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1 Mai a fost sărbătorit în toată țara 
sub semnul atașamentului față de 
politica partidului, al solidarității cu 
oamenii muncii din lumea întreagă, 
în lupta pentru pace și socialism.

TRIBUNA CENTRALĂ (de la stîngia ta dreapta), tovarășii:’ Alexandru Bîrlădeanu, Gheorghe Stoica, Mihail Ralea, Vladimir Gheorghiu, Leonte Răutu, Constantin Pîrvulescu, Alexandru Moghioroș. Josef Valo, vicepreședinte al Adunări: Nationale 
. R. Cehoslovace Petre Borilă Constantin I. Parhon, Gheorghe Apostol, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, general-colonel Alexandru Drăghici, Dumitru Coliu, general-colonel Leontin Sălăjan, Ștefan 

’ .Voitec, Janos Fazekaș, Anton Moisescu, Florian Dănălache, Virgil Troîin (Foto m. cioc)

La ce ie gîndești, tovarășe ? 
Nu este prima oară cină te 
afli în tribună, privind, sărbă
toreasca revărsare a bucurește. 
mior. Fie-mi însă permis să-ți 

’ spun că-ți descifrez emoția ca 
în zorii primului întîi de Mai 
liber. Citești cu nesaț placar- 
dele — cifre, mereu cifre. Bi
lanț mereu rodnic. Aplauzi ca 
un liceean înflăcărat deși al
beața părului își trădează vîr- 
sta. Îmi vei spune: „Pe vre. 
mea mea...“. Da, ai dreptate. 
1 Mai te invită la retrospective 
șl de fiecare dată descoperi 
măreția drumului parcurs pînă 
in aceste zile. Iți amintești...

Un deceniu înainte de seco
lul nostru. Erai copil. Pe zidu
rile coșco.vite din ulițele sărace 
ale urbei lui Bucur au apărut 
afișe. Intr-o tiparniță primitivă 
s_a imprimat o chemare la pri
ma sărbătorire a lui I Mai. ,,I.a 
8 ceasuri dimineața“ s-a format 
o coloană lungă, cu mii de oa
meni, ce s-a îndreptat spre 
grădina Filaret. Acolo, urmăriți 
de agenții poliției, bunicii 
noștri — tipografi cu plămînii 
ciuruiți, tăbăcari îmbătrîniți 
înainte de vreme, fierari chi- 
nuiți de gîndul plinii de a doua 
zi — au vorbit despre visurile 

. lor socialiste. „Despre această 
sărbătoare a muncitorilor pu
tem zice că Bucureștii n-au vă
zut încă una atit de impozan
tă“ — consemna un ziar al 
vremii.

Visurile bunicilor noștri le-au 
împlinit nepoții. Cu jertfe ne-

C IRITE C, JOC,
VOIE BUNĂ

Clipe minunate au petrecut oa
menii muncii din Capitală vineri 
după amiază și scara.

Pe scenele special amenajate 
și în frumoasele parcuri din 
București s-a' auzit din nou voio
șia cîntecului și a dansului.

Artiști ai teatrelor din Capi
tală și valoroase echipe artistice’ 
de amatori s-au întîlnit cu zeci 
de mii de spectatori pe întreg cu
prinsul Capitalei. La Casa de cul
tură Nicolae Bălcescu sau în Pia

închipuit de multe, dar le-au 
împlinit. Ntt-i așa că la aceas
ta te gîndești, tovarășe ?

No-a zîmbit soaireîe...
Incertitudinile atmosferice au 

durat destul. Soarele nu ne-a 
privat însă de serviciile sale. 
Deși a întîrziat Ia întilnirea cu 
1 Mai, n-am avut totuși prea 
multe emoții. Soarele este un 
tovarăș nedespărțit al tuturor 
demonstrațiilor noastre, subli
niind parcă prin prezența lui 
atmosfera sărbătorească.

Piața Stalin își primește 
oaspeții gătită sărbătorește. 
Orașul abia azvîrle vestmîntul 
nopții, șl un ocean omenesc tă
lăzuind drapele și pancarte, se 
revarsă in piață. Timpul trece 
ușor cu cintecul pe buze. Toa
te vîrstele se contopesc aci în- 
tr.o exuberanță tinerească. 
Toți se simt tineri.

La ora 9 dimineața în tribuna 
oficială, Intimpinați cu aplauze 
și ovații ce nu contenesc, își 
fac apariția conducătorii parti
dului și guvernului. Răsitnă cu
vinte de recunoștință față de 
partidul iubit. înțeleptul nostru 
conducător.

In tribuna centrală au luat 
loc tovarășii: Gheorghe Glieor- 
ghiu-Dej, Chivu. Stoica. Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă. Nicolae Ceaușes
cu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, losef Vaio, vice- 

ța Rahovei, în Parcul de cultură 
și od.hnă „I. V. Stalin“ sau în 
Pia(a Republicii, la căminele cul
turale de la Cărămidari și Argeș- 
Copăceni sau în pădurea Andro- 
nache, ofcrindu-le reușite progra
me artistice.

Teatrul de Operetă din Capitală 
și ansambluri ale ceferiștilor au 
prilejuit clipe de îneîntare oame
nilor muncii veniți Ia Teatrul de 
vară „Nicolae Bălcescu".

(Agerpres) 

președinte al Adunării Națio
nale a R. Cehoslovace, condu
cătorul delegației parlamentare 
a R. Cehoslovace care se altă 
in țara noastră, Dumitru Coliu, 
Leonte Rautu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Janos Fazekaș; 
Vladimir Gheorghiu, Miliail Ra
lea, Anton Moisescu, Alexan
dru Bîrlădeanu, acad. C. I. 
Parhon, Gheorghe Stoica, Fio. 
rian Dănălache, Virgil Trofin.

Peste piață răsună solemne 
acordurile imnului de stat al 
R.P.R. Tovarășul Florian Dănă- 
lache, prim-șecretar al Comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., deschide mitingul în
chinat lut 1 Mai. Vorbește apoi 
tovarășul Gh. Apostol, membru 
în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor. Cuvin- 
tarea este subliniată mereu de 
aplauze puternice. Partidului 
iubit ii siht închinate glodu
rile tuturora. Se aud lozinci, 
însoțite de urale, despre unita
tea lagărului socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică, des
pre apărarea păcii, împotriva 
primejdiei de război.

Bâ’anț rodnic
O tălăzuire albastră a acope

rit caldariniul pieții. Gărzile 
muncitorești. Panglica albastra 
pare nesfirșită. Cadența per
fectă — oameni și arme. Un, 
doi... Mîini înclcș.ate pe arme, 
fețe dăltuite parcă în marmura 
încremenită. Figuri cunoscute. 
Ințîlnesc pe strungarul cu care 
ieri am stai de vorbă. Astăzi 
are o pușca automată în mîini. 
Știe's-o țină bine. Și știe și 
pentru ce. Să rețină acest lu
cru toți cei cărora le vor putea 
trece prin minte să atenteze la 
cuceririle revoluționare ale po-, 
porului nostru.

O grădină vie înflorește sub 
ochii noștri. Flori minunate pe 
care le cultivă cu grijă înțelep
tul grădinar — partidul / Pio
nierii aduc mesajul unei copi
lării însorite, mesaj de o gin
gășie emoționantă.

Drapele, portrete, panouri. 
Sutele de mii de oameni ai 
muncii defilează prin fața tri
bunelor. Ani văzut atîtea ma
nifestații și totuși de fiecare 
dată, revărsarea coloanelor te 
captivează, îți dezvăluie fapte 

'inedite ce te dăruiesc un pito
resc propriu, îți subliniază sen
timentul de mînd'te al clasei 
noastre muncitoare ce își con
struiește viitorul cu propriile el 
miini.

Peste cîteva săptămîni se va 
încheia un deceniu de cînd mij
loacele de producție au devenit 
bun al poporului. Mulțimea de 

, cifre de pe panouri mi se , în
fățișează ca un bilanț conclu
dent în preajma aniversării.

Raionul 23 August a venit 
cu un car alegoric ce expune 
noile realizări ale întreprinde
rilor din raion : de la automo
torul Diesel pînă la obiectele de 
masă plastică. In timp ce noi 
privim macheta automotorului, 
acesta aleargă în prima lui 
cursă de probii. Muncitorii uzi
nelor „Tudor Vladimirescu“ 
poartă un panou ce înfățișează 
noul troleibus românesc pe care 
l-au produs. Cei ce lucrează în 

> marea cetate a confecțiilor — 
fabrica „Gh. Gheorghiu-Dej" — 
raportează, la aniversarea pri
mului ei deceniu, că în cinstea 
lui 1 Mai au trimis în rafturile 
magazinelor 150.000 articole 
confecționate și tricotate, peste 
plan. '

Mulțimea amănuntelor reuni
te ne înfățișează un tablou 
grandios. Macheta ciclotronulul 
romînesc. Un uriaș aparat de 
radio cu o scurtă emisiune... 
ocazională, la concurență cu 
reporterii radiodifuziunii.

Împreună cu muncitorii defi
lează studenții și elevii, oame
nii de cultură și știință, spor
tivii. Ai imaginea unității de 
nezdruncinat a poporului în ju
rul partidului și guvernului. 
Țăranii muncitori din împreju
rimile Bucureștii’.lui n-au . tre
cut de astă dată prin fața tri
bunelor. Ei — folosind fiecare 
zi prielnică — se găsesc pe 
ogoare sărbătorind înttiul de 
Mai prin muncă harnică pentru 
plinea poporului întreg, li sim
țim însă alături de noi, in vas
ta piață...

Voioșie, tinerețe, forță. A 
manifestat un popor pentru 
care drumul spre o viață me
reu mai frumoasă este gimpede. 
Un popor care trăiește din plin 
prezentul său creator și are 
certitudinea viitorului său feri
cit.

EUGENIU OBREA

Cuvin tarea tovarășului 
Gheorghe Apostol

OAMENI AI MUNCII DIN CA
PITALA PATRIEI NOASTRE,

DRAGI TOVARĂȘI ȘI TOVA
RĂȘE,

DRAGI OASPEȚI DE PESTE 
HOTARE,

Urmînd vechea noastră tradi
ție muncitorească ne^am adunat 
azi. în prima zi a lunii mai, să 
sărbătorim ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, 
ziua unită(ii de acțiune a oame
nilor muncii de pretutindeni în 
lupta pentru pace și progres so-‘ 
cial.

Cu ocazia acestei mărețe săr
bători a omenirii muncitoare, în 
rume'e Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Rcmîn. ai 
Guvernului Republicii Populare 
Rotnîne și al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, vă transmit, 
dragi tovarăși, un fierbinte sa
lut și vă felicit călduros pentru 
realizările de seamă obținute în 
lupta pentru construirea socia
lismului in patria noastră.

Adresez salutul ncs’ru căldu
ros delegațilcr din alte țări ve
niți să sărbătorească împreună 
cu noi ziua de 1 Mai. Prezența 
lor în mijiccul nostru este un 
simbol viu al legăturilor fră
țești internaționaliste pe care po
porul nostru muncitor le întăreș
te necontenit, credincios măre
ței chemări care de la Marx și 
Engels încoace străbate deceniile 
și continentele : „Proletari din 
toate țările, uniți-vă 1“

Anul acesta sărbătoarea de 1 
Mai se desfășoară sub semnul u- 
nor noi succese istorice repurta
te de sistemul mondial socialist 
și de mișcarea de eliberare so
cială și națională a popoarelor, 
sub semnul unirii tot mai strîn- 
se a oamenilor muncii din toate 
țările în lupta împotriva perico
lului unui război atomic, pentru 

pace, independență națională și 
socialism.

Popoarele țărilor lagărului so
cialist sărbătoresc ziua de 1 Mai 
în condițiile unui avînt continuu 
al economiei, științei și culturii, 
al creșterii bunăstării celor ce 
muncesc.

în admirația întregii omeniri 
progresiste poporul sovietic face 
în,această zi gloriosul bilanț al 
înfăptuirilor sale epocale c.are-1 
apropie sistematic de țelul său: 
crearea bazei tehnico-materîa'.e a 
comunismului, ajungerea din ur
mă și întrecerea celor mai înain
tate țări capitaliste in ce priveș
te producția industrială și agri
colă pe cap de locuitor. Uniunea 

-Sovietică a și întrecut cea mai 
dezvoltată putere imperialistă — 
-Statele Unite ale Americli — in 
imulie domenii ale științei și teh
nicii.

Mari succese ou obținut în 
construirea socialismului Republi
ca Populară Chineză și ..celelal
te țări demccrăt-pcpulare ’ din 
Europa și Asia, întrajutorarea 
frățească a țărilor lagărului so
cialist, ajutorul internaționalist 
acordat acestora de către 
U.R.S.S., face posibilă dezvolta
rea forțelor de producție în fie
care dintre țările socialiste îrt- 
tr-un ritm neîntîinit în istorie.

De la această tribună trimitem 
salutul nostru fierbinte marelui 
popor sovietic, eroic constructor 
al comunismului, salutul nostru 
frățesc poporului chinez și tutu
ror popoarelor care odată cu nai 
sărbătoresc in această zi, c.;1 oa
meni liberi, stăpîni pe soarta lor, 
victoriile repurtate in construi
rea socialismului.

în țările capitaliste ziua de 1 
Mai este ziua solidarității de 
luptă a clasei muncitoare și a tu
turor oamenilor muncii, împotri
va exploatării capitaliste, a mi
zeriei, scumpirii vieții și șoma-

jului, consecință a politicii de 
război a cercurilor imperialiste, 
zi de luptă pentru pace și prie
tenie între popoare.- în Statele 
Unite ale Amcricii și în 
state capitaliste criza 
își arată colții. înseși statisticile 
burgheze sînt nevoite să recu
noască reducerea producției in
dustriale și creșterea armatei de 

te 
a ajuns 

în Germania 
1.400.000, în

alte
economică

șomeri, care în Sta'
Americii 
G.000.090, 
fală la 
2.000.0CO.

Tuturor 
pitaliste, coloniale și dependente 
luptă : împotriva exploatării și a- 
supririi, pentru democrație 
progres social, popoare or 
lup’.ă pentru consolidarea 
cucerirea independenței r 
le, clasa noastră muncitoare, toți 
cei ce muncesc in patria noastră 
libera, le trimitem un salut ira- dărnicirea planurilor 
țese.

TOVARĂȘI și TOVARĂȘE,
In acest an ziua de 1 Mai con- 

st.tuic o viguroasă demonstrație 
a unită'" ' '' .... .
muncii 
răzbătu 
pașnică

In ca. 
perialisi 
lagărului 
U.R.S.S«, 
muncitorească inie:naționala, cla
sa muncitoare cin toate țările, 
mișcarea populară tot mai largă 
de luptă pentru pace care se dez
voltă în statele capitaliste și 
lupta de eliberare națională a po
poarelor din colonii.

Inițiativele neobosite

Unite ale 
Ia peste 
occidcn- 

Italia la

celor care în țările ca-

Și 
care 
sau 

țicna-

și luptei oamenilor 
pretutindeni împotriva 

pentru csex.stență

eai planurilor agresive im- 
se ridică forța uriașă a 
socialist in frunte cu 

mișcarea comunistă și

ale între- 
Sovietului 
a înceta 
cu tcatc

ale
U.R.S.S. pentru înlăturarea peri
colului unui război atomic oglin
desc interesele vitale 
gîi omeniri. Hotărîrea 
Suprem al U.R.S.S. de 
unilateral experiențele 

tipurile de arme atomice și cu hi
drogen constituie o nouă și mă
reață acțiune de pace. Ea creea
ză condiții pentru încetarea de 
către toate statele a experiențelor 
cu armele nucleare și întărește 
speranța omenirii că ea va fi eli
berată de amenințarea războiului 
atomic. Țările imperialiste, con- 
tinuînd cu încăpățînare politica 
lor falimentară de pe poziții de 
forță, n-au dat pînă acum răs
punsul așteptat Ia inițiativa Uniu
nii Sovietice. Dar forțele păcii 
sînt mai puternice decit forțele 
războiului. Politica dusă de sta
tele sccialis.te pentru salvarea 
omenirii de grozăviile unui nou 
război se bucură de simpatia și 
sprijinul maselor populare tot 
mai largi. In toate țările se dez
voltă tot mai mult unitatea cla
sei muncitoare și a organizațiilor 
sale sindicale în lupta pentru zii- 

negre ale 
imperialismului generator de răz
boaie, pentru pace și colaborare 
internațională.

In fruntea mișcării popoarelor 
pentru pace și progres din fiecare 
țară stau partidele comuniste și 
muncitorești care și-au reafirmat 
in consfătuirile de la Moscova 
unitatea I r ideologică de nez
druncinat și hotărirca de a întări 
această unitate, care con- mie o 
condiție principală pentru victo
ria ideilor păcii și socialismului 
in întreaga lume.

De 1 Mai 1958 oamenii muncii 
din țările socialiste și din țările 
capitaliste, din țările coloniale și 
din țările care s-au eliberat de 
acum de robia colonială, cer îm
preună cu toate forțele progresu
lui, cu toți cei cărora Ic este 
scumpă pacea și viitoful omeni- 
rii: să înceteze experiențele cu 
armele nucleare, să fie oprită în
armarea cu arme atomice a Ger-

(Continuare în pag. 2 a)



Imagini ale biruințelor
CLASEI MUNCITOARE

Sînt tablouri și tablouri. La 1 
Mai însă, în Piața Stalin am asis
tat la o neobișnuită 
galerie de tablouri, 
cu simple portrete ale fruntașilor 
în producție. Am numărat vreo 
200, apoi am renunțat. Treceau 
cu zecile. Au urmat apoi de la 
panouri și grafice — de toate 
mărimile și culorile — și pînă la 
carele alegorice. Toate la un loc 
au format o originală galerie de 
tablouri : galeria succeselor oame. 
nilor muncii din Capitală obținu
te în cinstea lui 1 Mai.

E nespus de greu să treci în 
revistă toate aceste succese. Ta
bloul general e atît de uriaș îneît 
ar trece granițele multor zeci de 
pagini de gazetă. Să luăm, de pil
dă, doar colectivul unei uzine 
bucureștene „Vasile Roaită“. Cu 
cîtva timp în urmă, de aici a 
pornit o inițiativă : economisirea 
metalului. S-au angajat atunci să 
economisească pînă la 1 Mai — 
140 tone metal. Nu e prea mult ? 
se întrebau unii. N-a fost. S-au 
realizat 165 tone economii de me
tal. Numai în luna aprilie 83 
tone !

înfrățiți 
sub steagul 

patriei comune
Coloane nesfîrșite de oameni ai 

muncii, romîni, maghiari, ger
mani, de diferite virste și profe
siuni, se scurg intr-un șuvoi ne
întrerupt prin fața tribunelor. Lo
zincile, panourile, graficele pe 
care le poartă, vorbesc despre iz- 
binzile dobindite pe frontul mun
cii in cinstea acestei mărețe săr. 
bători; peste 1000 tone de metal 
economisit de întreprinderile me. 
talurgice și constructoare de ma
șini, al 15.000-lea autocamion 
rominesc străbate drumurile ță
rii. agricultura a primit în dar 
primul lot de 20 de tractoare din 
noul tip — UTOS27, la „Strun
gul“ s-a construit pentru prima 
dată in țară pompe de aburi pen
tru rafinării. Dar cîte, cîte alte 
victorii n-au înscris in hrisoa
vele țării oamenii muncii din ora
șul și regiunea Stalin înfrățiți in 
aceeași luptă, animați de același 
ideal.

Trec acum prin fața tribunelor 
textiiistele de la „Partizanul 
Roșu“ care in cinstea zilei de 1 
Mai au realizat deja 300 metri 
pătrați din cele șase articole noi, 
în 30 de desene și culori, puse în 
fabricație. Utemista Florica Bar- 
tolomeu pășește in primele rîn. 
duri. Pe pieptul ei strălucește in
signa de fruntaș în muncă.

Defilează apoi școlarii, studen
ții, artiștii, membri ai cooperative
lor de producție meșteșugărești, 
țărani muncitori din raionul Cod- 
lea și din mii de piepturi răsună 
în trei limbi diferite aceeași lo
zincă „Trăiască Partidul 
toresc Romîn“, „Eljen a 

1 Munkas Part“, „Es Lebe 
mânische Arbeiterpartei“. 
puternică demonstrație a 
rii celor ce muncesc, a 
dintre poporul romîn și naționa
litățile conlocuitoare în jurul 
partidului, în jurul mărețelor idei 
ale marxism-leninismului, pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră, Republica Populară 
Romînă

— Tinerii au adus o mare con
tribuție la acest succes, ne spune 

și originală un bătrîn maistru din primele 
Au început rînduri ale coloanei de manifes- 

tanți. Să vă prezint cîțiva. Fac 
cunoștință : Gh. Bindea, Matei 
Aurel, Iancu Căpraru și mulți 
alții.

...O nouă victorie a industriei ro- 
mînești și a uzinelor „Mao Tzc- 
dun“ : o pompă de extracție a ți
țeiului. Tinerii muncitori care au 
lucrat la realizarea ei — Dumitru 
Vasile, Ion Marinescu și alții, în
soțesc la demonstrație o niachetă 
a pompei în mărime naturală.

în Piața Stalin o „mare“ de 
basmale roșii ne-a atras atenția. 
Am recunosput pe tinerele munci
toare din industria textilă. Grafi
ce, panouri, portrete de tineri 
fruntași. Era ș,i de așteptat. De 
aici doar, de la „Industria Bum
bacului“, au pornit cu cîteva luni 
în urmă inițiativa : „Să mărim 
randamentul în țesătorii în anul 
1958, cu cel puțin 10 la sută“. 
N-au trecut decît 4 luni și randa
mentul mașinilor a sporit aici cu 
16,2 la sută. Asta a însemnat 
446.200 metri de țesături peste 
plan, un preț de cost cu 70.000 
lei maț mic decît cel planificat 
numai în luna aprilie. Pe pieptu
rile mai multor tinere manifestan
te se observă o mică insignă.

— Insigna de fruntaș, mă lă
murește Maria Nedelcu, una din
tre tinerele purtătoare a distinc
ției, am primit-o zilele trecute.

Prin fața tribunei din Piața 
Stalin trec zeci și zeci de mii de 
muncitori din Capitală. Și fiecare 
colectiv raportează prin graficele 
și machetele sale noile victorii

AL. PINTEA

Tn un” 
le lor 
cu 
tricolore pe bra
țul sting, în- 
tr-o cadență și 

aliniere perfectă, gărzile mun
citorești străbat șoseaua ce 
pare acum nesfîrșită. Aclama
țiile care acoperă acordurile 
fanfarei aduc un omagiu ace
lora care cu ani în urmă, sub 
același stindard muncitoresc, 
contribuiau cu eroism Ia li
chidarea armatelor hitleriste. 
Defilează gărzile muncito
rești, muncitori din fabrici și 
uzine. Poate gîndurile s 
rului Mihai Anănuță de la 
Grivița 

’ acum 
aleargă spre cei trei 
ai săi, '7 
șiți alături de care a luptat 
pe frontul antihitlerist. Iată-1. 
și pe Marin Olțeanu, turnător 

da „Mao Țze-dun", pe al cărui 
piept strălucește medalia' 

Eliberarea de sub jugul fas-- 
xist“. Ultima zi a războiului’ 
■ l-a găsit pe Marin Olteanu, 
;cu arma în mină luptînd im-' 
potriva hoardelor fasciste.' 
Astăzi el pășește hotărît în' 

Tîndurile gărzilor muncitorești' 
animat de acelaș simțămînt' 
patriotic care l-a îndemnat’ 
și atunci să ia arma în mină' 
pentru a răpune fascismul.

Trec mereu detașamentele' 
muncitorilor înarmați îmbră-' 
câți în uniformele lor albas7 

tuturor

banderole

Roșie, care 
prin fața

azi tirani

tribunei

tre, bine cunoscute
Sînt gărzile muncitorești 
demne purtătoare ale glorica- 
selor tradiții de luptă ale po
porului nostru muncitor, apă
rătoare de nădejde ale cuceri
rilor clasei noastre muncii 
toare.

E. PITULESCU

Pe ogoarele regiunii Craiova

Sărbătorind 1 Mai 
prin muncă

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
patriei noastre să dea viață mă
rețului program de dezvoltare a 
agriculturii noastre dezbătut și 
aprobat la Consfătuirea de la 
Constanța a țăranilor și lucră
torilor din sectorul socialist al a- 
griculturii: să lupte pentru a
obține recolte bogate de griu, po
rumb, produse animale, legume 
și fructe. Să executăm lucrările 
agricole de primăvară în timpul 
cei mai scurt și cit mai bine în 
vederea obținerii unej recolte îm
belșugate în acest an pentru a 
contribui la o mai bună aprovi
zionare a oamenilor muncii de la 
orașe și a ridica bunăstarea ță
rănimii muncitoare.

Intelectualitate noastră, oame
nii de știință și cultură, urmînd 
cu încredere politica partidului, 
pun întreaga lor capacitate crea
toare în slujba dezvoltării și per
fecționării tehnicii, in slujba în
floririi științei și culturii și iși 
aduc aportul cu cinste la constru
irea socialismului.

Muncitorii, țăranii, intelectualii 
din țara noastră răspund la ca
lomniile murdare și uneltirile im
perialiștilor, care visează resta
urarea vechii orinduiri capitalis- 
to-moșlerești, prin munca și lupla 
lor plina de avînt pentru victo
ria socialismului în patria noas
tră și apărarea păcii în lume.

Forța noastră se întemeiază pe 
alianța de nezdruncinat dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, pe unitatea poporului 
romîn și a minorităților naționa
le, pe hotărîrea întregului popor 
de a urma politica rnarxist-Ieni- 
nistă a Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Guvernului Republi
cii Populare Romîne, politică de 
propășire și înflorire a țării noas
tre, de făurire a unei vieți uin 
ce în ce mai bune pentru popo
rul muncitor.

Realizările obținute în făuri- 
rea orînduirii socialiste, minuna
tele perspective de viitor nu pot 
face poporul nostru să uite nici 
o clipă necesitatea de a întări 
vigilența față de dușmanul de 
clasă, de a zădărnici încercările 
sale viclene, de a lovi în cuceri- 

ploatare, o dovadă a creșterd par- rile revoluționare ale poporului, 
ticipării active a maselor la or
ganizarea, conducerea și gospo
dărirea economiei țării.

Partidul cheamă toți oamenii 
muncii să desfășoare tot mai larg 
întrecerea socialistă pentru înde
plinirea planului 
pentru creșterea 
muncii și reducerea prețului de 
cost — chezășia rid,carii conti
nue a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

In agricultură s-au obținut re
zultate de seamă in dezvoltarea 
producției agricole. Crește și se 
întărește sectorul socialist al agri
culturii. Țărănimea muncitoare 
se convinge din ce in ce mai 
mult că drumul socialismului este 
drumul belșugului și buițăstării.

Partidul și guvernul cheamă 
oamenii muncii de pe ogoarele

Știința în slujba păcib

Munci- 
Roman 

die Ru-
Este o 
infrăți- 
unității

I. ANDREI

Curtea G.A.S. „Deveselu“ tn forfotă. Oamenii se agită de zor.
— Cineva din conducere este pe aici ?
— Nu mal este decît tovarășul Inginer Nisipașu Emil. Restul stnt 

la ctmp.
Fără să vreau privesc ceasul. Ora 5,30 dimineața. Oamenii 

s-au sculat, au mîncat și sînt la cîmp, la muncă. După ctteva clipe 
apare și inginerul Nisipașu. Untînăr blond, mărunțel de statură. Aflu 
că e șeful secției, are 24 de ani, este utemist. După prezentările de 
rigoare urmează discuția. întrebări și răspunsuri fugare, telegrafice. 
Gospodăria a insămințat pînă în prezent 600 hectare cu porumb hi
brid din 826 hectare planificate. Ar fi terminat pînă acum dar 
ploaia... Fruntașii? Fruntași: brigada complexă nr. 1 condusă cje 
brigadierul Popescu Mihai care lucrează la punctul Pîrliți, oare a 
însămînțat peste 200 hectare.

— Tinerii în brigadă ?
— Toți, cu excepția unul om vîrstnic oare-i ajută.
— Cîte brigăzi sînt la ora aceasta în cîmp ?
— Toate Dacă vreți și nume de fruntași poftim : Inginerul Mari- 

nescu Nicolae oare este și candidat de partid, lucrează la desțeleniri 
Norma zilnică 10 hectare, realizeaz ă 15. Și-a luat angajamentul pentru 
12. La fel Popescu Gheorghe, zilnic nu face sub 50 de hantri deși are 
planificați numai 26. Astăzi nu avem 
rog să mă Iertați dar trebuie să plec 1

O pendulă anunță ora 6.
...Comitetul raional U.T.M. Caracal 

regional U.T.M. Craiova următoarele : 
tineri din raionul nostru au Ieșit fa însămînțat. Din cele 32 de bri. 
găzi de tractoare oare au lucnat din plin nu a lipsit niciun tînăr 
tractorist. Fieoare și-a depășit planul cu 10 pînă la 20 la sută. Și ti
nerii din G.A.C. Cozieni, Părcășele, Celaru 
rezultate frumoase iar G.A.C. Gortovăț a 
ziua de 1 Mai.

Paralel cu acestea, acolo unde condițiile 
munca de întreținere a culturilor de toamnă. Astfel în G.A.C. „8 
Martie“ din comuna Apele Vii terminîndu-se campania de însămîn. 
țări a fost plivită de buruieni o suprafață de 70 hectare de grîu. Tot 
în aceiași comună și după exemplul colectiviștilor cele 5 întovărășiri 
agricole au terminat însămînțatul la cele 800 hectare de porumb nu
mai în 6 zile de lucru situîndu-se astfel printre primii pe raion. La 
fel și tn G.A.C.-ul ..Grivița Roșie“ din comuna Trăian după termina, 
rea însămînțărilor de primăvară s-a trecut la executarea lucrărilor 
de întreținerea culturilor. Au plivit 28 hectare și au executat prima 
prașilă la cele 12 hectare însămînțate cu floarea soarelui.

★
...Cifre, fapte, nume I Par sim. 

ple. Dar simplitatea aceasta este 
concludentă. Așa au cinstit oame, 
ni| muncii de pe ogoarele regiunii 
Craiova ziua de 1 Mai.

D. LEFTER

nicio lipsă.,. Un moment. Vă 
Auziți ?

aduce la cunoștința Comitetului 
în ziua de 1 Mai pese.5000 de

și Drăghiceni au obținut 
terminat însămînțatul în

au permis, s.e trecut la

Oameni ai muncii romîni și maghiari, în ziua marii sărbători 
c pe străzile orașului Tg. Mureș

(Urmare din pag. l-a) 
maniei occidentale, să se pună 
capăt cursei înarmărilor, să în
ceteze jocul cu focul atomic al 
afițătoridor la război.

TOVARĂȘI,
In ziua de 1 Mai, poporul mun

citor din țara noastră trece în 
revistă cu îndreptățită mindrie 
patriotică succesele dobindite în 
construirea orînduirii socialiste.

In 1957 producția industriei si
derurgice, a depășit de 3,4 o.ri ni
velul din 1938, cea a industriei 
constructoare de mașini de 7 ori, 
a industriei petrolifere aproape 
,de 2 ori, a industriei Bunurilor de 
consum de 3 ori.

Clasa noastră muncitoare în- 
tîmpină ziua de 1 Mai prin noi 
realizări de seamă în mărirea 
producției de bunuri materiale și 
în dezvoltarea forțelor de produc
ție ale patriei noastre. In indus
tria socialistă planul de stat pe 
primul trimestru al acestui an a 
fost îndeplinit în proporție de 
104,4%, productivitatea muncii a 
crescut cu 10,2%. Salariul me
diu lunar al muncitorilor a eres- 
cut in comparație cu anul tre
cut.

Realizările obținute sînt rezul
tatul inițiativei crescînde a oa
menilor muncii care, desfășurînd 
tot mai larg întrecerea socialistă, 
participînd mereu mai activ la 
consfătuirile de producție își ex
primă prin fapte rolul lor de stă- 
pîni ai țării.

Inițiativa minerilor de la Ani- 
noasa de depășire a planului în 
fiecare zi și la fiecare loc de 
muncă, inițiativa metalurgiștilor 
de la Reșița de a se construi cu 
aceeași cantitate de materie pri
mă mai multe produse, inițiativa 
țesătoarelor de la Industria 
Bumbacului de a mări randa
mentul mașinilor, inițiativa mun
citorilor din agricultură de or
ganizare a brigăzilor permanen
te complexe și alte numeroase 
inițiative ale oamenilor muncii 
constituie o dovadă a rezervelor 
inepuizabile pe care le pune în 
valoare munca eliberată de ex-

lor militare aflate pe teritorii 
străine, împotriva războiului rece 
și a politicii de pe poziții de for
ță, pentru rezolvarea pe cale paș
nică a tuturor problemelor inter
naționale, pentru dezvoltarea co
laborării economice și culturale 
intre țări și popoare.

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, sub steagul 
biruitor al marxism-'eninismului, 
înainte spre 
Socialismului 
tră patrie !

Trăiască 1 
tații Internaționale 
muncesc, în lupta pentru pace, 
democrație și socialism 1

Trăiască lagărul socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, bas
tionul de neclintit al păcii și so. 
ciaiismuiui!

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare 1

victoria deplină a 
in scumpa noas-

Mai, Ziua Solidari- 
a celor ce

Trec

de producție, 
productivității

Poporul nostru consideră drept 
sarcina sa supremă să depună 
toate forțele pentru consolidarea 
ccntinuă a lagărului socialist, in 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru întărirea unității și cola
borării frățești între țările socia
liste.

Poporul romîn este hotărît să 
facă tot ce-i stă in putință penlru 
a-și aduce intreaga contribuție 
la slăbirea încordării internațio
nale, la întărirea păcii. Guvernul 
Republicii Populare Romiric spri
jină convocarea unei intilniri la 
nivel înalt, se pronunță împotri
va cursei înarmărilor, pentru in- 
cetarea imediată a experiențelor 
cu armele nucleare, pentru crea
rea unei zone dcnuciearizate în 
Europa, pentru desființarea b’ccu 
riior militare și lichidarea baze-

Prieteni din
bulevardul 

la fie- 
tribuna 
multor 
fotore-

Statuia Aviatorilor 
de pe 
Stalin devine 
care 1 Mai 
neoficială a 
reporteri și 
porteri.

De aici, orientarea 
e mai largă, de aici 
se văd mai bine gra
ficele, carele alegori
ce, firmele întreprin
derilor. La
tul oportun reporte
rul coboară 
pierde în 
căutarea 
a datelor, 
urcat pe

momert-

și se 
mulțime în 
oamenilor, 
Unul s-a 

. ciclotron, 
altul s-a urcat lingă 
barele gimnaștilor ca 
să-i fotografieze, un 
alt reporter a însoți
t-o pe o doctoriță cu 
pieptul plin de de
corații, care muncise 
în R.P.D. Coreeană, 
pînă in fața tribunei 
oficiale.

Un coleg mi-a șop-

tit la un moment dat 
la ureche :

„Iți vind o poantă 
tare. Vezi că defilea
ză acum Institutul de 
petrol și gaze. Prin
tre sludenți se 
mulți tineri 
care studiază 
institut“.

Am intrat 
in coloana studenți
lor de la Institutul 
de petrol și gaze. In
tr-adevăr, in primele 
rinduri, braț 
cu studenții tomini, 
defilau tineri 
coreeni, 
cehi, chinezi, 
lici ele.

— Cum vă simțiți 
în țara noastră ?

familia 
unor 
mei 
Mă 

limba 
însu-

află 
străini 

la acest

imediat

la braț

arabi, 
bulgari, 

savie-

Ca în j 
rude, a

Colegii 
minunați 
să învăț

unor 
frați, 
sînt 
ajută 
romînă, să-mi 
șese bine cunoștințe
le tehnice. Și la noi,

17 țări
in țările din Orient 
— mi-a spus Mamun 
Mohamadin — există 
mult petrol și in cu- 
rînd el nu va mai a- 
parține de loc colo
nialiștilor. Va fi nu
mai al nostru și deci 
vom avea nevoie de 
specialiști.

— Cum ți se pare 
defilarea de 1 Mai ?

— Eu nu cunosc 
prea bine adjectivele 
limbii romîne, Cu
nosc numai două : 
minunat și formida
bil. Pe acestea două 
le merită din plin a- 
ceastă manifestare u- 
riașă cum n-am mai 
cunoscut in viața 
mea. Simbolul ei 
mi se pare 
in însăși 
noastre, ale 
lor. Sintem 
neri din 17

cuprins 
rindurile 
studenți- 
aici ti- 
țări.

ION BAIEȘU

și a socialismului
Prin fața tribunelor trece Academia R P-R. Tn capul coloanei, 

un car alegoric înfățișînd una dintre cele mai mari realizări ale 
științei noastre: ciclotronul rominesc. Rod al muncii cercetători
lor Institutului de Fizică Atomică și al sprijinului acordat de 
specialiștii sovietici, el a intrat în funcțiune încă din luna ianua
rie a acestui an.

In dreptul tribunei, din interiorul machetei ciclotronului, își 
iau, șemnificativ, zborul zeci de porumbei: atomiștii noștri mun
cesc și luptă pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice. 
' „Știința în slujba poporului și a construirii socialismului“ este 
inscripția de pe cartea uriașă, pe cate se află montată macheta 
ciclotronului. Iar glasul demonstranților din această coloană ră
sună puternic în Piața Stalin: „Să înceteze experiențele cu 
armele atomicei“, „Atomul în slujba păcii“.

Ciclotronul rominesc a demonstrat de 1 Mai. Zeci de mjt de 
cetățeni l-au văzut trecînd alături de carele alegorice- ale munci
torilor de la „Radio Popular“

sportivii
începe parada sportivilor. Cu 

cit interes așteptăm la fiecare 1 
Mai, majestuoasa defilare a tineri
lor sportivi. Sub faldurile bogate 
ale sutelor de stindarde de toate 
culorile, intră în Piața Stalin 
membrii Asociației 
pentru Sprijini, 
rea Apărării Pa
triei. Aplauzele 
furtunoase sînt 
adresate deo. 
potrivă 
lor, j 
Zor, < 
liștilor, parașu- 
tiștilor. Trec 
sportivii raioane
lor „Grivița Ro
șie" și „Tu- 
dor Vladimi- 
rescu". Carul a- 
legoric — o cu
pă imensă — 
simbolizează nă
zuința sportivi
lor de a sorbi 
mereu din cupa 
victoriilor spor
tive spre gloria 
patriei. Trece
rea cicliștilor ne 
amintește că 
peste 24 de ore, 
la Varșovia, 6 ru
tieri romîni vor 
lua startul în 
cea de-a Xl-a e- 
diție a celei mai 
mari întreceri 
cicliste amatoare 
din lume: Cursa 
Păcii, Varșovia— 
Berlin — Praga. 
Cele mai calde 
urări de izbîndă 
noștri !

în coloana sportivilor raionului 
1 Mai, defilează membrii clubului 
„Dinamo", clubul care numără în 
rîndufile sale patru campioni o- 
limpici și zeci de maeștri ai spor
tului și campioni republicani.

Sportul și cultura fizică au a- 
tins in anii puterii populare culmi 
nici cind visate. Peste 900.000 de 
tineri au trecut pînă acum nor
mele complexelor sportive G.M.A.. 
milioane de tineri sportivi de la 
orașe și sate participă în fiecare 
an la Spartachiadele tineretului.

In defilarea sportivilor a apărut 
ceva nou : imbrăcați in costumele 
lor specifice, trec membrii Aso
ciației generale a vînătorilor Șt 
pescarilor sportivi. Defilează spor- 
tivii raionului 23 August, trec 
membrii U.C.F.S. din raionul Gh. 
Gheorghiu-Dej ; în fruntea coloa
nei se află reprezentanți ai bine
cunoscutului club Casa Centrală a 
Armatei. Cine n-a auzit de fotba
liștii noștri militari, de baschetba. 
liștii de la C.C.A., de atleții cu

renume mondial de la clubul 
defilează acum.

Intr-o aliniere impecabilă, în 
pas elastic, viguros, pășesc sporti- 

■■ ■■ ■ ■ -»*- care

și de ale tinerilor de la Inștitutu 
de artă teatrală și cinematogra 
fică „I. L. Caragiale“. Și oamenii 
l-au întîmpinat cu urale, privin- 
du-1 cu mindrie și cu încredere 
ca pe un simbol al științei puse 
în slujba omului.

care
GH. ANGELESCU

Voluntare

vii din școli și universități, 
incheie parada sportivilor.

M. z.
cucerește

I piloți- 
planorițli- 
aeromode-

Voioșie, tinerefe, forță, sănătate...

Cei ce 
cetatea științbi 
și a culturii

...Tineri din lumea întreagă...
Cuvintele atit de cunoscute ale 

imnului Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat răzbat in 
intreaga piață. Mii de studenți) ai 
Universității „C. I. Părhon" au 
venit cu însuflețire la marea de
monstrație a oamenilor 
din Capitală cu prilejui 
1 Mai. Din cei 6.000 de' 
ai universității 3850 
burse. La dispoziția lor 
boratoare moderne, săli 
diu, cadre de specialiști 
cele mai de frunte. Trecînd prin 
fața tribunei ei își exprimă re
cunoștința față de regimul de
mocrat popular care le-a creat 
condiții din ce în ce mai bune,-de 
studiu, hotărirea de a participa 
din toate puterile la opya de 
construire a socialismului. ‘

— Anul acesta termin Institu
tul medico-îarmaceutic, ne spune 
studentul Constantin Dinu. Vreau 
să merg la țară, în satul unde 
am crescut. f

Braț la braț cu studenții ro- 
mini defilează studenți din njulte 
alte țări care învață în țara noas
tră. Pe toți îi leagă aceeași nă
zuință de pace și prietenie cu ti
neretul din lumea intreaga.

J. ALPIN

muncii 
zilei <’ 
studio, 
ptjmesc 
stati la. 
de stu.

dintre

reprezentanților

Pionierii—pri
măvara patrigi. 
lată-i defilînd 
prin Piața Stalin 
din București.

1 MAI pe ogoarele
Dobrogei

Marea demonstrație a oamenilor 
muncii constănțeni a fost lipsită 
anul acesta de aportul truditorilor 
de pe ogoare. Mecanizatorii gos
podăriilor agricole de stat și 
S.M.T.-urilor și toți colectiviștii 
din regiunea Constanța au. sărbă
torit anul acesta ziua de 1 Mai 
înzecindu-și eforturile în muncă 
pentru terminarea însămințării po
rumbului și a celorlalte lucrări din 
epoca a doua a campaniei agricole 
de primăvară. In alunul zilei de 
1 Mai pe adresa comitetului re
gional de partid au sosit zeci de 
telegrame care anunțau ultimele 
victorii în cinstea marii sărbători.

socialiste

Pionierii

Un bărbat masiv, îmbrăcat în- 
tr-un halat alb, purtînd o căciuliță 
îmblănită pe cap, aplauda mereu. 
Așa l-am cunoscut pe Sako Cheick, 
reprezentantul muncitorilor 
Sudanul francez. Intr-o clipă 
răgaz luam întrebat.:

— Ce v-a impresionat cel 
mult privind demonstrația munci
torilor bucureșteni ?

— Desăvîrșita unitate. La 
muncitorii, întregul popor, au 
țeles eficacitatea unității. Și 
învins. Acum puteți să progresați 
într.un ritm formidabil. Demon
strația a arătat progresele indus
triei voastre, dezvoltarea tehnicii. 
Dar în afară de ceea ce am văzut 
la demonstrație am făcut consta
tări cu proprii mei ochi cu prile
jul vizitelor pe care am avut po 
sibilitatea să le întreprind. La fa
brica de confecții „Gh. Gheorghiu 
Dej“ mi-au plăcut multe lucruri, 
dar mai ales grija pentru copii...

Lîngă mine, un om tînăr, venit 
din îndepărtatul Maroc : Smaa-li 
Driss, reprezentant al Uniunii Ma-

din 
de

mai

voi 
în- 
ați

rooane a Muncii. I-iam repetat în
trebarea.

— Cel mai mult m-a impresio. 
nat caracterul de masă al demon
strației. Am impresia că nici un 
bucureștean n-a mai rămas în 
casă, că întregul popor a venit la

față de cauza socialismului. De
monstrația aceasta a exprimat pe 
deplin unitatea poporului romîn cu 
popoarele frățești din lagărul so
cialist.

Schimbăm cîteva cuvinte cu Is
mail Abd El Rahman El De-

In tribună cu oaspeții
de peste hotare

demonstrație. Este minunat...
L.am tntîlnit în tribună pe to

varășul Antonin Krcek, membru al 
delegației parlamentare ceho
slovace. La rugămintea noastră ne 
relatează impresiile despre demon
strație :

— Este o manifestație plină de 
forță a poporului romîn frate. 
M-au impresionat nesfîrșltele co
loane ale oamenilor muncii. Ele 
și-au manifestat deplina încredere 
în partid și guvern, atașamentul

mellawi, secretar general al Con
federației internaționale a sindica
telor arabe.

— Această demonstrație — ne-a 
spus el — a dovedit concordanța 
dintre năzuințele popprului și po
litica conducătorilor săi. Poporul 
romîn a devenit prin aceasta un 
popor puternic și el se bucură de 
admirația arabilor. Avem încrede
re în prietenia voastră și vă urăm 
noi victorii în marea operă de 
construcție pe oare o desfășurați.

Pe o bancă se odihnește pentru 
o clipă un om mai în vîrstă. Să 
facem cunoștință cu el. Este A. B. 
Reynolds, consilier municipal din 
orașul englez Huli, membru al 
partidului laburist de cîteva de. 
cenii,

— îmi este greu să-ml descriu 
impresiile. Nu am mai văzut pînă 
acum așa ceva. Privindu-vă, mă 
gîndesc la tovarășii mei. Munci
torii englezi au în acest an multe 
probleme dificile. In momentul de 
față soade volumul producției și 
se accentuează semnele șomajului 
deși nu au devenit încă atît de 
puternice ca în S.U.A. Cu fiecare 
zi este însă mai greu. Apoi este 
problema războiului nuclear. Po. 
porul britanic este, în adîncul su
fletului său, împotriva transformă, 
rii țării într.o bază atomică. Dar 
să revenim la demonstrația voas
tră. M-a impresionat componența 

nuniă- 
fețele 

mai

diversă a demonstranților, 
rui lor mare,_bucuria de pe 
oamenilor..
văzut pînă

Repet: nu am 
acum așa ceva.

E. o.

viitorul patriei 
noastre

In Piața Stalin s-a revărsat pri
măvara... In fruntea valului de co
pii care înaintează în sunete de 
trompetă și zăngănit de tobe, a- 
leargă o fetiță, cu codițele ca doi 
fluturi neastâmpăr ați. Ea se oprește, 
face cîteva semne cu stegulețele pe 
care le poartă în mîini și vestește 
că a început defilarea celor mai 
mici demonstranți. Vîntul flutură 
veselele cravate roșii ale micilor 
demonstranți care trec acum plini 
de voioșie prin fața tribunelor.

Elevii fruntași 
membrii cercu, 
riior pionierești, 
micii naturaliști, 
gimnaști, instru
mentiști, poartă 
cu ei flori și 
flutură baticuri. 
Deasupra coloa. 
nei se ridică 
baloane multico. 
lore și își iau 
zborul porum
bei. Atenția o- 
peratorilor cine
matografici, a 
crainicilor de la 
posturile de ra
dio, a ope
ratorilor televi
ziunii, este cap- 
tată de 
strația 
vă a 
care ne 
șează principala 
lor preocupare : 
lupta cu notele 
mici.

Un grup de 
copii cu cravate 
roșii de pionier, 
urcă în tribuna 
oficială și dă
ruiește flori con
ducătorilor par
tidului și guver. 
nului în semn 
de recunoștință 
pentru dragostea 
și grija părin
tească pe care 
o poartă copiilpr 
patriei.

Au raportat astfel cu acest prilej 
gospodăriile agricole de stat Je- 
glilia, Costache Burcă, Basarabi, 
gospodăriile agricole colective Co- 
mana, Negrești, Pecineaga, că au 
terminat complect tnsămînțare? 
porumbului. S.M.T.-ul „23 Au
gust“ a raportat și el că și-a în
deplinit planul campaniei agricole 
de primăvară in proporție de 114 
la sută.

In zorii zilei de 1 Mai mă aflam 
deța la gospodăria agricolă colec
tivă din Cuza Vodă. Gospodăria 
ca și satul erau pavoazate de săr
bătoare. Oamenii s-au adunat de 
dimineață în bătătura gospodăriei 
dar nu pentru a demonstra. Nu și 
îmbrăcaseră hainele de sărbătoare, 
ci tot pe cele de lucru. Cind soa
rele se ridicase numai de două 
suliți pe bolta cerului, satul se cu- 

Toafă

la învățătură.

fundase din nou în liniște, 
lumea era pe cîmp.

Bătălia cea mai mare s-a 
ziua de l Mai la însămînțatul po 
nimbului. Echipele de tineret cai 
duse de utemiștii Ion Pascu și Ion 
Oancea au fost în frunte. -S-au 
insămințat în această zi 35 de 
hectare porumb, iar așa după oum 
mi-a transmis aseară telefonic in
ginerul gospodăriei în seara zilei 
de 2 ei au terminat complect în- 
sămînțarea celor 600 hectare cu 
porumb care 
Rodul acestor 
fost deosebit de 
vor concretiza în 
de porumb.

dat, in

erau planificate, 
zile de mai a 
prețios și ele se 
zeci de vagoair6.

I. ȘERBU -

demon- 
expresi- 
copiilor 

înfăți-

■W"

La Petroșani, defilează eroicii mineri
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1 FIM IN S1IIUW1H Vizita președintelui Nasser în Uniunea Sovietică

I
O chemare la acțiuni 
unite pentru apărarea 

păcii și securității 
internaționale

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Presa sovietică anunță că C.C. al 
P.C.U.S. a adresat organelor de 
conducere ale partidului socialist 
italian, partidului socialist fran
cez, partidului social-democrat 
■din Germania, partidului laburist 
din Marea Britanie, partidului 
muncitoresc din Norvegia, parti
dului social-democrat din Dane
marca, partidului muncii din 
Olanda, partidului socialist din 
Belgia și partidului socialist din 
Austria, scrisori în care expune 
iproblemele actuale ale situației 
internaționale și cheamă aceste 
partide la acțiuni unite pentru a- 
părarea păcii și securității inter
naționale, împotriva înzestrării 
■Bundeswehrului vestgerman cu 
arma atomică.

Festivitățile 
de la 

Buenos Aires
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). 

La 1 mai la ședința comună a 
senatului șl a Camerei Deputăți
ilor ale Congresului național din 
Argentina, în prezența șefilor de
legărilor guvernamentale străine 
și a numeroșilor invitați, Arturo 
Frondizi, președintele Republ.cii 
Argentina și vicepreședintele 
Alexandro Gomez, noi aleși, au 
depus jurămîntul da credință 
față de Constituție.

Președintele republicii, A. Fron- 
idizi, a dat citire unui mesaj in 
care a expus programul intern și 
extern al noului guvern. Subli
niind că în viața Argentinei în
cepe o nouă perioadă constituțio
nală care reprezintă o eră nouă 
pentru țară, el a declarat că gu
vernul său va duce o politică 
care să corespundă intereselor 
întregului popor argentinian. A- 
nalizînd amănunțit situația eco
nomică din țară, A. Frondizi a 
arătat marile dificultăți prin care 
trece Argentina în domeniul eco
nomic și financiar. El s-a pro
nunțat pentru lărgirea piețelor de 
desfacere. Pentru dezvoltarea 
țării, a spus Frondizi, trebuie fo
losit în primul rind capitalul na
țional.

★
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). 

in dimineața zilei de 28 aprilie 
Iov. Ion Gh. Maurer a participai 
la primirea oficială făcută la 
Curtea Supremă din Buenos Aires 
șefilor de stat Și vicepreședinților 
consiliilor de miniștri și magistra
lilor străini. Președintele Curții 
Supreme a Argentinei și președin 
tete Curții Supreme a Uruguayu- 
lui au rostit discursuri.

La sosire și la plecare tov. Ion 
Gh. Maurer a trecut in revistă 
compania de onoare aliniată în 
fața clădirii.

In Consiliul
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 2 mai Con
siliul de Securitate a continuat 
examinarea problemei luării de 
măsuri urgente pentru încetarea 
zborurilor bombardierelor ameri
cane încărcate cu bombe atormce 
și cu hidrogen în direcția frontie
relor Uniunii Sovietice, problemă 
ridicată de Uniunea Sovietică.

La începutul ședinței Lodge, re
prezentantul S.U.A., a prezentat 
proiectul revizuit al rezoluției 
sale. Ca și prima variantă, a- 
ceastă rezoluție nu prevede nici 
un fel de măsuri pentru încetarea 
zborurilar provocatoare ale avia
ției americane ?i urmărește să

Tradiționala parada militar a 
și demonstrația din Piața Roșie 

a oamenilor muncii
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: Tradiționala 
■paradă militară din Piața Roșie 
a început la ora 10 dimineața.

Apariția conducătorilor Parti
dului Comunist și guvernului so
vietic la tribuna centrală a mau
soleului lui Lenin-Stalin a fost 
îndelung aplaudată. In tribuna 
centrală a luat, de asemenea loc, 
Gamal Abdel Nasser, președinte
le Republicii Arabe Unite, care se 
află în vizită în Uniunea Sovie
tică la invitația Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Ministrul Apărării al U.R.S.S., 
Rodion Malinovski, a primit pa
rada. însoțit de comandantul pa- 
răzii, mareșalul Kiril Moskalen
ko, el a trecut în revistă trupele 
aliniate în Piața Roșie și pe stră
zile învecinate. După ce a felici
tat pe ostași cu prilejul Zilei de 
1 Mai — Ziua solidarității inter
naționale a oamenilor muncii — 
ministrul Apărării a urcat la tri
buna mausoleului și a rostit o 
cuvîntare adresată trupelor, oas
peților, tuturor oamenilor muncii 
din Uniunea Sovietică.

In cuvîntarea sa, mareșalul 
Malinovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., a declarat că Uniunea 
Sovietică, ca stat socialist, nu a 
fost și nici nu va fi niciodată 
inițiatoarea unui război.

Această politică de pace, a sub
liniat mareșalul Malinovski, nu 
este însă o manifestare de slă
biciune. Forțele armate sovietice 
sînt destul de puternice pentru a 
zădărnici orice încercare a reac- 
țiunii imperialiste de a tulbura 
munca pașnică a poporului sovie
tic, unitatea și coeziunea lagăru
lui socialist.

Mari demonstrații ale oamenilor muncii
din țările socialiste

PEKIN (corespondență spe
cială). — Paradă a păcii și a ti
nereții — așa trebuie numită ma
rea și entuz.asta demonstrație de 
1 Mai care a avut loc la Pekin.

Este ora zece. La miting a 
luat cuvîntul Pin Cijen, președin
tele Comitetului popular din Pe
kin.

Coloanele de muncitori care 
urmează ne dau imaginea luptei 
grandioase pentru industrializa
rea socialistă.

Demonstranții agită necontenit 
deasupra capetelor ramuri înflo
rite. Piața și arterele orașului 
par literalmente invadate de un 
fluviu multicolor de flori. In fața 
tribunei coloanele se opresc ca 
să scandeze îndelung cuvîntul 
„Uan Se“ (trăiască) și să ova
ționeze furtunos pe tovarășul 
Mao Tze-dun și ceilalți conducă
tori care răspund liniștit și cu 
blîndețe.

Este ora 12. Defilarea conti
nuă. Trec oameni de știință și 
cultură, s'.udenți, grupuri de la
ma îmbrăcați în toge galbene. 
Pe deasupra coloanelor șerpuiesc 
neîncetat dragoni uriași, grupu
rile minorităților naționale care 
execută cu măiestrie dansuri pli
ne de grație în sunetele ritmice 
ale tobelor care smulg tribunelor 
cascade de aplauze.

Marea și entuziasta demon
strație e încheiată de sportivi și 
care alegorice înfățișînd imagini 
din viața actuală a poporului 
chinez.

★
PRAG A 1 Corespondentul A- 

gerpres transmite : In dimineața 
zilei de 1 Mai coloanele oamenilor 
muncii au început să se adune in 
Piața Vaclav. Deasupra tribunei 
se aflau portretele lui Marx, En- 
gels, Lenin și Gotwald, precum și 
portretele membrilor Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și portretele lui N. S. 
Hrușciov și K. E. Voroșilov. La 
ora 8 s-au urcat la tribună A. No- 
votny, prim secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Cehoslovace, V. Siroky, 
președintele guvernului, Z. Fier- 
linger, președintele Adunării Na
ționale, membrii Biroului Politic 
al C.C. și secretarii C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri, miniștrii, 
conducătorii organizațiilor Fron
tului Național și reprezentanții 
vieții publice.

A luat cuvîntul A. Novotny.
A început apoi demonstrația 

oamenilor muncii.
La demonstrația de 1 Mai, care 

a durat peste trei ore, au partici
pat sute de mii de locuitori ai 
orașului Praga.

Demonstrații de I Mai au avut 
loc de asemenea la Bratislava,

de Securitate
abată atenția de la pericolul dez
lănțuirii războiului atomic ca re
zultat al acestor zboruri.

Reprezentantul sovietic a de
mascat din nou manevrele cam
pionilor americani ai războiului 
rece prin care se urmărește să se 
abată atenția de la jocul pericu
los cu focul la care se dedau în 
prezent S.U.A.

După cuvîntările reprezentan
ților Canadei și Republicii Pa
nama, care au ridicat osanale 
proiectului de rezoluție american, 
ședința Consiliului de Securitate 
a luat sfîrșit. Următoarea ședință 
a fost fixată pentru aceeași zi la 
ora 15 (ora New York-ului).

"fiEOAÇTIA-SÎ ăPMINISTțAȚLV'; București, triata „%-tnteli“, Tek 7.80.10? SrrU» «crlsori : Tel. 7.6&.91. Tiparul : Combinatul Poligrafie Casa Scînteii „1. V. Stalin".

Mareșalul a subliniat marea 
primejdie pe care o prezintă pen
tru cauza păcii zborurile avioa
nelor americane încărcate cu 
bcmbe cu hidrogen în direcția 
frontierelor U.R.S.S. Odată cu 
protestul împotriva unor aseme
nea procedee de intimidare, a de
clarat mareșalul, noi trebuie să 
luăm toate măsurile pentru a ne 
spori vigilența și a fi gata să 
respingem aceste amenințări.

Tradiționala defilare a trupelor 
a fost deschisă de elevii acade
miilor militare de infanterie, de 
artilerie, de geniu, etc. — floarea 
și mîndria forțelor armate sovie
tice. Coloanele elevilor academii
lor militare au fost urmate de 
marinari, grăniceri și de cei mai 
tineri participanți la paradă — 
elevi ai școlilor: „Suvorov“ și 
„Nahimov“. Au defilat apoi uni
tățile motorizate ale diviziei „Ta
man“, care s-a acoperit de glorie 
în luptele Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, unități de pa- 
rașutiști, tancurile renumitei di
vizii Cantemir care au eliberat 
de sub jugul hitlerist Polonia și 
Cehoslovacia, artileria motoriza
tă, tunuri autopropulsate, tunuri 
de diferite caliore, pînă la cele 
mai puternice, pe roți și pe șe
nile, tunuri cu reacție, asemănă
toare cu renumitele tunuri „Ka- 
tiușa“ care s-au acoperit de glo
rie în timpul Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei, tunuri au
topropulsate pe șenile.

★
După încheierea parăzii milita

re, care a durat 40 de minute, 
fanfarele au anunțat începerea de
monstrației din Piața Roșie a re

Ostrava, Brno, Pilsen, Kosice, O- 
lomoue și alte orașe ale republicii.

-k
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 

PAP transmite : Oamenii muncii 
din Polonia populară au sărbăto
rit în mod festiv ziua solidarității 
internaționale a clasei muncitoare 
— 1 Mai.

După intonarea imnului de stat 
al R.P. Polone, IV. Gomulka a 
rostit o cuvîntare adresată parti- 
cipanților la festivitățile de 1 Mai.

După intonarea Internaționalei 
a început demonstrația festivă a 
oamenilor muncii. Demonstrația de 
1 Mai a fost deschisă de veteranii 
mișcării muncitorești poloneze.

Puternica manifestație a oame
nilor muncii din capitala poloneză 
a durat cîteva ore.

Demonstrații festive de 1 Mai au 
avut loc de asemenea la Lodz, 
Poznan, Cracovia, Wroclaw, Szcze- 
cin și alte orașe din Polonia.

★
PHENIAN 1 (Agerpres) — 

TASS transmite : In dimineața
zilei de 1 Mai, 300.000 de oameni 
ai muncii din Phenian s-au întru
nit într-un mare miting în piața 
„Kim Ir Sen“. Au participat mun
citori, funcționari și elevi ai șco
lilor din capitală. în prezidiul 
mitingului au luat loc conducă
torii Partidului Muncii din Coreea 
și ai guvernului în frunte cu Kim 
Ir Sen, președintele C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea și preșe
dintele Cabinetului de miniștri al 
R.P.D. Coreene.

Kim Ir, vicepreședintele Cabi
netului de miniștri al R.P.D. Co
reene, care a luat cuvîntul, a sa
lutat în numele Partidului Muncii 
din Coreea și al guvernului, pe 
cei prezenți. După miting a avut 
loc demonstrația oamenilor mun
cii din Phenian.

Mitinguri și demonstrații de 1 
Mai au avut loc de asemenea la

Dezmințirea unor născociri calomnioase 
ale ministrului Afacerilor Externe al Norvegiei

— Declarația agenției
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 24 aprilie 
a.c. în Storțingu.l norvegian, cu 
prilejul dezbaterilor pe mar
ginea problemei înarmării a- 
tomice a Germaniei occiden
tale, H. Lange, ministrul A- 
facerilor Externe al Norvegiei, 
a declarat că Uniunea Sovietică 
ar dispune de baze pentru ra
chete cu rază medie de acțiune 
în Germania răsăriteană, Polonia 
și Cehoslovacia.

La 25 aprilie un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei a comunicat 
că Anglia solicită guvernul nor
vegian să o informeze de ce a- 
nume știri dispune în legătură 
cu crearea unop „baze comuniste 
pentru rachete“ în cele trei sta
te sus-menționate.

După cum transmite Agenția 
France Presse, la 26 aprilie Lan
ge, aflîndu-se la Copenhaga, a 
declarat că în cazul cînd guver
nul englez ar solicita lămuriri, el 
ar fi gata să pună la dispoziție 
informații suplimentare cu privi
re la crearea de către Uniunea 
Sovietică a unor baze pentru ra
chete în țările Europei răsăritene. 
Mai mult decît atît, el a pretins 
că informațiile pe care ile-a co
municat în Storting la 24 apri
lie ar fi fost primite prin surse 
d'emne de încredere. 

prezentanților oamenilor muncii. 
Potrivit tradiției demonstrația a 
fost deschisa de matocicliști. După 
motociclete pe întreaga lărgime a 
Pieții Roșii au defilat cîteva mii 
de sportivi.

...Fanfarele intonează un vechi 
cîntec revoluționar „Pășiți înainte 
tovarăși". Urmează coloanele de 
stegari.

In Piața Roșie se revarsă în ze
ce șiruri de coloane locuitorii 
Moscovei. Defilează glorioșii mun
citori ai întreprinderilor din Mos
cova.

Din rmdurile tineretului răsună 
risete și cântece vesele. Defilează 
studenții din Moscova, tinerii 
muncitori și funcționari, studenții 
din țări străine care studiază în 
instituțiile de învățămint superior 
din Moscova sau fac practică în 
întreprinderile fi pe șantierele ca
pitalei.

Noi șiruri de demonstranți apar 
în Piața Roșie. Oamenii de știință 
sovietici sînt salutați de la tribune 
cu deosebită căldură. Ei sînt acei 
oare au lansat în cosmos sateliții 
artificiali ai pământului, au con
struit spărgătorul de gheață ato
mic, desfășoară cercetările cele 
mai valoroase în domeniul fizicii, 
chimiei, geologiei, biologiei. De
monstranții poartă o uriașă ma
chetă a atomului. Dintr-odată a- 
tomul se deschide și din el își ia 
zborul un porumbel alb ca zăpada. 
In același moment se înalță spre 
cer mii de porumbei albi.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Moscova consacrată zilei de 
1 Mai — Ziua solidarității inter
naționale a oamenilor muncii, a 
durat cîteva ore.

Hamhîn, Vonsan, Kaisung și alte 
orașe și sate din R.P.D. Coreeană.

★
SOFIA 1 (Agerpres). — ATU 

transmite : La Sofia a avut loc 
o grandioasă demonstrație a oa
menilor muncii cu prilejul Zilei 
de 1 Mai.

Demonstrația festivă a fost des
chisă de coloanele perfeot aliniate 
ale detașamentelor și grupurilor 
muncitorești înarmato după care 
au urmat coloanele oamenilor 
muncii din toate raioanele capita
lei Bulgaței, purtînd portrete ale 
lui Marx,'Engels, Lenin, Blagoev, 
Dimitrov. Măreața demonstrație a 
oamenilor muncii a durat cîteva 
ore.

Festivitățile de 1 Mai s-au des
fășurat în Bulgaria într-o atmosfe
ră de uriaș avînt.

★
BUDAPESTA 1. — Corespon

dentul Agerpres transmite : Po
porul ungar a sărbătorit pentru a 
14-a oară liber Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc 
— 1 Mai. La Budapesta a avut 
loc o mare demonstrație a oameni
lor muncii.

La ora 10 primele coloane de 
demonstranți au pășit pe b-dul 
Gyorgy Dosza. Aici ei au fost în- 
tîmpinați de conducătorii partidu
lui și guvernului care mergînd în 
fruntea coloanelor i-au condus în 
fața tribunelor în care se aflau 
veteranii mișcării muncitorești, 
membrii corpului diplomatic, nu
meroși oaspeți.

Gyorgy Marosan membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
prim secretar al Comitetului Oră
șenesc de partid Budapesta a a- 
dresat demonstranților o scurtă 
cuvîntare. Demonstrația oamenilor 
muncii din Budapesta a durat mai 
bine de trei ore. La măreața ma
nifestație au participat aproxima
tiv 500.000 de oameni.

Agenția TASS este împuterni
cită să declare că afirmațiile fă
cute de ministrul Afacerilor Ex
terne al Norvegiei, potrivit că
rora pe teritoriul Republicii De
mocrate Germane, al Poloniei și 
Cehoslovaciei ar exista baze pen
tru rachete ale Uniunii Sovie.ice, 
sînt născocite de la început pină 
la sfirșit și nu pot decît să stîr- 
nească uimire. Cauzele care au 
determinat alegerea momentului 
actual pentru răspîndirea unor 
asemenea născociri pot fi cu ușu
rință scoase la iveală. Popoarele 
lumii, printre care poporul nor
vegian. protestează cu hotărîre 
împotriva rezoluției Consiliului 
N.A.T.O. cu privire la crearea de 
baze pentru rachete și baze ato
mice americane în țările Europei 
occidentale, inclusiv împotriva 
politicii de înarmare atomică a 
Germaniei occidentale.

Nu poate fi trecut cu vederea 
faptul că declarațiile menționate 
ale ministrului Afacerilor Exter
ne al Norvegiei, reproduse de 
îndată de presa țărilor apusene 
care răspîndește de reg'Ulă infor
mații mincinoase, au fost făcute 
în ajunul examinării la sesiunea 
din mai a Consiliului N.A.T.O. a 
planurilor de amplasare a armei 
rachetă americane pe teritoriul 
țărilor participante la acest bloc 
militar.

Sub semnul unității 
de acțiune, pentru 

apărarea libertăților 
democratice, 
pentru pace

DJAKARTA 1 (Agerpres.—TASS 
transmite : La 1 Mai a avut loc 
în piața Banteng un miting con
sacrat sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
la care au participat peste 200.000 
de persoane. La miting au parti
cipat reprezentanți ai sindicate
lor, ai organizațiilor țărănești, de 
femei și tineret, precum și repre
zentanți ai armatei și veteranilor.

La miting au luat cuvîntul li
derii sindicali și ministrul Muncii, 
Samiono. Participanții la miting 
și-au exprimat într-o rezoluție a- 
doptată în unanimitate sprijinul 
pentru măsurile guvernului pri
vind eliberarea Irianului de vest, 
zdrobirea rebelilor și respingerea 
intervenției străine și au propus 
ca guvernul să-și continue cu și 
mai multă intensitate politica li
chidării privilegiilor economice ale 
capitalului olandez din Indonezia.

★
PARIS (Corespondentul Ager

pres transmite): In întreaga Fran
ță oamenii muncii au sărbătorit 
ziua de 1 Mai sub semnul unității 
de acțiune în lupta pentru apăra
rea libertăților democratice și îm
potriva uneltirilor cercurilor de 
drea-pta.

La Paris, unde guvernul demi
sionat Gaillard a interzis tradițio
nala demonstrație pe străzile ora
șului, mii de muncitori au răspuns 
la apelul Confederației Generale 
a Muncii și s-au adunat în fața 
Camerei de Muncă din Piața Re
publicii. Bcnoit Frachon, secretar 
general al C.G.T. a vorbit parti- 
cipanților la miting.

La Marsilia, zeci de mii de 
muncitori au format un lung cor
tegiu care a străbătut străzile ora
șului.

Mari mitinguri ale oamenilor 
muncii au avut loc in orașele Bor
deaux, Toulouse, Nisa, Nantes, 
Lille, Calais etc.

★
ROMA 1 (Agerpres). —• La 

1 Mai în „Piazza del Popolo", 
una din piețele centrale ale Romei 
a avut loc un mare miting al 
oamenilor muncii consacrat sărbă
toririi Zilei de 1 Mai. La miting 
a rostit o cuvîntare socialistul 
Fernando Santi, secretar general 
adjunct al Confederației Generale 
a Muncii din Italia. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea unității cla
sei muncitoare din Italia în lupta 
pentru interesele vitale ale oame
nilor muncii.

In cuvîntarea sa, vorbitorul a 
subliniat de asemenea, că apăra
rea păcii este sarcina principală 
a organizațiilor sindicale și a oa
menilor muncii.

★
STOCKIIOLM 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziua de 1 Mai 
la Stockholm a fost o zi însorită 
de primăvară. Zeci de mii de lo
cuitori ai orașului s-au ndunat di
mineața în parcul Ilumlegorden 
— locul tradițional de adunare a 
demonstranților.

La miting a luat cuvîntul pri
mul ministru Erlander care a ară 
tat că arma nucleară constituie 
o mare primejdie pentru omeni
re.

Demonstrații de 1 Mai au avut 
loc de asemenea în multe alte 
orașe din Suedia.

■fr
TOKIO 1 (Agerpres). — TASS 

transmite: Peste 5.000.000 de oa
meni ai muncii au ieșit la 1 Mai 
pe străzile orașelor din Japonia 
pentru a-și demonstra unitatea și 
coeziunea în Ziua solidarității oa
menilor muncii din întreaga 
lume. In dimineața zilei de 1 Mai 
coloane de demonstranți au în
ceput să se reverse în parcul 
Meidzi din Tokio — muncitori și 
funcționari de la întreprinderile 
din capitală, studenți, reprezen
tanți ai intelectualilor.

Demonstrații și mitinguri de 
1 Mai s-au desfășurat în 800 de 
orașe din Japonia.

TASS — ■
Devine deci limpede că scopul 

răspîndirii în Apus a unor ase
menea „informații“ este de a a 
bate atenția popoarelor de la 
pregătirile militare ale S.U.A. și 
aiiaților lor din cadrul N.A.T.O. 
și dc a prezenta drept o măsură 
care ar li impusă de împrejurări 
cererea S.U.A. de a se crea în 
țările Europei occidentale baze 
pentru amplasarea armelor ato
mice și racheta.

Răspindind scornirile cu privi
re la crearea de către Uniunea 
Sovietică a unor baze pentru 
lansarea rachetelor pe teritoriul 
Republicii Democrate Germane, 
Poloniei și Cehoslovaciei, mini
strul Afacerilor Externe al Nor
vegiei și-a asumat un rol cit se 
poate de ingrat.

Se ivește întrebarea legitimă 
— a cui misiune a îndeplinit mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Norvegiei cînd a răspîndit aceste 
informații mincinoase — a gu
vernului său sau a acelora care 
conduc gruparea N.A.T.O. ? A- 
ceastă întrebare se pune chiar 
și numai din motivul că aseme
nea declarații dau apă la moară 
adepților „războiului rece“, aduc 
prejudicii eforturilor popoarelor 
care urmăresc destinderea încor
dării internaționale, întărirea pă
cii și sînt în contradicție cu sar
cina îmbunătățirii mai departe a 
relațiilor sovieto-norvegiene.

N. S. Hrușciov: de partea popoarelor 
care luptă pentru libertate și independență“ 

GA NTaccw „Țările arabe văd in
. iN (Lobul. Uniunea Sovistică un prieten“

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cadrul prîn- 
zului oferit la 30 aprilie la Krem
lin în cinstea lui Gamal Abdel 
Nasser, președintele Republicii 
Arabe Unite, a luat cuvîntul N. 
S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a declarat printre altele că 
POLITICA EXTERNA A UNIU
NII SOVIETICE NU ESTE O 
POLITICA CONTEMPLATIVA, 
CI O POLITICA ACTIVA IN 
LUPTA ÎMPOTRIVA FORȚE- 
LOR AGRESIVE, MONOPOLI
STE ȘI COLONIALISTE, care 
nu au renunțat la speranța că 
vor reuși să jefuiască și să ex
ploateze ca și în trecut popoarele 
Asiei și Africii.

Dorim să fie pace în întreaga 
lume, a spus N. S. Hrușciov, do
rim prietenie cu toate popoarele, 
dorini dezarmare și încetarea po
liticii „războiului rece“.

Rcferindu-se la intențiile S.U.A. 
de a efectua noi explozii cu arme 
nucleare, la care invită repre
zentanți ai altor state, N. S. 
Hrușciov a spus că guvernul so
vietic nu și-a precizat încă atitu
dinea oficială față de această in
vitație. Cred însă, a adăugat el, 
că este puțin probabil ca guver
nul sovietic să accepte să-și tri
mită reprezentanți acolo.

Ne bucură în mod sincer, a de
clarat N. S. Hrușciov, faptul că 
pe orizontul relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Arabă Unită nu există nici un 
nor. Nu dorim decît un singur lu
cru : întărirea pozițiilor cucerite 
de popoarele arabe și, în primul 
rînd, de Republica Arabă Unită.

Referindu-se la tratativele cu

Vizita delegației Adunării 
Naționale a R. Cehoslovac^ 

i h
Membrii delegației Adunării 

Naționale a R- Cehoslovace în 
frunte cu tovarășul Josef Valo, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale a R. Cehoslovace, au depus 
miercuri dimineață o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Pa
triei.

Membrii delegației au păstrat 
un moment de reculegere în me
moria ostașilor romîni care lup- 
tînd împotriva hitlerisonului au 
contribuit la eliberarea Ceho
slovaciei.

In cursul zilei de miercuri 
membrii delegației Adunării Na
ționale a R. Cehoslovace au făcut 
mai multe vizite în Capitală.

Dimineața, oaspeții au vizitat 
Muzeul Satului, imagine a arhi
tecturii și a artei noastre popu
lare și a felului de viață specific 
din diferite regiuni.

Parlamentarii din R. Ceho
slovacă au vizitat apoi Combina

„Cursa Păcii46
La 2 mai, de pe stadionul 

„Cea de-a X-a aniversare“ s-a 
dat startul în cea de-a Xl-a edi
ție a grandioasei competiții ci
cliste „Cursa Păcii“ Varșovia— 
Berlin—Praga. In loja oficială 
se aflau W. Gomulka, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
A. Zawadski, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone, 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Varșovia și oaspeți 
de onoare invitați să asiste la 
festivitate.

Prima etapă s-a desfășurat pe 
șoselele din jurul Varșoviei pe 
un traseu de 110 km. Pe locul 
întîi s-a clasat alergătorul ita
lian Vendriamo Barivier.a care a 
realizat timpul de 2h35’19”. In 
același timp au sosit Bebenin 
(U.R.S.S.), Kapitonov (U.R.S.S.), 
Âdler (R. D. Germană), Schur 
(R.D. Germană), Grunwald (R.D. 
Germană), Venturelli (Italia), 
Domen (Olanda), Kowalski (R.P. 
Polonă) și Blower (Anglia). Din 
echipa R.P.R., primul s-a clasat 
C. Dumitrescu, pe locul 14, la 
2'30” de învingător. Restul ci
cliștilor romîni au sosit cu grosul 
plutonului la 4'20”.

FOTBAL
Duminică se reiau jocurile din 

cadrul campionatului categoriei A 
la fotbal. In Capitala, pe stadio
nul 23 August în program cuplat 
se vor disputa meciurile Progre
sul F. B. — Dinamo-București 
(ora 14,45) și Rapid — C. C. A. 
(ora 16 30).

In țară se vor desfășura urmă
toarele meciuri : U.T.A. — Petro
lul Ploești; Dinamo Cluj — Știin
ța Timișoara ; Jiul Petroșani — 
C. S. Tg. Mureș ; C.S. Oradea — 
Steagul Roșu Orașul Stalin.

R U G B I
In primul meci al turneului in

ternațional de rugbi, care are loc 
m Belgia cu prilejul expoziției 
universale, echipa R. P. Romîne 
a întîlnit joi la Liège reprezenta
tiva Spaniei. Meciul a avut o des
fășurare interesantă încheindu-se 
cu rezultatul de 14—12 (3—3) in 
favoarea rugbiștilor romîni. Punc
tele echipei noastre au fost rea
lizate de Dobre (care a înscris 
două „esseuri") Pendu și D. lo- 
nescu.

Duminică la Bruxelles echipa 
R.P.R. va juca cu formația R. F. 
Germane.

Eden, Lloyd și alți oameni de 
stat care au avut loc în aprilie 
1956 în cursul vizitei lui N. S. 
Hrușciov și. N. A. Bulganin în 
Anglia, N. S. Hrușciov a spus : 
„Noi am declarat că, dacă Israe
lul va declanșa un război împo
triva arabilor, după părerea n la
stră, arabii vor porni un războ’ 
sfint împotriva cotropitorilor ți 
că acest război se va termina in 
mod inevitabil cu zdrobirea co
tropitorilor". Noi am sfătuit pe 
oamenii de stat din Anglia să nu 
declanșeze război împotriva ara
bilor, totuși ei nu au ascultat sfa
turile noastre, au dezlănțuit o 
agresiune împotriva Egiptului și 
au suferit un eșec rușinos.

Simpatia noastră, a declarat N. 
S. Hrușciov, este de partea po
poarelor care luptă pentru liber
tatea și independența lor. Cred, 
a spus el, adresîndu-se președin
telui Gamal Abdel Nasser și per
soanelor care îl însoțesc, că vă 
bucurați nu numai de simpatia 
poporului sovietic, ci și de cea 
a popoarelor tuturor țarilor so
cialiste. Or acestea reprezintă 
aproximativ 1 miliard de oameni.

★
In cuvîntul său de răspuns, 

președintele Gamal Abdel Nasser 
a declarat că cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov va fi aprobată întruto- 
tul de toți cetățenii Republicii 
Arabe Unite.

UNIUNEA SOVIETICA, a sub
liniat președintele Nasser, DUCE 
O POLITICA BAZATA PE RE
CIPROCITATE $1 PRIETENIE. 
AJUTORUL ACORDAT DE EA 
NU A FOST LEGAT DE NICI 
UN FEL DE CONDIȚII SAU 

tul poligrafic „Casa Scînteii". In 
secțiile de producție ei âu stat de 
vorbă cu muncitori și tehnicieni 
interesîndu-se de munca și viața 
lor și de producția pe care o dau 
modernele utilaje ale combinatu
lui.

După amiază oaspeții au vizi
tat Biblioteca Academici R. P. 
Romîne.

Seara, în cinstea delegației A- 
dunării Naționale a IU Cehe< 
slovace, la Teatru) C.C.S. a fost 
prezentat un spectacol de cînfece 
și dansuri populare romîne,ști.

★
In ziua de 2 mai memhrii 

delegației parlamentare ceho
slovace, în frunte cu Josef Valo, 
vicepreședinte al Adunării Națio
nale a- R. Cehoșlovace, ■ au făcut 
o călătorie pe Valea PrahSvei. 
Oaspețir au fost însoțiți da tov. 
Petre Drăgoescu, .vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîr.e.

Parlamentarii din R. Ceho
slovacă s-au oprit să viziteze 
Muzeul Doftana, unde au putut 
cunoaște o pagină din istoria glo
rioasei luptei a clasei muncitoare

Cu materiale 
sporiiw vă putefi 
apiwmnalaUe 
magazinele de 

specialitate

ÎNTREPRINDERII DI difuzare 
à MATERIALELOR SPORTIVE 
H • I® . . din flucurpșli și provincie

1

OBLIGAȚII. UNIUNEA SOVIE
TICA A RESPECTAT ÎNTOT
DEAUNA POLITICA NOASTRA 
INDEPENDENTA ȘI NU S-A 
AMESTECAT NICIODATĂ IN 
TREBURILE NOASTRE.

Mă bucur, a spus Gamal Ab
del Nasser .adresîtidu-se lui N. S. 
Hrușciov, că înțelegeți lupta sta
telor arabe pentru libertate și in
dependență, că înțelegeți primej
dia pe care o reprezintă Israelul 
pentru țările arabe, datorită fap
tului că Israelul este un cap de 
ped al imperialismului.

Poporul Republicii Arabe Unite 
și popoarele celorlalte țări arabe 
văd în Uniunea Sovietică un prie
ten. Sîntem mîndri de această 
prietenie și dorim întărirea și 
consolidarea ci.

■fr
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: In dimineața de 
2 mai Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele-Republicii Arabe Unite, 
și persoanele care-1 însoțesc au 
vizitat capitala Uniunii Sovietice, 
pavoazată sărbătorește. In a doua 
jumătate a zilei președintele 
Nasser și persoanele care-1 înso
țesc au asistat pe stadionul cen
tral „Lenin“ din Lujniki la des
chiderea sezonului sportiv de 
vară.

In aceeași zi președintele 
Nasser a asistat la serviciul reli
gios din moscheea principală din 
Moscova.

Seara oaspeții au asistat la 
Teatrul Mare al U.R.S.S. la spec
tacolul de balet „Macul Roșu“ de 
Glier.

din țara noastră condusă de par
tid. x. ' ■/•

Seara delegația' parlamentară 
cehoslovacă s-a înapoiat în Capi
tal?. ;■

"■■■ ș (A-gerprcs)
/ -------------------------------------

■Oasp&ți dragi
Miercuri la amiază conducătorii 

Teatrului Mic Academic din Mos
cova în frunte cu M. 1. Țarev, ar
tist al poporului din U.R.S.S., di
rectorul teatrului, au făcut o t:i- 
zită la -Consiliul Gfiwr&l A.R.L.U.S.

Acad. P. Constantînescu-Iași a 
salutat pe artiștii sovietici și le-a 
mulțumit călduros pentru contri
buția adusă la întărirea continuă a 
prieteniei romîno-sovietice.

M. I. Țarev a mulțumit pentru 
primirea făcută artiștilor sovietici
în țara noastră și a relevat faptul 
că turneul Teatrului Mic Acade
mic de Stat din Moscova în- R.P. 
Romînă va rămâne neșters în amin
tirea actorilor acestui teatru.

(Agerpres)


