Urmare din pag. l-a) Tovarăși.

boinice ale cercurilor imperialiste și să readucă 
relațiile internaționale pe calea destinderii, pe ca
lea colaborării pașnice între popoare.

Dînd întregul său sprijin oricărei propuneri me
nită să ducă la destinderea internațională, poporul 
nostru — conștient de marea sa forța în cadrul pu
ternicului lagăr socialist, cate se conduce după prin
cipiul : toți pentru unul și unul pentru toți, va res
pinge cu hotărîre și pe viitor orice încercare de 
amestec în treburile sale interne. Să știe toți cei ce 
încearcă să exporte capitalismul că pe pămîntul 
setimp al patriei noastre nu mâi au ce căuta in 
vecii vecilor nici moșierii, nici fabricanții, nici trus
turile străine.

Poporul nostru consideră drept safeina sa supre
mă să contribuie cu toate forțele la consolidarea 
continuă a marelui lagăr socialist. In frunte cu 
marea Uniune Sovietică, aliata și prietena de nă
dejde a poporului romîn.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Guvernul Republicii Populare Romine și Con
siliul Central al Sindicatelor își exprimă convinge
rea nestrămutată că oamenii muncii, în frunte cu 
eroica și talentata noastră clasă muncitoare, vor 
dezvolta inițiativa și puterea lor creatoare pentru 
realizarea sarcinilor celui de-al II-lea plan cincinal, 
creînd noi condiții pentru continua îmbunătățire a 
nivelului de trai material și cultural al poporului.

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc!

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța Con
ducătoare și organizatoare a poporului muncitor, 
inspiratorul tuturor victoriilor noastre!

Trăiască bastionul de neclintit al păcii și socia
lismului, lagărul țărilor socialiste, în frunte CU Uniu
nea Sovietică!

Sub steagul marxlsm-leninisOulUi, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Romîn, înainte spre vic
toria deplină a socialismului in scumpa noastră pa
trie, REPUBLICA POPULARA ROM1NA!

0 delegație a Scupșcinei Populare 
Federative Iugoslave va vizita țara noastră

Marea Athmare Naționali a 
Republicii Populare Romine a in
vitat o delegație a Scupșcinei 
Populare Federative Iugoslave 
pentra a vizita țar* noastră.

'Scupșcina Populară Federativă 
Iugoslavă a primit invitația Ma

Oaspeți de
Zilele acestea au sosit în Ca

pitală printeie delegații de peste 
notare pentru a participa la lu
crările Congresului national de 
științe medicale care se deschide 
iar nici 5 -nai in Capitală.

Tn după amiaza Zilei de 
miercuri au sosit cu avionul din 
Frar?*a: H. Simmonet, reputat 
profesor de endocrinologie de la 
Facu'tatea de medicină din Paris; 
H. Hirsch-Marie, șef de laborator 
la spitalul ..Beaujoin** din Paris: 
Ck David, âiMAnuu ăia XauL 
Cha.eau și N. Array, radiolog din 
Paris.

In cursul zilei de joi au sosit 
ie ega țiile R.P. Chineze și 
R. Cehoslovace.

Din delegația R P Chineze, care 
ere condusă de prof. Ciun Hui- 

INFOS
In dram spre patrie. delega- 

ta Uniunii Sovietice condus-a' de 
V. V. Mațkevtci. mur. strai Agri- 
calturii al U-RJÎ-S. care a cârti 
cipat la Sofia la Conferința pen
tru problemele de livrare de pro- 
4ese agricole pe terme» lung, 
s-a oprit in Capitală.

Oaspeții au vizitat institutul 
de cercetări pentru cultură ca
râmbului și cmpur le ratoau.m 
Oltenița din regiunea București.

La plecare, marți dimineața 
r^rezentanțu agriaLt.:ru Uma
na Sovietice au :oet conduși la 
aeroportul Băneasa de tovarăși; 
Al. Moghioroș, vcepreședinte ai 
Censtimhii de Miniștri. I. Cozma. 
ministrul Agriculturii și Silvicul 
turd. M Stanca. B Șchiopa și 
Q Popescu, adjuacți ai ministru
lui Agricol tarii și Silvicultorii, 
și de funcționari superiori ai a* 
oastui minister

*
Joi dimineața s-a întors in Ca

pitală venind din Belgia, delega
ția Partidului Muncitoresc Ro- 
min care a participat la lucră
rile celui de-al 12-lea Congres al 
Partidului Comunist din Belgia.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Simion Bughici și loan 
Cdtoț, membri ai C.C. al p.M.R.

La sosire. In Gara de Nord 
membrii delegației au fost intim-

rii Adunări Naționale și a ales o 
delegație care va vizita țara noa
stră Incepind din 11 mai. Con
ducătorul delegației, alcătuită 
din 13 deputați. este Dlazo Iova- 
novici, președintele Scupșcinei 
Populare din Muntenegru.

peste hotare
lan, specialist în boli tropicale, 
redactor-șef al revistei „Chinese 
Medical Journal", fac parte prof 
dr. Huan Min-hsin, cardiolog, dr. 
Li Mi-hsin, endocrinolog și dr 
Kuo Cen-ciu, inframicrobiolog.

Delegația R. Cehoslovace este 
condusă de prof O. Teyschl, spe 
cialist în reumatologie infantilă 
din Praga. Din delegație fac par
te printre alții prof. Z Servit, 
neurofiriolog și prof. M. Stefja, 
internist cardiolog, ambii din 
Praga.

De asemenea, joi au sosit din 
R.D. Germătiâ acad. F. Jung, fi- 
ziolog și farmacolog. profesor de 
farmacologie la Facultatea de me
dicină a Universității „Humboldt" 
din Berlin și dr. Oh. Wendt, neu 
rolog.

M A T I I
pinați de tovarășii Ion Pas. Ofe- 
lia Manole de activiști ai CC 
al PAAR.

★
La Muzeu ’, de artă populară al 

R P.R. a ai ul loc luni după a- 
mzază deschiderea unei expoziții 
ee artă populară chineză.

Expoziția face cunoscute oubli- 
culu: nostru une.e genuri de artă 
popu-ară chineză și prezintă as
pecte etnografice dJt marea țară 
pnetend.

Obiectele expuse dovedesc ma
rea varietate de genuri a artei 
populare chineze și deosebita mă
iestrie a creatorilor populari din 
R.P. Chineză.

Expoziția rămine deschisă plnâ 
ia 31 mai.

ir
Intre 3 șl 5 mai a.c. va avea 

Ioc la Dusseldorf. Munchert și alte 
orașe din R. F. Germană, cea de 
a 2-a înfilnire internațională a 
corurilor de copii, organizată de 
„Rheinischer Kinder und Jugen 
dohor“ din Republica Federală 
Germană

La aceasta întîlnire internațio 
nală va lua parte și Corul de 
copii Radio, sub conducerea di
rijorului Ion Vanica.

Ieri s-a dat startul în ..Cursa Păcii’
BRNO 2 (prin telefon de la tri

misul Ager preș).
La 2 mai s-â dat stattul tn cea 

de-a X-a ediție jubiliară a com
petiției cicliste „Cursa Păcii" 
Praga-Berlin-Varșovia. la care 
participă 84 de alergători repre- 
zenttnd 14 țări : Anglia, Belgia. 
R. P. Bulgaria, Franța, R.P F. 
Iugoslavia, Finlanda, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară, U.R.S.S.. 
Suedia. Danemarca. R. D Ger 
mană. R P. Polonă și R. Ceho
slovacă. Plecarea festivă a avut 
loc în piața Stiachov îh prezen
ta a zeci de mii de spectatori 
Concurent» au fost salutați de 
președintele Comitetului de orga
nizare a „Cursei Păcii", Groch 
Un grup de pionieri de la școlile 
din Praga au oferit flori cicliș
tilor și in clipa cînd A Joinard 
(Franța), președintele Uniunii 
cicliste internaționale, a tăiat 
Danglica de start sute de porum
bei albi au fost lansați in văzduh. 
In uratele mulțimii entuziaste în
șirate de-alungul străzilor pa
voazate multicolor, cicliștii au 
pornit in primi și cea mai lungă

ȘTIRI SPORTIVE
Zilele trecute s.a desfășurat in 

orașul Tirnovo întilnirea interna* 
țională de fotbal dintre echipa 
bucureșteană Locomotiva Gara de 
Nord și selecționata locală. Fot
baliștii romlni au terminat Învin
gători cu scorul de 3-0.

★
In continuarea turneului pe 

care-| întreprinde în (ara noastră 
echipa poloneză de box a asocia
ției Start a susținut joi la Ga
lati o întîlnire în compania se
lecționatei asociației Voința. 
Pugiliștij romîni au obținut vic
toria cu rezultatul de 13-7.

w
Pe stadionul „Vasit Levski" 

din Sofia tn fafa a 40.00 de spec
tatori s.a desfășurat la 1 Mai 
meciul de fotbal dintre reprezen
tativa orașului Sofia și echipa 
iugoslavă Beogradski Sport Club. 
După un joc disputat victoria a 
revenit echipei bulgare cu sco
rul de 3-2.

★
Azi urmează să sosească In 

Capitală echipa reprezentativă de

Foto : D. F. DUMITRU

Spectacol festiv 
în cnstea delegațiilor 

de peste hotare
Joi seara, la Teatru! C.C.S. a 

avut loc un spectacol festiv dat 
de Ansamblul de cintece și dan. 
suri al C.C.S. în citfsteă delega
țiilor sindicale de peste hotare și 
a fruntașilor în producție din în
treaga tară care au luat parte la 
sărbătorirea zilei de 1 Mâi în Ca
pitală.

La spectacol alături de oaspe(i 
și muncitofi fruntași, au asistat 
membri ai Prezidiului Consiliului 
Central al Sindicatelor, președinți 
ai comitetelor centrale ale sindi
catelor, șefi ai secțiilor Consiliu
lui Central al Sindicatelor, acti
viști ai sindicatelor.

Spectacolul festiv s-a bucurat 
de un deosebit succes.

etapă a cursei: Praga-Brno 
(224 km.).

Clasamentul etapei: 1. Ohgren 
(Suedia) a parcurs 224 km în 
6h. 03,46" 2-5. Tongertoo (Bel
gia), Rae (Anglia). Bugâlskt 
(R P. Polonă), Hristdv (R. P. 
Bulgaria) toți același timp cu 
ctștigătorul ‘ 6. BoUddri (Fran(a)| 
6h. 03’57“ ; 7. Chwiendacz (R. P. 
Polonă) 6h. 04’17" , 8 Levacic 
(Iugoslavia) același timp; M. 
Pruski (R. P. Polonă) 6h. 04’26”; 
10. Kapitanov(U.R.S.S.) 6h.O4 35”; 
din echipa romină primul a fost 
Dumitrescu pe locul 26 în 
6h 05’05”. Ceilalți alergători ro- 
mini au ocupat următoarele 
locuri: C. Șandru (36) 6h.O8 30”; 
G. Șerban (46) 6h 15’43”; Po- 
recea nu (58) 6h. 26’50; Zanoni 
(61) 6h. 26’52": Maxim (69) 
6h. 38’10".

Clasamentul pe țări: 1. R P 
Polonă 18h. 12’23"; 2. Anglia
18h. 13’25”; 3. Belgia 18h. 13’34”, 
4 Suedia același timp. Echipa 
R.P.R. ocupă locul 10 cu 
18h. 29’18”

Astăzi se desfășoară etapa a 
Il-a Brno-tabdr (177 km).

rugbi a orașului Londra, care va 
intilni duminică pe stadionul Re
publicii echipa selecționată d o- 
rășului București. Amatorii jocu
lui de rugbi din Capitală așteap
tă cu deosebit interes acest eve
niment sportiv ce marchează în
ceputul unui sezon international 
bogat in jocuri, cu echipe din An
glia și Franfa.

Rugbtștii bucureșteni s-au an
trenat cu asiduitate in ultima 
vreme dornici de a se comporta 
la înălțimea așteptărilor. După 
toate probabilitățile echipa ora
șului București va fi următoarea: 
A. Penciu, D. Ghiuzelea, flie Ion, 
C. Krammer. S. Barbu, R. Chi- 
riac, M. Mergisescu, V. Moraru, 
A. Palosanu, E. Dumitrescu, M 
Blăgescu. A. Marinache, M. Ma- 
nolache, P. lordăchescu, A. Teofi- 
tovici. Fiind accidentat la ulti
mul antrenament D. lonescu nu 
poate juca in acest meci, tnttlni- 
rea vp fi condusă de Jean Fer
nand Sampieri (Fran(a),



Intre 16-22 august

Al IV-lea Congres 
al F.M.T.D.

MOSCOVA 2 (Agerpreș). —
T. A.S.S. transmite: Comitetul 
Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
a solicitat Comitetului organi
zațiilor de tineret din U.R.S.S. 
să examineze problema în legă, 
tură cu posibilitatea convocării 
celui de al lVdea Congres al
F.M.T.D.  în Uniunea Sovietică. 
După o consultare cu Comitetul 
organizațiilor de tineret din 
R.S.S. Ucraineană, Comitetul 
organizațiilor de tineret din
U. R.S.S. a transmis secretaria
tului F.M.T.D. invitația de a 
convoca cel de al IV-lea Con
gres al F.M.T.D. In capitala 
Ucrainei Sovietice — Kiev. Se
cretariatul F.M.T.D. a acceptat 
cu satisfacție această invitație.

Comitetul executiv al F.M.T.D. 
a hotărît sa convoace între 16 
și 22 august 1957 în conformi
tate cu statutul F.M.T.D. ccl 
de al IV-lea Congres ordinar al 
Federației la Kiev cu următoa
rea ordine de zi:

1. TINERETUL IN ZILELE 
NOASTRE ȘI SARCINILE 
F.M.T.D. ;

2. ADOPTAREA NOULUI 
STATUT AL F.M.T.D. ;

3. ALEGEREA ORGANE. 
LOR EXECUTIVE ALE 
F.M.T.D.

Se crede că la lucrările Con
gresului vor participa peste 
500 de reprezentanți ai organi
zațiilor F.M.T.D. și observatori 
din partea organizațiilor care 
nu fac parte din Federație.

0 dezmințire a serviciului de presă de pe linsă 
primul ministru al R. D Germane

BERLIN 30 (Agerpres). — 
Serviciul de presă de pe lingă 
primul ministru al Republicii 
Democrate Germane a dezmințit 
la 30 aprilie o știre a ziarului 
v.est-berlinez ..Der Kurier*4 care 
referindu-se la informații obți
nute din cercurile guvernamentale 
de la Bonn, a afirmat că in Re
publica Democrată Germană ar fi 
stocate arme atomice, iar la Pe 
nemund (nordul R.D Germane)

PENTRU 
ȘI

R. P. Chineză
PEKIN 2. — Corespondentul 

Agerpres transmite: In dimineața 
însorită da 1 Mai pe poarta Tien 
An Men, considerată de poporul 
chinez ca un simbol al revoluției 
și al marilor sale tradiții, precum 
și în vasta piață din fața acesteia, 
mii de steaguri roșii de mătase 
salută marea sărbătoare proletară. 
La ora 10 își fac apariția in tri
buna centrală conducătorii parti
dului și guvernului R.P. Chineze.

In tribune se aflau peste 1.000 
de oaspeți veniți Ia această săr
bătoare din 46 de țâri.

Luind cuvin tul la deschiderea 
demonstrației, Pin Cijen, vice
președinte al Comitetului perma
nent al Congresului național popu
lar și primar al orașului Pekin, a 
salutat atît pe oamenii muncii 
chinezi cit și pe oaspeții străini.

La demonstrația de 1 Mai din 
Pekin au participat peste 150.000 
de muncitori, 20.000 de oameni ai 
muncii din cooperativele mește
șugărești, 140.000 studenți și elevi, 
zeci de mii de oameni de aria <i 
litere, pionieri și aproape 100.000 
elți cetățeni ai capitalei. Demon
strația a durat trei ore

R. P. Polonă
VARȘOVIA 2 (Agerpres) — 

PAP transmite: Capitala Polo 
niei a îmbrăcat la I Mai haina 
de sărbătoare. Anul acesta Ia 
manifestația de I Mai au partici
pat peste 120.000 persoane.

La ora 10 dimineața au urcat 
la tribună conducători ai P.M.U P 
și guvernului, conducătorii celor
lalte partide politice, precum și 
delegații sindicale și muncitoreș*.. 
din U.R.S.S., R. P. Chineză și 
alte țări. W. Gomulka, prim-se 
cretar al C.C. al P.M.U P-, a ros
tit o cuvîntare de salut.

După cuvîntarea lui VV. Gomul
ka a început demonstrația festivă 
a oamenilor muncii care a durat 
citeva orc. Ea s-a desfășurat sub 
semnul întăririi solidarității in
ternaționale a c’.asei muncitoare 
din toate țările, a întăririi unită
ții și coeziunii țărilor lagărului 
socialist.

R. Cehoslovacă
PR AGA 1- — Corespondentul

Agerpres transmite: La 1 Mai, 
populația R. Cehoslovare a sărbă
torit tradiționala sărbătoare a oa
menilor muncii Străzile orașului 
Praga erau pline de oameni care 
se îndreptau spre centrul orașul-: 
unde se aflau tribunele.

La ora 8 și 30 minute Ia tri
buna centrală au urcat conducă
torii partidului și guvernului.

A. Novotny, prim secretar al 
C.C. al P.C.C., a rostit o cuvîn
tare în numele Cotletului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și a Frontului Na
țional. El a felicitat pe pârtiei- 
panții la demonstrație cu prilejul 
zilei de 1 Mai.

Apoi a început demonstrația 
oamenilor muncii care a durat 
patru ore. Au trecut prin fata tri
bunelor peste 300.000 de de
monstranți, purtfnd pancarte care 
chemau la pace și colaborare în
tre popoare.

Mari demonstrații de 1 Mai i- 
avut loc și la Bratislava. B—. 
Ostrava. Plzen. Ceske Budejo»ke. 
Kosice și alte orașe ale republic *.

s-ar găsi instalații pentru laata- 
rea de rachete.

Aceste informații, se 
știrea Serviciului de presă al R_D- 
Germane, nu corespood resfitătn. 
Prin aceasta miociuni -
tată, guvernanții de "a Boon Za- 
cearcă să abată atestă* de la 
pregătirile criminale :n vederea 
unui război atomic, care se des
fășoară in Germania occder*.>'_i 
și care au stîrnit un val de pro
teste.

Sărbătorirea Iul 1 Mal peite hotare

PACE, PRIETENIE
UNITATE MUNCITOREASCĂ

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Sărbătoarea de 1 Mai a început 
la Moscova prin tradiționala pa. 
radă militară din Piața Roșie.

In tribuna centrală a Mauso
leului se aflau N. A. Bulganin, 
N. S. Hrușciov, L. M. Kagano- 
vici, G. M. Malenkov, A. 1. M;ko- 
ian, V. M. Molotov, 'M. G. Pervu- 
hin, M. Z. Saburov, M. A. Suslov, 
L. 1. Brejnev, D. T. Șepilov, E. A. 
Furțeva. N. M‘. Șvernik, A. B. A- 
ristov, N. I. Beliaev, P. N. Pos

Cuvîntarea lui G. K. Jukov

gr alinare 
obținute 

lagărului 

socalist

Anul acesta sărbătoarea de 1 
Mai se desfășoară în condițiile 
unirii tot mai strinse a oameni
lor muncii din toate țările în 
lupta pentru pace, pentru demo
crație. socialism și independența 
popoarelor.

Puternica forța transformatoare 
a ideilor marxism-leninismului
își găsește o expresie 
și in uriașele realizări 
de celelalte țări ale 
socialist.

Succesele lagărului 
însuflețesc pe oamenii muncii 
din întreaga !ume în lupta lor 
împotriva exploatării capitaliste, 
pentru eliberarea națională de 
sub jugul imperialist.

Guvernul sovietic. urmînd 
principiile leniniste ale coexisten
ței pașnice, duce cu perseverență 
o politică externă de pace și face 
tot ce depinde de el pentru a 
slabi încordarea internațională.

Tinzind spre crearea unor re
gimuri favorabile lor. prin inter, 
med’ul cărora să-și poată duce 
politica reacționară, imperialiștii 
încearcă prin orice mijloace să

★

Incepe. defilarea trupelor. în 
frunte merg ofițeri, elevi ai aca
demiilor militare ^Frunze", de 
artilerie, de geniu, și ai altora.

Parada militară nu a durat 
mult — în total 50 de minute, dar 
ea a dovedit în mod convingător 
puterea forțelor armate a’.e Uniu
nii Sovietice care stau de strajă 
muncii pașnice a oamenilor so
vietici.

Demonstrația sărbătorească de 
1 Mai a oamenilor muncii din 
Moscova a început în Piața Ro
șie imediat după terminarea pa. 
rade: militare.

...Prin fața tribunelor trec 
12 000 de sportivi fabricați tis 
cestnme albe, verzi, roșn șâ al
bastre.

Defilează co'.oaneie coiect.veLtr 
ceior nrai mari întreprinderi d a 
Moscova — „Krasnii Proletarii", 
uzina de rulmenți Nr. I, „Ser? i 
Molot". „Triohgomaia Manufac
tura*. studenți ai Universității 
din Moscova și ai altor instituții 
de învăță mint superior din capi

Telefoto: AGERPRES, prin radio.

pelov, mareșali, generali și ami
rali.

Mareșalul Uniunii Sovietice,
G. K. Jukov, ministrul Apărării 
al U.R.S.S. primește parada. In 
centrul Pieții el este primit de 
mareșalul Uniunii Sovietice K. 
S. Moskalenko, comandantul pa- 
răzii. Mareșalul Jukov se urcă la 
tribună, de unde rostește o cu
vîntare.

scindeze lagărul socialist si să-i 
slăbească forța.

Ca răspuns la uneltirile agre 
sive ale cercurilor imperialiste, 
poporul sovietic, in unitate fră
țească cu popoarele celorlalte țări 
aie lagărului socialist, cons deră 
de datoria sa să întărească neîn
cetat capacitatea de luptă a tru
pelor care fac parte din forțele 
unite create in conformitate cu 
Tratatul de La Varșovia.

Poporul sovietic se poate bizui 
pe deplin pe forțele sale armate 
care au înalte calități morale și 
combative și dispun de toate mij
loacele moderne de luptă nece
sare pentru zdrobirea oricărui 
agresor.

Tovarăși! Poporul sovietic, 
condus de Partidul Comunist, 
privește cu încredere înainte spre 
viitorul său comunist. Succese'e 
obținute de poporul sovietic în 
construirea statului său socialist 
conving pe oamenii muncii din 
întreaga lume câ numai socialis
mul poate salva omenirea de 
primejdia războaielor, de exploa
tare. asuprire națională și perte 
duce popoarelț Ia o viață fercti.

*
tala sovietica, colaboratori ai in
stituțiilor Academiei de Științe, 
artiști.

Tineretul poarta pancarte ca 
porumbelul păc i și celelalte em
bleme ale aoropiatului FesLva! 
Mondial al Tineretului și Studen
ților.

Franța Declarafie cu privire la măsurile 
pentru întărirea păcii și securității 

generale a popoarelor
PROIECT PREZENTAT DE U. R. 5. S.

l

>

fost isterr să de grverx «a 
avut foc 29 de aAcsdr fi «w- 
ringuri aie oase*3er mk~L

Tn toate marile crase ate 
Franței ax awt foc de ix ■> 
nea mari ■ntfogefd și denac 
s frații «■■olaHeșdL

R. P. Ungară
g-acaeaeseooao ooooooeaeaoao j

| BUDAPESTA 2. — Cores- 8 
? pondentul Agerpres transmite : | 
| Clasa muncitoare și poporul g 
8 maghiar au sărbătorit într-n 8 
? atmosferă deosebit de însuflețită | 
jziua de 1 Mai.
8 La ora 9,30 coloanele de ma- 8
8 nifestanți au pornit din toate | 
| colțurile orașului spre Piața 8 
? Eroilor — locul mitingului. 8 
8 La ora 10, în deschiderea mi- £ 
2 tingului a fost prezentat un g 
8 program de cîntece revolution 8 
j nare executate de cele mai bu- 8 
; ne coruri muncitorești, iar la g 
8 ora 11, Gyorgy Marosân a des- 8 
' chis mitingul. '
| A luat cuvîntul tov. Kâdărg 
8 Janos, președintele C.C. al o 
| P.M.S.U. și președintele guver- | 
’ nului revoluționar muncitoresc g 
? țărănesc ungar
/ După cuvîntarea tov. Kâdâr | 
' mii de oameni s-au adunat în g 
| fața tribunei și au manifestat 8
1 timp îndelungat pentru P.M.S.U | 
' și guvernul revoluționar mun- g 
; citoresc-țărănesc maghiar. Tn 8 
, încheierea mitingului de 1 Mai. | 
? manifestanții au cîntat ..Inter- g
2 naționala“. 8
'«3C3C3C9C3O ooooocoeooor

R. D. Germană
BERLIN 2 — Trimisul special 

-gerpres transmite: împodobită 
:est.v de mii de mlini harnice, 

:ala R. D. Germane a sărbă- 
pentru a 67-a oară ziua de 

/ ALu.
.Wcrea demonstrație de 1 Mai 

a .”.:eput la 9 dimineața In pia- 
'a Marx-Engels.

Demonstrația a tnceput cu o 
-—esionantă paradă a forțelor 

terestre, aeriene și nava- 
.e aLe armatei naționale pnpu- 
terci

D-od parada militară a urmat 
pend* oamenilor muncii.

L:zin:a dominantă a întregii 
-rm:~s:'ații a fost cererea hotă- 
' -i pentru interzicerea armei a-

Ktr-r~.i-xra-.kr și alți membri ai 
grrezaahai.

Paxtkfsl «Nava Lanka Sama 
Semarif* fi Partidul Comunist 
dm Ceylon au organizat de 
asemenea mitinguri și demon
strării.

Importante propuneri sovietice 
cu privire la măsuri parțiale 
în domeniul dezarmării
Cuvîntarea lui V. A. ZORIN în Subcomitetul Comisiei 

O. N. U. pentru dezarmare

LONDRA 1 (Agerpres). — TASS transmite: La Londra s-a 
aflat că tn ședința Subcomitetului Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare din 30 aprilie reprezentantul U.R.S.S.. V. A. Zorin, a 
prezentat din însărcinarea guvernului Uniunii Sovietice, propu
nerile guvernului sovietic cu privire la efectuarea unor măsuri 
par(iale in domeniul dezarmării.

V. A. Zorin a relevat că noile 
propuneri ale guvernului sovietic 
prevăd Infăpturea unui număr 
minim de măsuri legate de dezar
mare. a căror traducere in viată 
este, după părerea guvernului so
vietic, necesară, posibilă și ur
gentă.

Una din aceste măsuri, a con
tinuat reprezentantul sovietic, 
trebuie să fie, după părerea noas
tră, in primul rînd, ÎNCETAREA 
SAU SUSPENDAREA TEMPO
RARA A EXPERIENȚELOR CU 
ARMA ATOMICA Șl CU HI
DROGEN. Sintem de părere că 
problema experiențelor ar trebui 
separată de complexul celorlalte 
probleme ale dezarmării și tre
buie rezolvată independent și 
fără întîrziere. Uniunea Sovietică 
propune în continuare ca STATE
LE SA-ȘI IA OBLIGAȚIA DE A 
RENUNȚA LA FOLOSIREA AR
MELOR ATOMICE ȘI CU HI
DROGEN DE TOATE TIPURI
LE. Această obligație este cuprin
să in proiectul declarației cores
punzătoare, propus de guvernul 
sovietic.

V. A. Zorin a subliniat că cele 
două măsuri menț onate în do
meniul dezarmării atomice cons
tituie minimul, fără de care, după 
părerea Uniunii Sovietice, nu se 
poate încheia un acofd parțial.

Propunerile sovietice prevăd in 
continuare REDUCEREA FOR
ȚELOR ARMATE ALE STATE
LOR UNITE, U.R.S.S. Șl CHI
NEI LA CITE 2,5 MILIOANE OA
MENI Șl ALE MARII BRITANII 
Șl FRANȚEI LA CÎTE 750.000 
DE OAMENI, CA PRIM PAS PE 
CALEA REDUCERII CONTINUE 
A FORȚELOR ARMATE ALE 
S.U.A., U.R.S.S. Șl CHINEI 
PINA LA 1-1,5 MILIOANE OA

UOKDftA 1 (Agcxn). — Tn din seer a zilei de 30
ax-zt c SulKcnzztr:Comisif. O^I.U. pentru dezarmare. V. A. 
Lcrji, reprezentantul Uniunii Sovietice, a prezentat spre exami
nare subcomitetului următorul proiect de „Declarație cu pri
vire la măsurile pentru întărirea păcii și securității generale a 
popoarelor**.

„Guvernele statelor ai căror 
reprezentanți au semnat prezen
ta declarație,

finind seama de uriașa forță 
destructivă a armei nucleare 
care, in cazul folosirii ei in sco
puri militare poate să pricinuias
că omenirii calamități și distru
geri incomensurabile și să ducă 
ia pieirea in masă a populației 
pașnice, la distrugerea orașelor, 
precum și la distrugerea in masă 
a altor valori materiale și cultu
rale create prin munca popoare
lor ;

își asumă obligația solemnă 
ca. drept prim pas pe calea spre 
interzicerea totală a armei nu
cleare, să nu folosească în sco
puri militare armele atomice și 
cu hidrogen de toate tipurile, 
inclusiv bombe atomice și cu hi
drogen lansate din avioane, ra
chete cu încărcătură atomică și 
cu hidrogen cu orice rază de ac
țiune, artilerie atomică etc. ;

să-și continue eforturile în 
scopul realizării cit mai grabnice 
a unui acord privitor la interzi
cerea totală a armeior atomice și 
cu hidrogen și scoaterea lor din 
armamentele statelor. încetarea 

MENI IAR ALE MARII BRITA
NII ȘI FRANȚEI — LA 650.C00.

PARALEL CU REDUCEREA 
FORȚELOR ARMATE, guvernul 
sovietic propune SA SE PRE
VADĂ IN ACORDUL PARȚIAL 
OBLIGAȚIA DE REDUCERE A 
ARMAMENTELOR Șl A CHEL
TUIELILOR MILITARE.

UN LOC IMPORTANT OCUPA 
IN PROPUNERILE SOVIETICE 
PROBLEMA LICHIDĂRII BA
ZELOR MILITARE STRĂINE 
ȘI A UNITĂȚILOR ATOMICE 
PE TERITORII STRĂINE, PRE
CUM Șl PROBLEMA LUĂRII 
DE MASURI IN VEDEREA RE
DUCERII TRUPELOR CELOR 
PATRU PUTERI IN GERMA
NIA, A FORȚELOR ARMATE 
ALE UNIUNII SOVIETICE. 
STAȚIONATE IN ȚĂRILE TRA
TATULUI DE LA VARȘOVIA 
Șl A TRUPELOR STATELOR 
UNITE, ANGLIEI Șl FRANȚEI, 
CARE STAȚIONEAZĂ IN 
ȚĂRILE N.A.T.O.

Propunerile sovietice prevăd 
STABILIREA UNUI CONTROL 
INTERNAȚIONAL CORESPUN
ZĂTOR. V. A. Zorin a declarat 
că Uniunea Sovietică pornește 
de la teza de principiu că volu
mul controlului trebuie să cores
pundă volumului măsurilor prac
tice in domeniul dezarmării. In- 
trucît în prezent este vorba de 
măsuri inițiale parțiale, in virtu
tea acestui fapt și controlul tre
buie să aibă un caracter cores
punzător acestor măsuri, mai 
limitat decît dacă ar li fost vor
ba de încheierea unui acord atot
cuprinzător referitor la dezar
mare.

U.R.S.S. cons’deră necesar să 
,e cadă de acord asupra creării 
unui organ de control in cadrul 

producției, distrugerea stocurilor 
acestor arme și predarea mate
rialelor dezagregabile pentru 
folosirea lor exclusiv în scopuri 
pașnice.

Guvernele statelor semnatare 
ale prezentei declarații, ținînd 
seama că. în ciuda hotărîrii A- 
dunării Generale — adoptată in 
unanimitate încă în 1947, în care 
a fost condamnată orice formă 
de propagandă „care are drept 
scop sau care este capabilă să 
creeze sau să intensifice amenin
țarea păcii, încălcarea păcii sau 
un act de agresiune' — într-o 
serie de state continuă să se des
fășoare fățiș propaganda în fa
voarea unui nou război, iar în
demnurile la război nu numai că 
nu încetează, ci, dimpotrivă, gă
sesc o răspîndire tot mai mare 
prin presă, radio, declarații pu
blice : totodată, in ultimul timp 
au devenit deosebit de frecvente 
chemările la un război atomic, 
ținînd seama de asemenea că in 
lume există state cu sisteme so
ciale. economice și politice dife
rite, în care predomină concep
ții ideologice diferite ;

recunoscînd că intre statele cu 

Consiliului de Securitate și asu
pra instituirii unor posturi de 
control care să aibă sarcina să 
prevină un atac prin surprindere. 
Se propune ca posturile de con
trol să fie amplasate in regiunile 
de frontieră din vestul Uniunii 
Sovietice, în partea de est a Sta
telor Unite, pe teritoriale țărilor 
participante la N.A.T.O. și ale ță
rilor participante la tratatul de 
la Varșovia, precum și in regiu
nile rezervate pentru fotografiere 
din avion.

V. A. Zorin a arătat apoi că 
UNIUNEA SOVIETICA PRE
ZINTĂ NOI PROPUNERI IM
PORTANTE IN PROBLEMA 
FOTOGRAFIERILOR DIN A- 
VION care denotă tendința de a 
depune eforturi spre apropierea 
pozițiilor participanților la tra
tative. Luind in considerare fap
tul că guvernul Statelor Unite si 
președintele Eisenhower personal 
acordă o mare importanță acestei 
probleme și că inexistența unui a- 
cord în această privință creează 
obstacole chiar și pentru realiza
rea unul acord parțial. Uniunea 
Sovietică a hotărît să facă un 
noti pas în întîmpinarea puterilor 
occidentale și se declară de acord 
ca fotografiile din avion să lie 
efectuate intr-o zonă vastă, nu 
numai in Europa ci și in Extremul 
Orient, inclusiv pe un teritoriu 
al Siberiei răsăritene, din Primo- 
rie. Kamciatka și Sahalin. cu o 
suprafață totală de 7.129 mii ki
lometri pătrați. pe de o parte, și 
pe teritorii din Alaska și partea 
de vest a S U.A cu o suprafață 
totală de 7.063 mii kilometri pă
trați — pe de altă parte

Reprezentantul sovietic a pre
zentat Subcomitetului spre exa
minare proiectul unei „Declarații 
privitoare la măsurile pentru în
tărirea păcii și securității gene
rale a popoarelor", precum și un 
memoriu expFcativ în care sînt 
expuse propunerile guvernului so
vietic în problema aplicării unor 
măsuri parțiale in domeniul de
zarmării.

sisteme sociale diferite și ideo’o- 
gx diferite este posibilă o co
laborare strinsâ nu numai in do
meniile economic, științific și 
cultural, ci și in domeniul politic, 
fapt ce și-a găsit o expresie 
deosebit de grăitoare in perioada 
celui de-al doilea război mon. 
dial;

recunoscînd de asemenea că 
dezvoltarea colaborării pașn.ce 
dintre state în toate domeniile 
corespunde principiilor Organi
zației Națiunilor Unite și intere
selor vitale ale tuturor popoa
relor :

considered că contradicțiile 
ideologice nu trebuie transpuse 
în sfera relațiilor dintre state,

iși asumă obligația să ia mă
surile necesare pentru a pune 
capăt îndemnurilor la război șl 
oricărei propagande de război, 
care are drept scop sau care este 
capabilă să creeze sau să inten
sifice amenințarea păcii, încălca
rea păcii sau un act de agre
siune ;

și să-și întemeieze relațiile Ier 
cu toate țările lumii pe principiul 
coexistenței pașnice intre state, 
independent de sistemele lor so
ciale șl, în concordanță cu acest 
principiu, să ia măsurile necesare 
pentru ca, lupta în domeniul 
ideologic să nu fie transpusă în 
domeniul relațiilor interstatale.

Statele semnatare cheamă toa
te celelalte țări ale lumii să se 
alăture acestei declarații4*.

Manifestînd în coloanele săr
bătorești ale întîiului de Mai 
pentru întărirea continuă a co
laborării și unității lagărului so
cialist oamenii muncii din țara 
noastră erau sub impresia uneia 
din cele mai recente afirmări 
a prieteniei și solidarității fră
țești ce leagă țările socialiste. E 
vorba de tratativele rodnice pur
tate cu ocazia vizitei delegației 
guvernamentale și de partid a 
Republicii Populare Romîne în 
Republica Democrată Germană 
între 24—28 aprilie 1957.

Atunci cînd citești imnortan- 
tele documente semnate la Ber
lin : Declarația comună a guver
nului R.P.R. și a guvernului 
R. D. Gemiane și Declarația co
mună a P.M.R. si a Partidului 
Socialist Unit din Germania 
vezi cu limpezime că aceste do
cumente sînt străbătute de do
rința și voința popoarelor celor 
două state socialiste de a întări 
continuu prietenia și colaborarea 
lor strînsă în interesul lor, în 
interesul cauzei păcii și socialis
mului.

Subliniind în Declarația comu
nă că militează cu consecvență 
pentru rezolvarea pașnică a pro
blemei germane, pentru crearea 
unui sistem de securitate colec
tivă în Europa, pentru dezarmare 
și interzicerea armelor atomice, 
guvernul R.P.R. și guvernul R.D. 
Germane arată ,că față de unel
tirile agresive ale imperialiștilor 
americani și ale revanșarzilor 
1 ", sînt hotărîte să în
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Tratative rodnice
tărească capacitatea de apărare a 
țărilor lor, să mențină și să con
solideze tratatul de la Varșo\aa 
împreună cu celelalte țari parti
cipante. Ca un puternic avertis
ment pentru revanșarzii vest- 
germani și pentru partenerii lor 
întru urzeli războinice răsună 
cuvintele din Declarația celor 
două guverne : „Orice încercare 
de a ataca Republica Democrată 
Germană va întîlni rezistența 
hotărîtă a întregului lagăr socia
list și a tuturor popoarelor iubi
toare de pace“.

Ferm hotărîte să depună toate 
eforturile pentru a întări priete
nia frățească și unitatea de ne
zdruncinat a lagărului țărilor so
cialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică, guvernele R.P.R. și 
R.D.G. își exprimă voința de a 
dezvolta continuu relațiile de co
laborare prietenească dintre Re
publica Populară Romînă și Re
publica Democrată Germană 
contribuind astfel atît la conso
lidarea și mai puternică a uni
tății țărilor socialiste cît si la 
ridicarea economiei naționale a 
R.P.R. și R.D.G. în interesul 
creșterii bunei stări a oamenilor 
muncii. în legătură cu colabora
rea dintre țara noastră și R.D. 
Germană s-au luat în cursul tra
tativelor de la Berlin o serie de 
hotărîri importante. S-a convenit 
astfel să se încheie un acord co
mercial pe termen lung pentru 

am. 1>58—63 9 să se iirzeaaeâ 
colabonrea er 'irak i fi tehei-

nrâi mdes^na rhnnice fa care 
atît Recsjbcea Fxxilari Rotr.ini 
cît ș: Repub&a Democrată Ger
mană za bizâ de materii prime 
și posibiHtlti fevorabfle de dez
voltare. în scopul creșterii pro
ducției agricoie s-a hotârit să se 
încheie înțelegeri de cclaborare 
în domeniu] azricnlturii. Vor fi 
lărgite de asemenea relațiile în 
domeniul cnltnnL științific, sani
tar, al învățăm‘rrtuhii si mortu
lui. Fără îndoială că întărirea și 
lărgirea colaborării multilaterale 
cu o tară socialista cu o indu
strie dezvoltată și o tehnică 
înaintată ca R.D. Germană are 
o mare însemnătate pentru pa
tria noastră.

Bucurindu-se de rezultatele 
tratativelor guvernamentale din
tre R.P.R. și R.D.G. poporal no
stru salută de asemenea cu mare 
satisfacție bilanțul rodnicelor 
discuții dintre delegația P.M.R. 
și delegația P.S.U.G.

In Declarația comună a celor 
două partide frățești se exprimă 
ferma hotărîre de a contribui la 
întărirea continuă a unității la
gărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică — centrul in
contestabil al mișcării muncito- 

rer re’.ohxțiotiare internaționale 
— ferma hotăiire de a contribui 
«a întărirea unității mișcării 
TMiifc-torești revoluționare inter- 
națaocale. Cele două partide își 
i-'-.Ttă convingerea că construi
rea socialismului în fiecare țară 
in parte — așa cum arată și 
practica R.PJt și R.D.G. — 
este posibilă numai pe baza re
cunoașterii nelimitate a învăță
turii marxist-leniniste despre dic
tatura proletariatului, a rolului 
conducător al partidului marxist- 
ieninist și a internaționalismului 
proletar. în cadrul discuțiilor 
purtate între cele două delegații 
de partid s-a hotărît să se dez
volte continuu colaborarea și 
schimbul rodnic de experiență 
Intre P.M.R. și P.S.UG. în inte
resul succesului construcției so
cialiste din R.P.R. și R.D.G.

Tratative și discuții rodnice 
intre prieteni buni, între frați și 
tovarăși de lupta — astfel pot fi 
caracterizate rezultatele vizitei 
delegației noastre guvernamen
tale și de partid în Republica 
Democrată Germană. Manife- 
stîndu-și profunda satisfacție pen
tru aceste rezultate importante, 
oamenii muncii din tara noastră 
și împreună cu ei tineretul no
stru muncitor își exprimă con
vingerea că roadele tratativelor 
și discuțiilor de la Berlin vor 
duce la o și mai strînsă colabo
rare între Republica Populară 
Romînă și Republica Democrată 
Germană, la întărirea unității 
lagărului țărilor socialiste, la 
consolidarea cauzei păcii în în
treaga lume.

EXPOZIȚIA CĂRȚII 

ROMINEȘTI LA PARIS
PARIS 2 (Agerpres). — La 30 

aprilie a avut loc la Universitatea 
Sorbona din Paris o conferință de 
presă organizată cu prilejul des
chiderii Expoziției cărții romî- 
nești. Conferința a fost prezidată 
de Michel Dupouey, șeful servi
ciului de cărți și periodice din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței. Cu acest prilej Constan
tin Prisnea, președintele Consiliu
lui Superior al Editurilor din 
R.P.R. a făcut o expunere asupra 
activității editurilor din țara noa
stră.

După expunere ziariștii prezenți 
au pus întrebări. Răspunsurile au 
fost date de scriitorii Demostene 
Botez, Petru Dumitriu și de prof, 
univ, Mihai Neculce.

Acord cultural 
între R. P. R. și India

DELHI 2 (Agerpres). — La 30 
aprilie a fost semnat la Delhi un 
acord cu privire la colaborarea 
culturală intre Rominta și India 
Acordul urmărește întărirea și 
dezvoltarea continuă a legături
lor de prietenie dintre cele două 
țări, in domeniul culturii și știin
ței. El prevede vizite reciproce 
de oameni de știință, reprezen
tanți ai organizațiilor culturale 
literare și ai altor organizații 
precum și schimbul de studenți.

[VA gWFORN/ăRI
MOSCOVA. La 30 aprilie a 

avut loc un miting festiv al con
structorilor de la metroul din 
Moscova cu prilejul inaugurării 
unei noi linii a metroului cu o 
lungime de 2,5 km. Această linie 
leagă centrul orașului de noul 
stadion „V. I. Lenin* din Lujniki.

La miting au participat N. A. 
Bulganin, E. A. Furțeva, N. S. 
Hrușciov, G. M. Malenkov, A. I. 
Mikoian, M. G. Pervuhin, M. A. 
Suslov.

PEKIN. în seara zilei de 2 mai 
Pin Cijen, primarul orașului Pe
kin, a oferit o recepție în cinstea 
delegației Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne și a Sfatului Popular al ora
șului București.

CAIRO. La 29 aprilie, Dionisie 
lonescu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne in Egipt, a fost 
primit de Președintele Gamal Ab
del Nasser căruia i-a înminat 
scrisorile de acreditare.

STOCKHOLM. în sala Smed- 
borgarhuset din Stockholm, mem
brii Asociației de Prietenie 
Suedo-Romină și numeroși prie
teni al ei au participat la o adu
nare festivă cu ocazia prezentării 
dării de seamă a Asociației in 
fața adunării anuale.

MOSCOVA. în prima jumătate 
a lunii mai a.c. o delegație gu
vernamentală a R. P. Mongole 
va sosi la Moscova.

BERLIN. Agenția A.D.N. a 
transmis o notă a guvernului 
R. D. Germane adresată guvernu
lui R. F. Germane în legătură cu 
planurile de dotare a armatei 
vest-germane cu arma atomică.

PRAGA. La 2 mai a sosit la 
Praga, intr-o vizită oficială, de
legația guvernamentală polonă. 
In frunte cu J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Popular* Polone.

VARȘOVIA. — După cum s-a 
mai anunțat, la Varșovia a avut 
loc plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Socialist din 
Polonia (U.T.P.P.) la care a fost 
ales secretariatul. Marian Renko a 
fost ales prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Socialist din 
Polonia.

CAIRO. Dupâ cum anunță zia
rul „Al Gumhuria4*, actualul gu
vern iordanian a abrogat toate 
hotărîrile și legile emise de gu
vernul Nabulsi care aveau drept 
scop asigurarea intereselor na
ționale ale poporului iordanian.

WASHINGTON. Departamentul 
de Stat al S.U.A. a anunțat că 
în viitoarele două săptămîni vor 
avea loc reuniuni ale reprezentan
ților diplomatici ai Statelor Unite 
în țările din Europa occidentală.

La Bonn s-a deschis 
sesiunea N.A.T.O,

BONN 2 (Agerpres). — La 2 
mai a avut loc la Bonn deschi
derea oficială a sesiunii Consiliu
lui N.A.T.O. La sesiune participă 
reprezentanții a 15 țări. După 
cum reiese din declarația făcută 
de secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, la sosirea la Bonn, la se
siune vor ii discutate probleme 
de ordin militar, precum și pro
blema „unității economice" a ță
rilor occidentale.

La deschiderea sesiunii a luat 
cuvintul cancelarul R.F. Ger
mane, Adenauer. Discursul său a 
abundat în atacuri calomnioase 
împotriva Uniunii Sovietice. Ți
nînd _ seama de nemulțumirea 
creseîndă, pe care pârtie parea 
R.F.G. la pregătirile de război ale 
N.A.T.O.,o stîrnește în rîndurile 
populației Germaniei occidentale, 
Adenauer a consacrat o mare 
parte a discursului său încercă
rilor de a justifica existenta a- 
cestej organizații agresive. Tot
odată, el a subliniat în fel și 
chip că R.F.G. va sprijini N.A.T.O. 
prin toate forțele. El și-a expri
mat satisfacția față de faptul că 
participant!! la Uiiunea nord-at- 
iantică au acceptat propunerea 
R.F.G. cu privire la revizuirea 
potențialului militar-economic al 
N.A.T.O. în scopul întăririi lui. 
Adenauer a respins din nou 
ideea neutralizării Germaniei, de- 
clarînd că neutralizarea Germa
niei nu ar înlătura încordarea in
ternațională.


