
Un vlntișor plăptnd șl ctflva 
stropi de ploaie au alungat cani
cula sahariană. Coifurile de hîrtie 
cu care mulți din cei veniți in tri
bunele stadionului Republicii se 
înzestraseră, devin o inutilă re
cuzită. Timpul este in această 
după-amiază frumos.

Gazonul pare o multicoloră țe
sătură. Șirurile albastre ale gărzi
lor muncitorești se îmbină cu ro
șul și albul tricourilor sportive pe 
fundalul verde, luminos, al gazo
nului. In tribune, milnile multor 
tovarăși flutură înfrățite stegule- 
țe romîne și poloneze. Un gest ce 
invită la sublinierea semnificații, 
lor. Popoarele romin și polon 
merg umăr la umăr pe drumul 
construirii socialismului, drum 
care este expresia intereselor lor 
vitale și a năzuințelor lor cele 
mai fierbinți. Prietenia romlno-po- 
lonă este prietenia a două po. 
poare sțăpine pe soarta lor, prie
tenie inspirată de ideile interna
ționalismului proletar.

Numai este mult pină la ora 17. 
Ropote prelun
gite de aplauze 
tălăzuiesc peste 
centura betonată 
a stadionului.

Sosesc inalții 
oaspeți polonezi 
și conducătorii 
de partid și de 
stat ai țării 
noastre. Se aud 
lozinci in cins
tea prieteniei 
romlno-polone- 

ze, a unității 
mărețului lagăr 
al socialismului. 
Aplauzele și u- 
ralele continuă 
minute în șir.

In tribuna ofi. 
clală au luat loc 
membri ai C.C. 
al P. M. R„ 
membri ai gu
vernului, 
tați în 
Adunare Națio
nală, conducă
tori ai organi
zațiilor obștești, 
centrale și ai uniunilor de crea
ție, reprezentanți ai presei romî
ne și străine.

Au fost de față șefi ai misiuni, 
lor diplomatice acreditați in R.P. 
Romlnă și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu îndelungi ovații și puternice 
urale marea mulțime de oameni 
ai muncii de pe stadion a intim, 
pinat sosirea membrilor delegației 
guvernamentale și de partid a R.P. 
Polone, pe tovarășii: Wladyslaw 
Gomulka, Josef Cyrankiewicz, Ed- 
ward Ochab, Feliks Pisula, Ta- 
deusz Kropczynski, Janusz Zam- 
browicz și a tovarășilor Gheorghe 
Gheorghlu-DeJ, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicoiiae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Colin, Leonte Răutu, ge
neral colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Ianoș Fazekaș,

O

Proletari din toatei țările, iiniti-vă!
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puternică manifestare
a prieteniei popoarelor
romîn

ai Instituțiilor

Cuvîntarea

Și
Alexandru 
Moisescu, 

Florea Io. 
P. Romine

Vladimir Gheorghiu, 
Bîrlădeanu, Anton 
Avram Bunaciu, ’Marin 
nescu, ambasadorul R. 
în R. P. Polonă.

Începe mitingul prieteniei romî- 
no-polone. Mitingul este deschis 
de iov. F. Dănălache. Prezența la 
tribună a tovarășului Gheorglie 
Gheorghiu-Dej este salutată cu a- 
plauze prelungite și cu urale pen
tru partid și guvern. In repetate 
rinduri cuvîntarea tovarășului 
Gheorghiu-Dej este întreruptă de 
ovații ce nu contenesc. Zecile de 
mii de oameni ai muncii aflați pe 
stadion aprobă cu căldură cuvin
tele tovarășului Glieorghiu.Dej că 
pe vreme bună și pe furtună, la 
bucurie și necaz, popoarele romin 
și polon sînt și vor rămine pentru 
totdeauna prieteni nedespărțiți ca 
popoare ce invingind nenumărate 
greutăți, în ciuda împotrivirii în
verșunate a claselor exploata
toare, au instaurat puterea popu-

tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

TOVARĂȘI Șî TOVARĂȘE,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al Guvernului Republicii Populare Romine și al întregului 
nostru popor salutăm din toată inima delegația de partid și gu
vernamentală a Poloniei frățești, în frunte cu primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
tovarășul Wladyslaw Gomulka și președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, tovarășul Josef Cyran- 
kiewicz.

Poporul nostru a întîmpinat pretutindeni pe scumpii noștri 
oaspeți cu dragoste și bucurie, cu tradiționala ospitalitate pe 
care o arată prietenilor săi adevărați.

Popoarele noastre sînt unite prin legături trainice de prietenie. 
Pe vreme bună și pe furtună, ia bucurie și necaz, popoarele ro
min și polonez sînt și vor rămine pentru totdeauna prieteni 
nedespărțiți, ca popoare ce, învingînd nenumărate greutăți, în 
ciuda împotrivirii înverșunate a claselor exploatatoare, au in
staurat puterea populară și pe care le unește comunitatea nă
zuințelor și a țelurilor lor: construirea socialismului și asigu
rarea păcii în lume.

Eliberate de glorioasa Armată Sovietică, popoarele noastre au 
lupiat pentru zdrobirea fascismului german. Ele nutresc aceleași 
sentimente de recunoștință față de mare?, lor prietenă Uniunea 
Sovietică, față de eroicul popor sovietic care le-a ajutat să se 
elibereze de lanțul sclaviei fasciste și să-și ia soarta în propriile 
mi ini.

Sîntem strîns legați prin faptul că în ambele țări puterea 
aparține eroicei clase muncitoare aliată cu țărănimea muncitoare 
și cu intelectualitatea legată de popor, că forța conducătoare în 
ambele state este partidul, avangarda călită în lupta clasei mun
citoare. Ne leagă munca noastră comună pentru înflorirea și pro
pășirea țărilor noastre, realizările obținute în colaborare fră
țească cu țările lagărului socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică.

Prietenia noastră are rădăcini iln legăturile dintre mișcările mun
citorești și progresiste din țările noastre, în vechile legături cul
turale între popoarele romîn și tpolonez. Oamenii muncii din țara 
ncastră cunosc și prețuiesc tradițiile de luptă revoluționară a 
clasei muncitoare poloneze, întruchipate în asemenea figuri lumi
noase ca Jaroslav Doixbrovsky, comandant al trupelor comunei 
din Paris, sau inflăcăratul bolșevic Felix Dzerjinski, tovarăș de 
luptă al marelui Lenin. n

Poporul romin prețuiește aportul științei și culturii polone 4a 
tezaurul cultural al cmenirii, cinstește pe marii fii ai poporului 
polonez — renumiții oameni de știință Nicolai Kopernik și Maria 
Skladovska-Curie, marele compozitor Chcpin, pe clasicul literatur i 
polone Adam Mickiewicz. . .. . ,

Partidele comuniste din țările noastre, muncitorii, țăranii, inte-

polonez
Iară și pe care le unește comu
nitatea năzuințelor și a felurilor 
lor: construirea socialismului și 
asigurarea păcii in lume.

Aplauze furtunoase și repetate 
subliniază cuvintele despre unita
tea Lagărului socialist in frunte 
cu marea Uniune Sovietică, bas
tionul de nădejde al păcii în lu
mea întreagă. Demascarea politi
cii imperialiste și mai ales a în
cercărilor cercurilor conducătoare 
americane de amestec in afacerile 
interne ale țării noastre provoacă 
justificata indignare a oamenilor 
muncii.

Primit cu însuflețire și cu acla
mații in cinstea Poloniei socialiste 
și a harnicilor ei constructori, ia 
cuvintul tovarășul Wladyslaw Go
mulka, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez. Tovarășul 
Gomtr.'ka aduce salutul muncitori
lor și al poporului polonez. In 
cuvîntarea sa se subliniază cu sa-

tisfacție prietenia pe care 
romin o arată față de 
polonez. Cu mult, interes este as
cultată acea parte a cuvîntării 
consacrată succeselor pe care po
porul polonez le-a obținut pe dru
mul socialismului. Aplauze repe
tate au relevat bucuria oamenilor 
muncii din țara noastră pentru 
victoriile pe care tovarășii noștri 
polonezi le înregistrează in lupta 
pentru cauza comună — socialis
mul. Numeroase lozinci salută u- 
nitate.r țărilor socialiste, in frun
tea cărora se află outernica U- 
niune Sovietică, unitate clădită pe 
principiile atotbiruitoare ale marx- 
ism-leninismului.

Priveam filfîirea drapelelor ro- 
mîn și polonez. Ascultam cum. u- 
ralele sparg văzduhul. Citeam pe 
fețele oamenilor: prietenia noa
stră, a popoarelor romin și polo
nez, este trainică.

poporul 
poporul

EUGENIU OBREA

tovarășului
WLADYSLAW GOMULKA

Cuvîntarea

DRAGI TOVARĂȘI ȘI PRIETENI,

Ingăduiți-mî în primul rînd să vă mulțumesc din toată inima 
pentru primirea pe care ne-ați făcut-o. Doresc să vă transmit salu
tul călduros și frățesc al muncitorilor polonezi, al poporului 
polonez.

De ipuține zile ne aflăm în țara dv. prietenă. Dar in acest scurt 
răstimp am văzut la fiecare pas ce sentimente calde manifestă oa
menii muncii din Republica Populara Romînă față de poporul po
lonez. Acest lucru l-am observat la fiece pas, atît la București, cit 
și în timpul vizitei noastre la Ploești. Sîntem adine mișcați de ospi
talitatea și cordialitatea c-are ne-o arată poporul romîn și condu
cătorii săi.

Dorim să întărim legăturile de prietenie dintre Polonia și Ro
mînia care construiesc socialismul și dintre Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez și Partidul Muncitoresc Rcmîn.

Ne este deosebit de plăcut că ne putem întîlni cu dv., că avem 
prilejul să exprimăm sentimentele de prietenie pe care le avem 
pentru constructorii socialismului din Republica Populară Romînă. 
Prietenia dintre popoarele noastre nu este numai o manifestare a 
zilei de azi. Poporul polonez a urmărit în trecut cu simpatie lupta 
poporului romîn pentru libertatea națională și socială. Și ceea ce 
este mai important este faptul că simpatia aceasta a fost reciprocă.

Făptui că țărîiie noastre au pășit pe drumul socialismului a dat 
un nou conținut relațiilor reciproce. Faptul că Romînia și Polonia 
construiesc astăzi o orînduire de dreptate socială, că viața țărilor 
este condusă de partide muncitorești bazate pe ideologia marxist- 
leninistă, că atît Polonia cît și Romînia fac parte din marele lagăr 
al socialismului și păcii, tcate acestea constituie o temelie trainică 
a colaborării, solidarității și prieteniei noastre, care și-a găsit ex
presia sa juridică în Tratatul polono-romîn ce pășește în prezent 
in al zecelea an de existență.

Putem constata cu satisfacție că tratatul acesta a constituit un 
punct de plecare pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor noa
stre reciproce.

Pe baza acestui tratat au fost încheiate convenții și acorduri refe
ritoare la schimburi comerciale, la colaborare tehnico-științifică, 
culturală și în alte domenii. Dezvoltarea favorabilă în aceste dife
rite domenii a fost folositoare pentru ambele noastre țări, a ajutat 
Ia construirea socialismului și a dat relațiilor noastre reciproce de 
prietenie un conținut concret și viu. In cursul ultimilor cinci ani 
schimburile noastre comerciale reciproce s-au dublat, iar acordul 
pe anul în curs prevede o nouă creștere simțitoare. Ca furnizor de 
carburan i lichizi, Romînia ocupă azi în importul nostru locul al 
doilea, după U.R.S.S. In afară de petrol și produse petrolifere, Polo
nia importă din țara dv. cantități însemnate de produse chimice, 
precum și instalații de foraj, ciment, geamuri pentru nevoile in
dustriei noastre de construcții, precum și produse agricole. Romî-

(Continuare în pag. 2-a) (Continuare în pag. 3-a)

Aspect de la mitingul ele pe stadionul Republicii
Foto: D. F. DUMITRU

Semnarea Declarației 
cu privire la convorbirile 
dintre delegația Partidului Muncitoresc 
Romin și a Guvernului R. P. Romîne

și delegația Partidului Muncitoresc Unit
Polonez și a Guvernului R. P. Polone

La 14 mai, la Consiliul de 
convorbirile dintre delegația

Miniștri al R.P. Romîne a avut loc semnarea Declarației cu privire 
Partidului Muncito resc Romîn și a Guvernului Republicii Popularela _________  ----- ---- o-,—----- , .

Romîne și delegația Partidului Muncitoresc Unit Polonez și a Guvernului Republicii Populare Polone. 
La semnarea Declarației au participat tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 

Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, general colonel Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Ianoș Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, Al. Birlădeanu, A. Bunaciu, Marin Florea lonescu, membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernului, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte membrii delegației de partid și guvernamentale a R.P. Polone, tovarășii: Wla
dyslaw Gomulka, Josef Cyrankieivicz, Edtvard Ochab, Feliks Pisula, Tadeusz Kropczynski, Janusz Zam- 
browicz, precum și Maria Wierna, Josef Czesak, Jerzy Grudzinski, și membrii Ambasadei R. P. 
Polono la București.

Din partea xomînă Declarația a fost semnată de tovărășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica, 
Din partea polonă Declarația a fost semnată de tovarășii Wladyslaw Gomulka și Josef Cyrun. 

liewicz.

Gheorghiu-Dej și W. Gomulka semnînd declarațiaTovarășii Gh.

DECLARAȚIA
Delegației Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn și Guvernului Republicii 
Populare Romîne și Delegației Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
și Guvernului Republicii Populare Polone

La invitația Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Guvernului Republicii 
Populare Romîne, o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Populare Polone, condusă 
de primul secretar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, Wladysl'aw Go
mulka și de președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Josef Cyrankicwicz, 
a vizitat Republica Populară Romînă între 12 și 
15 mai 1958.

Delegația Republicii Populare Polone a fost 
întîmpinată cu căldură de către poporul rcmîn 
care Și-a manifestat sentimentele sale de priete
nie frățească față de poporul polon și bucuria 
sa pentru realizările de seamă obținute de po
porul polon în anii de democrație populară în 
construcția socialistă. Delegația polonă a avut po
sibilitatea să ia cunoștință în mod nemijlocit de 
succesele obținute de masele muncitoare din Re
publica Populară Romînă în construirea socialis
mului și să le exprime din partea poporului polon 
sentimente calde de solidaritate frățească.

în cursul vizitei au avut loc convorbiri între 
delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne și delegația de partid și guver
namentală a Republicii Populare Polone.

Au luat parte la convorbiri:
Din partea romînă: Gh. Gheorghiu-Dej, prim 

secretar al C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Petre Borilă, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. se
cretar al C.C. al P.M.R., Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vice

președinte al Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Avram Bunaciu, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul Afacerilor Externe, Marin 
Florea lonescu, ambasadorul R.P.R. la Varșovia.

Din partea polonă : Wladyslaw Gomulka. prim- 
seeretar al CC. al P.M.U.P.,. membru aii Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., Josef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri, Edward 
Ochab, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul Agriculturii, Feliks Pisula, mi
nistrul Industriei Alimentare și Achizițiilor, Ta
deusz Kropczynski, locțiitorul ministrului Comer
țului Exterior, Janusz Zambrowicz, ambasadorul 
Republicii Populare Polone la București și de ase
menea : Maria Wierna, ambasador, director gene
ral în Ministerul Afacerilor Externe și Jozef Cze
sak, secretarul Comisiei Externe a C.C. al P.M.U.P.

In cursul convorbirilor, care au decurs într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă de
plină, au fost, discutate cele mat importante pro
bleme ale situației internaționale, probleme actuale 
ale mișcării muncitorești internaționale și proble
me legate de dezvoltarea continuă a relațiilor 
romîno-polone.

I.
Guvernele Republicii Populare Romîne și Re

publicii Populare Polone, slujind interesele vitale 
ale popoarelor lor iubitoare de pace, duc alături de 
U.R.S.S,, R.P. Chineză și celelalte țări socialiste, 
o politică externă consecventă pentru apărarea pă
cii, de coexistență pașnică între toate statele indi
ferent de orînduirea lor socială.

Situația internațională actuală se caracterizează

(Continuare în pag. 4-a)

După vizita făcută în Argentina 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 

s-a reîntors în Capitală
Miercuri la amiază s-au îna

poiat în Capitală tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, și Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, care la invitația guver
nului argentinian au participat la 
solemnitățile de la Buenos Aires 
prilejuite de transmiterea man
datului prezidențial noului preșe
dinte al Republicii Argentina.

La aeroportul Băneasa membrii 
delegației R. P. Romîne au fost 
întîmpinați de tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Leontin Sălăjan, la- 
noș Fazekaș, Anton Moisescu, 
Avram Bunaciu, Augustin Alexa, 
Petre Costache, Gheorghe Diaco- 
nescu, Voinea Marinescu, Tiță

Florea, Aurel Vijoli, Gheorghe 
Stoica, Floria,n Dănălache, Dioni- 
sie Icnescu, Dumitru Diaccnescu, 
președintele Sfatului popular al 
Capitalei, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiiicr de masă, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, ambasadorii: R. P. Bulga
ria — Stoîan Pavlcv, Uniunii 
Sovietice — A. A. Epișev, R. Ce
hoslovace — dr. Ivan Rohall 111- 
kiv, R.P. Ungare — Ferenc Ke- 
leti — Greciei — Antonio« Poum- 
pouras, R.D. Germane — Georg 
Stibi, Turciei, — Cela! Tevfik Ka- 
rasapan, R.P.D. Coreene — Kim 
Ben Dik, R.P.F. Iugoslavia — 
France Hccevar, R.P. Albania —

Hasan Alimerko, miniștrii ; Ita
liei — dr. Francesco Lo Fa.ro, 
Israelului — Arieh Harell, State
lor Unite ale Americii — Clifton 
Wharton, Franței — Jacques Emi
le Paris, însărcinatul cu afaceri 
al Beldiei —Jean Leroy, însărci
nați« cu afaceri ad-interim ai : 
Argentinei — José Medcro Dcl- 
fino„ Finlandei — Matti Pyykko, 
Danemarcei — Niels Haugsted. 
R. P. Chineze — Cen Ke, R. D. 
Vietnam — Nguyen Minh Chu- 
eng, Republicii Arabe Unite — 
Mohamed Abd El Karim Moha
med, Marii Britanii — E. G. Wil- 
Ian, precum și Czeslaw Kasprzak, 
consilier al Ambasadei R.P. Po
lone și ailți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Salut
Congresului O.I.Z.

• Capitala patriei noastre găz- 
duiește, între 15 și 18 mai, cel,

, de-al 4-lea Congres al Organi-' 
zației Internaționale a Ziariști- 

' lor.
O.I.Z. și-a clștigat un mare 

1 și binemeritat prestigiu în in- 
‘ treaga lume militind cu con- 
, secvență pentru pace și destin-
• dere internațională, pentru co-
' laborarea ziariștilor din toată • 
lumea, pentru apărarea intere
selor acestora. ,

In perioada care a trecut de • 
la cel de-al treilea Congres al ' 
O.I.Z. și pină astăzi, numărul 

’ membrilor ei a crescut simți-1 
, tor. In afara ziariștilor din ță- \ 
rile socialiste, în rîndurile, 

' O.I.Z. militează ziariști din a- 
, proape toate țările europene; 
s-au creat noi organizații în 

' Asia și s-au strîns legăturile cu 
o serie de organizații existente; ‘ 
în Mexic a luat ființă o secție 
a O.I.Z. iar au ziariștii din 
cele mai multe țări ale Ame-' 

’ riali Latine s-au stabilit legă-, 
turi dintre cele mai trainice și

• mai str'.nse; legături strînse 
s-au stabilit și cu numeroși zia- ,, 
riști canadieni, australieni etc. " 
La întîlnlrea internațională a 11 
ziariștilor, care a avut loc

, acum doi ani la Helsinki, dele- " 
i gațiile organizațiilor naționale , 
' afiliate la O.I.Z. au desfășurat 
, o activitate rodnică în favoarea '
• unei cooperări internaționale a ., 
’ ziariștilor in interesul întăririi11 
'păcii și prieteniei între po-j'
• poare.

In actualele condiții interna
ționale, cînd problema împle- \ 
dicării izbucnirii unui război,, 
atomic preocupă toate popou-1 
rele, cînd de cuvintul și hotă- \ 
rurea opiniei publice mondiale < 
depinde în foarte mare măsură ' 
soarta păcii, viitorul omenirii, ' 
cînd presa are deci de jucat , 
un important rol în lupta pen- ' 
tru apărarea civilizației, cel ‘' 
de-al patrulea Congres al 
O.I.Z. capătă o mare însemnă
tate. '

Peste o sută de reprezentanți , , 
ai ziariștilor din diferite colțuri ’ ’

stră vor face bilanțul bogatei 
activități desfășurate pină în 

’ prezent în cadrul O.I.Z. și vor 
■ dezbate căile și mijloacele 
pentru întărirea continuă a co- 

' labarării și unității tuturor •
> ziariștilor în slujba unei mai ’ 
' bune cunoașteri între popoare,, 
, in slujba creării unui climat de
> înțelegere internațională, în 
slujba întăririi păcii.

ZIARIȘTII CARE MUN- • 
CESC ÎN PRESA DE TINE-' 
RET ȘI COPII DIN R.P.R. 
SALUTĂ CU CĂLDURĂ 
COLEGII VENIȚI DIN ' 
TOATE COLȚURILE LU- ' 
MII LA CEL DE-AL 4- 
LEA CONGRES AL O.I.Z. 
Șl UREAZĂ, ÎMPREUNĂ 
CU ÎNTREGUL TINERET, 
SPOR LA MUNCA Șl 
MULT SUCCES LUCRĂRI
LOR CONGRESULUI l

»
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fectualii progresiști au militat încă în vremurile regimului bur- 
ghezo-moșieresc pentru o alianță intre oamenii muncii romini și 
polonezi, bazată pe năzuințele de libertate și adevăratele interese 
naționale ale popoarelor lor. Manifestul comun din 1 august 1931 
al Partidului Comunist din Romînia și al Partidului Comunist 
Polonez arăta că: „Frontul unic al capitaliștilor și moșierilor, 
frontul unic al statelor majore militare, muncitorii, țăranii și sol- 
dații polonezi și romini îi vor opune frontul unic muncitoresc- 
țărănesc, frontul luptei contra puterii capitaliștilor și moșierilor 
care pregătesc războiul, frontul luptei pentru un guvern muncito- 
resc-țărănesc".

Această alianță trainică de nezdruncinat a celor două popoare, 
bazată pe prietenia și solidaritatea internaționalismului dintre oa
menii muncii din țările noastre, a devenit posibilă abia după ce 
popoarele noastre, eliberate, au devenit stăpine pe destinele lor.

Ea și-a găsit o puternică expresie în Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre Republica Populară Romină și 
Republica Populară Polonă. încheiat în anul 1949.

In decursul celor 9 ani, care au trecut de la semnarea Trata
tului, relațiile noastre de colaborare multilaterală și intr-ajutorare 
frățească s-au dezvoltat continuu.

O nouă contribuție la dezvoltarea acestor relații este vizita de
legației polone în țara noastră și tratativele pe care le-am dus în 
spirit de înțelegere tovărășească. Cele două părți au hotărit să 
adîncească și să lărgească colaborarea multilaterală și schimbul 
de experiență atît între partidele noastre cit și între cele două 
state. Tratativele noastre au constituit o puternică manifestare a 
unității indisolubile și a prieteniei de nezdruncinat care leagă între 
ele țările lagărului socialist.

în numele prieteniei noastre sincere și trainice, poporul nostru 
își deschide cu bucurie inima, salutindu-vă, dragi prieteni, ca oas
peți doriți ai țării sale.

TOVARĂȘI,

In anii puterii populare, popoarele noastre au obținut mari suc
cese în lupta pentru lichidarea înapoierii economice, pentru dez
voltarea multilaterală a economiei și culturii din țările lor, pentru 
construirea socialismului.

Datorită politicii juste de industrializare socialistă a țării, dusă 
de Partidul Muncitoresc Unit Polonez, producția industrială glo
bală a Poloniei a crescut de aproximativ 5 ori, în comparație cu 
perioada dinaintea războiului.

O serie de ramuri industriale s-au dezvoltat intr-un ritm rapid, 
necunoscut în trecut, îndeosebi industria carboniferă, metalurgică, 
energetică, de materiale de' construcție. Au fost create noi ramuri 
de producție și s-au dezvoltat altele, slab dezvoltate în trecut: 
industria de construcții navale, de automobile, de rulmenți, de 
mașini.unelte grele, de utilaj electric greu, de fibre artificiale, de 
mase plastice.

In timp ce în 1937 producea 43 kg oțel pe cap de locuitor, în 
1955, Polonia producea 162 kg., depășind cu peste 60 la sută me
dia mondială.

S-au dezvoltat știința, cultura, învățămîntul de toate gradele. 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez și guvernul Republicii Popu
lare Polone acordă multă atenție ridicării nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului. Polonia a devenit în anii puterii 
populare o țară care se deosebește ca de la cer la pămînt de 
vechea Polonie a panilor. Orice încercări ale dușmanilor poporu
lui polonez de a minimaliza succesele obținute de acesta în anii 
democrației populare sînt zadarnice. Nu pot fi ascunse faptele cu 
care se mîndrește poporul muncitor din Republica Populară Polo
nă și de care se bucură prietenii Poloniei democrat-populare.

Ca țară care construiește socialismul, cunoaștem din propria 
experiență că o operă constructivă de asemenea proporții uriașe 
cum este aceea a făuririi unei noi orînduiri sociale, nu se înfăp
tuiește cit ai .bate din palme. Dar clasa muncitoare din țările 
socialiste, în fruntea tuturor oamenilor muncii, și-a demonstrat în 
mod strălucit capacitatea de a făuri noua orinduire, fără burghe
zie și împotriva burgheziei.

TOVARĂȘI,

In anii democrației populare, poporul romîn a înfăptuit profunde 
transformări revoluționare, care au schimbat radical fața țării.

Pe baza aplicării politicii partidului de industrializare socialistă 
a țării a fost creată o puternică industrie, temelie a dezvoltării 
întregii economii naționale. Față de perioada antebelică, producția 
industriei siderurgice a crescut în 1956 de 3,4 ori, producția de 
energie electrică de 7,4 ori, producția petroliferă de 2 ori, pro
ducția industriei bunurilor de consum de 3 ori.

Se îndeplinesc cu succes sarcinile trasate de Congresul al II-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la transformarea so
cialistă a agriculturii. Partidul nostru conduce munca de consoli
dare a rezultatelor obținute pînă acum în opera de dezvoltare con
tinuă a sectorului socialist și de sporire a producției agricole.

Pe măsura dezvoltării economiei naționale a creșterii producției 
și productivității muncii, pe măsura industrializării țării și a 
transformării socialiste a agriculturii, crește an de an nivelul de 
trai material și cultural al poporului. Înflorește tot mai mult 
știința, cultura și arta.

Poporul nostru, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea 
încercată a partidului, pășește cu hotărîre pe drumul socialismului, 
mîndru de cuceririle sale revoluționare, hotărît să înlăture din ca
lea sa toate piedicile, să întărească tot mai mult puterea munci
torilor și țăranilor, să^obțină noi succese în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, culturii să îmbunătățească tot mai mult traiul oame
nilor muncii, să asigure victoria deplină a socialismului în patria 
noastră iubită.

TOVARĂȘI,

Poporul romîn, poporul polonez, ca și popoarele celorlalte țări 
socialiste, au obținut mari realizări în opera de construcție a 
socialismului.

La temelia acestor succese stă politica justă marxist-leninistă a 
partidului clasei muncitoare și a guvernului, participarea tot mai 
activă a maselor populare, conduse de partid, ia opera de fău
rire a societății socialiste, colaborarea și intr-ajutorarea dintre ță
rile socialiste, diviziunea socialistă a muncii în scopul avîntului 
continuu a fiecărei țări socialiste, în interesul general al cauzei 
socialiste.

Relațiile dintre țările socialiste se bazează pe deplina egalitate 
în drepturi intre statele mari și mici, pe principiile leniniste ale 
internaționalismului socialist, ale colaborării și intr-ajutorării, ca 
între prieteni și frați.

Aceste relații ajută țările socialiste să-și dezvolte economia in
tr-un ritm mai rapid, să rezolve mai repede problemele complexe 
ale construcției socialiste,, să evite și să invingă mai ușor greută
țile. Pe bună dreptate spunea tov. Hrușciov în cuvîntarea sa de la 
uzinele Csepe! din Ungaria că în cadrul sistemului socialist mon
dial „toate țările Se vor ridica la nivelul țărilor înaintate care de 
asemenea nu vor rămine pe loc. Trebuie să intrăm cu toții împreu
nă in lumea comunistă".

Să luăm țările noastre — Romînia și Polonia. Este cunoscut aju
torul puternic acordat de Uniunea Sovietică celor două țări ale 
noastre in opera de industrializare a țării, de utilare tehnică, de 
dezvoltare a diferitelor ramuri a economiei și culturii. Ajutorul 
Uniunii Sovietice a constituit un factor de cea mai mare însemnă
tate în lichidarea înapoierii economice a țărilor noastre.

Relațiile dintre țările socialiste contrastează puternic cu cele 
existente între țările mari și mici din lumea capitalistă, unde In 
dosul frazelor pompoase despre așa-zisul . ajutor economic“, de
spre „colaborare" ș.a.m.d., se ascunde de fapt politica marilor 
monopoluri de subjugare economică a țărilor mai slabe eccnomi- 
cește, de menținere a dependenței lor economice, de amestec gro
solan în treburile lor interne.

Nti-i de mirare că relațiile dintre țările socialiste sînt ținta 
atacurilor cele mai înverșunate ale reacțiunii imperialiste care în
cearcă să le ponegrească. Dar încercările acestea sînt zadarnice. 
Relațiile de tip nou statornicite intre țările socialiste exercită o 
putere de atracție din ce in ce mai mare și întăresc prestigiul de 
care se bucură în întreaga lume lagărul nostru socialist. >

TOVARĂȘI,

Epoca noastră este epoca unor profunde transformări revoluțio. 
nare, epocă al cărei conținut principal este trecerea de ia capita
lism la socialism. Pe zi ce trece devine tot mai limpede că nu exi
stă forță în stare să oprească mărețul proces revoluționar de trans
formare a lumii început de Revoluția Socialistă din Octombrie.

Ideile socialismului nu cunosc granițe. Ele străbat lumea în 
lung și lat, punînd stăpînire pe conștiința muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor. Nici baionetele, nici mitralierele, nici închisorile și 
lagărele nu pot împiedica victoria acestor idei.

Invincibilitatea ideilor socialismului izvorăște din aceea că ele 
reprezintă adevărul istoric și exprimă interesele vitale ale oameni
lor muncii din întreaga lume.

Așa cum ne învață dialectica marxistă, în viață ceea ce este

nou se dezvoltă, crește, se întărește, iar ceea ce este vechi, peri
mat, decade și dispare.

In timp ce sistemul capitalist merge spre pielrea sa istoricește 
inevitabilă, sistemul socialist se dezvoltă și se consolidează ne
contenit.

In țările socialiste, cu aproape un miliard de locuitori, ideile 
marxism-Ieninismului constituie ideologia dominantă. De 40 de 
ani aceste idei călăuzesc opera măreață de construire a socialis
mului și comunismului în Uniunea Sovietică. în acest răstimp, 
Uniunea Sovietică, prima țară din lume in care puterea a fost cu
cerită de muncitori și țărani, a repurtat victorii istorice și a deve
nit o gigantică putere mondială socialistă, care acordă sprijin in
ternaționalist tinerelor state socialiste. S-a format lagărul state
lor socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică. Ca rezultat al dez
voltării istorice, Uniunea Sovietică a devenit centrul mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, iar Partidul Comunist «1 
Uniunii Sovietice, creat de marele Lenin — detașamentul ei de 
frunte.

Uriașa forță vitală a ideilor socialismului este demonstrată de 
marile victorii repurtate in construirea socialismului de poporul 
chinez, de celelalte popoare ale țărilor socialiste.

Mase tot mai largi din lumea întreagă se conving pe zi ce 
trece că singura cale de salvare din robia capitalistă, din ghiarele 
mizeriei și șomajului, este calea pe care au pornit popoarele țări
lor socialiste, calea luminată de mărețele idei ale Iui Marx-En- 
gels-Lenin.

TOVARĂȘI,

Tăria forțelor socialismului constă în unitatea lor de nezdrunci
nat, în unitatea frățească a țărilor unde puterea se află in mîiniie 
oamenilor muncii, în unitatea și coeziunea ideologică a partidelor 
comuniste și muncitorești din lumea întreagă.

O strălucită manifestare a acestei unități au constituit-o Cons
fătuirile de la Moscova ale partidelor comuniste și muncitorești, 
care au avut loc cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie.

Consfătuirile de la Moscova au demonstrat că țările lagărului 
socialist apară ca lumina ochilor și întăresc necontenit unitatea 
lor de monolit, chezășia independenței lor de stat și a victoriei în 
opera de construire a socialismu
lui.

Unitatea mișcării comuniste 
clădită pe baza de granit a marx
ism-Ieninismului a devenit in vre
mea noastră o forță uriașă, 
unind prin legăturile trainice ale 
internaționalismului proletar mi
lioane de oameni din toate țările 
lumii.

Documentele istorice ale Con
sfătuirii de la Moscova, Declara
ția partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste și 
Manifestul Păcii, la a căror ela
borare și adoptare au participat 
și Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, generalizează bogata expe
riență acumulată de partidele co
muniste și muncitorești din lu
mea întreagă, îmbogățind în mod 
creator gindirea marxist-leninis
tă. Aceste documente de o înaltă 
valoare științifică și ideologică 
tuziasm de întreaga mișcare comunistă, exercită o puternică în- 
rîurire în lumea întreagă. Ele constituie un adevărat program de 
acțiune și un prețios îndreptar în activitatea partidelor noastre 
și a tuturor celorlalte partide comuniste și muncitorești, în lupta 
lor pentru socialism, pentru pace, pentru democrație și progres 
social.

Reacțiunea imperialistă cuprinsă de furie în fața succeselor con
strucției pașnice din țările socialiste, în fața influenței tot mai 
mari pe care o exercită ideile marxism-Ieninismului, se străduește 
prin toate mijloacele să lovească în cuceririle istorice ale țărilor 
socialiste, să submineze puterea muncitorilor și țăranilor din aceste 
țări, să slăbească unitatea lor de nezdruncinat. Reacțiunea își în
dreaptă loviturile împotriva partidelor comuniste din țările capita
liste, supunîndu-le unor persecuții sălbatice și aruneînd multe din 
ele in ilegalitate, încercînd să le izoleze de mase și să le submineze 
dinlăuntru.

Pe măsura adîncirii crizei generale a capitalismului și a ascuțirii 
contradicțiilor interne ale sistemului capitalist, reformiștii și revi
zioniștii de tot felul își intensifică încercările de a semăna în rîn- 
durile mișcării muncitorești internaționale confuzie și neîncredere 
în propriile forțe, să discrediteze învățătura marxist-leninistă. să 
slăbească unitatea ideologică a partidelor comuniste și muncito
rești, spiritul lor internaționalist. Ei încearcă să slăbească hotărî
rea de luptă a clasei muncitoare revoluționare, îndreptîndu-și 
atacurile împotriva învățăturii marxist-leniniste cu privire la dic
tatura proletariatului, cu privire la rolul partidului revoluționar al 
clasei muncitoare, răspîndesc teorii cu privire la pretinsa schim
bare la față a capitalismului și transformarea lui într-un capita
lism „popular", cu privire la statul capitalist care s-ar -C!
purile „deasupra claselor", cu privire la posibilitatea 
pașnice a capitalismului in socialsm.

Pe bună dreptate a subliniat Consfătuirea partidelor 
și muncitorești că în prezent revizionismul reprezintă 
primejdie în mișcarea muncitorească internațională. Cele

Popoarele noastre, alături de toate popoarele lumii, au salutat 
cu deosebită bucurie hotărirea de excepțională însemnătate a Uni
unii Sovietice cu privire la încetarea unilaterală a experiențelor cu 
arme nucleare.

Această hotărîre, pătrunsă de grija pentru apărarea păcii ce ca
racterizează întreaga politică externă a Uniunii Sovietice, s.a bu
curat de un uriaș răsunet internațional, făcînd să crească stima și 
recunoștința lumii întregi pentru marea țară a socialismului, care 
s-a dovedit a fi și de data aceasta apărătoarea hotărîtă a păcii, 
a intereselor vitale ale popoarelor.

S.U.A. și Anglia care dețin arme nucleare refuză să răspundă 
pozitiv gestului Uniunii Sovietice. Popoarele lumii văd astfel cine 
este în realitate pentru pace și cine sînt dușmanii păcii.

In vremea noastră nu există țară care să poată fi ferită de con
secințele Îngrozitoare pe care le-ar avea izbucnirea unui război 
atomic. Amatorii jocului cu focul, cercurile agresive care Intensi
fică încordarea internațională trebuie să fie conștienți de faptul 
că propunerile și măsurile concrete luate de țările socialiste în 
frunte cu U.R.S.S în vederea slăbirii încordării internaționale au 
la baza lor nu slăbiciunea ci conștiința înaltă a răspunderii pentru 
pacea între popoare, care reprezintă năzuința arzătoare a întregii 
omeniri;

Popoarele . _ ______ ______
constructivă in problema convocării unei conferințe Ia cel mai 
înalt nivel, la care să fie reprezentate 
participante la Tratatul de la Varșovia,
N.A.T.O., ca și statele neutre. Tot mai insistent răsună vocea mi
lioanelor de oameni din toate colțurile lumii : Să aibă loc întilni- 
rea la nivel înalt pentru rezolvarea pe calea tratativelor a proble
melor internaționale, să înceteze „războiul rece“, să înceteze goana 
înarmărilor atomice; să se pună capăt jocului cu focul!

Poporul nostru și poporul polonez îȘi exprimă îngrijorarea 'față 
de hotărîrea aprobată de Bundestaguj Republicii Federale Ger-, 
mane cu privire la înarmarea atomică a armatei vestgermane, ho
tărîre contrarie intereselor păcii și securității în Europa și ale po
porului german însuși.

Guvernul și poporul nostru se declară intrutotul de acord și 
sprijină importanta inițiativă de pace a guvernului polonez cu 
privire Ia crearea unei zone denuclearizate în centrul Europei. În
făptuirea propunerii guvernului polonez, care ar insemna un pas

lumii cer puterilor occidentale să adopte o poziție

in mod echitabil statele 
statele membre ale

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej rostindu.și cuvîntarea 
primite și aprobate cu en- înainte în rezolvare« problemei dezarmării ar reprezenta un aport 

însemnat la realizarea destinderii in relațiile internaționale.
Sîntem bucuroși că poporul și guvernul polonez sprijină acți

unea inițiată de guvernul Republicii Populare Romîne in vederea 
stabilirii unei atmosfere de bună înțelegere și 
rile balcanice, care să contribuie 
în Europa.,

In cursul 
Polone și a 
neclintită a 
în treburile interne ale țărilor socialiste.

Evenimentele din Ungari« unde reacțiunea internă a organizat 
la îndemnul și cu sprijinul imperialiștilor străini o răscoală con
trarevoluționară, au arătat cît de departe țintesc imperialiștii. Se 
știe că poporul ungar, ajutat de poporul sovietic și de alte po
poare ale țărilor socialiste a zdrobit contrarevoluția și a salvat 
cuceririle revoluționare ale poporului muncitor, popoarele țărilor 
socialiste au zdrobit și vor zdrobi fără cruțare orice tentativă de 
a submina orinduirea lor de stat, făurită de oamenii muncii prin 
luptă grea și sacrificii.

Amestecul grosolan in treburile interne ale unor state, dintre 
care majoritatea sînt membre ale O.N.U. și cu care întrețin relații 
diplomatice, este prezentat de S.U.A. și alte puteri occidentale 
drept o acțiune de „apărare a democrației". Istoria nu cunoaște 
multe exemple de asemene« cinică nesocotire a independenței și 
suveranității popoarelor.

la întărirea
colaborare 
securității

între ță- 
colective

situa chi- 
integrării

comuniste 
principala 
două par

tide ale noastre, ca și celelalte partide frățești, stau pe poziția 
respingerii oricăror încercări de revizuire a principiilor marxism- 
Ieninismului, de slăbire a unității mișcării comuniste internaționale 
și a lagărului socialist.

Fidelitatea față de învățătura marxist-leninistă, întărirea con
tinuă a unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și munci
torești este condiția de bază a victoriei cauzei noastre mari, cauza 
socialismului și a păcii,

Apărarea păcii este cauza sfintă a tuturor popoarelor lumii. Prea 
mult sînge a curs în ultimul război, prea multe suferințe a îndurat 
omenirea pentru ca să nu-și consacre toate forțele zădărnicirii unui 
nou măcel.

In cel de-al doilea război mondial greul a fost purtat mai ales 
de Uniunea Sovietică. Poporul sovietic a dat jertfe uriașe pentru 
eliberarea omenirii de fiara hitleristă, care călcase în picioare și 
asvîrlise in lanțurile robiei popoarele Europei.

Noi nu uităm suferințele îndurate de poporul polonez pe care 
hitlerismul îi amenința cu exterminarea, nu uităm Maidanekul și 
Oswencinul, nu uităm lupta plină de sacrificiu a patrioților polo
nezi împotriva jugului hitlerist, pentru eliberarea țării lor.

Noi nu uităm sîngele vărsat de patrioții romini, de ostașii și ofi
țerii noștri în lupta împotriva dictaturii fasciste pentru eliberarea 
Romîniei, pentru zdrobirea fascismului. Popoarele noastre, ca și 
celelalte popoare care au trecut nu odată prin focul războiului și 
au îndurat în două războaie grele suferințe din partea imperialiști
lor germani, au învățat să privească pacea ca bunul lor cel mai 
de preț.

După victoria asupra hitlerismului, cînd popoarele iubitoare de 
pace năzuiau să-și asigure o pace durabilă, Imperialiștii, jn frunte 
cu cei din S.U.A., au pornit pe calea nefastă a subminării păcii și 
a încordării relațiilor internaționale.

A devenit evident că în domeniul politicii externe există două 
politici, două linii: linia luptei pentru pace, pentru coexistență paș
nică, pentru rezolvarea pașnică a tuturor diferendelor, promovată 
de statele socialiste, precum și de alte state iubitoare de pace din 
Europa, Asia, Africa și linia „politicii de pe poziții de forță" a 
„războiului rece“ și încordării internaționale, ai cărei exponenți 
principali sînt statele imperialiste în frunte cu S.U.A.

Fapte de netăgăduit demonstrează că răspunderea pentru încor
darea internațională o poartă cercurile imperialiste, a căror poli
tică constituie sursa primejdiei de război în epoca contemporană.

Factorul hotărîtor al luptei pentru asigurarea păcii, pentru slă
birea încordării internaționale il constituie lagărul socialist, bastio
nul de neclintit al păcii, independenței popoarelor și progresului 
social. Dejucarea repetatelor încercări ale cercurilor agresi
ve imperialiste de a împinge omenirea pe marginea prăpas
tie! unui nou război se datorește luptei dîrze a uriașelor forțe mon
diale ale păcii și socialismului și în primul rînd lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

în cursul tratativelor între delegațiile de partid și guvernamentale 
ale Republicii Populare Romîne și Republicii Populare Polone, 
ambele părți au subliniat din nou că Romînia și Polonia, ca și 
celelalte țări socialiste, se pronunță cu hotărîre pentru coexistență 
pașnică între toate statele, indiferent de orinduirea lor socială, 
pentru relații de colaborare cu toate țările pe bază de egalitate și 
neamestec în treburile interne, pentru intensificarea schimburilor 
comerciale reciproc avantajoase șl a schimburilor culturale, in ve
derea unei mai bune cunoașteri și apropieri intre popoare.

delegațiile
Romîne au manifestat

tratativelor noastre,
Republicii Populare 

țărilor '-or de a respinge orice încercare de amestec

Republicii Populare 
hotărîrea

Zilele acestea, Departamentul de Stat al S.U.A., deci Ministerul 
de Externe al unui stat, care are relații diplomatice normale cu 
Republica Populară Romînă, și-a îngăduit să transmită un mesaj 
adresat, chipurile, Romîniei, legînd, după o veche tradiție de falsi
ficare a istoriei, Ziua independenței naționale a Rominiel de ziua 
înscăunării monarhiei Hohenzoliernilor de tristă amintire și pretin- 
zînd în mod provocator că poporul romîn ar fi lipsit de „o existen
ță națională cu adevărat independentă“.

Poporul romîn respinge cu dispreț și indignare asemenea decla- 
rații provocatoare care reprezintă o jignire a demnității sale na
ționale și o încercare grosolană de amestec in treburile sale inter, 
ne. Este explicabilă desigur simpatia conducătorilor Departamen
tului de Stat pentru fosta monarhie a Hohenzoliernilor și ura față 
de orinduirea noastră in care politica statului e hotărîtă de popor 
— nu de trusturile de armament, nu de marile monopoluri petro
lifere sau de marii potentați ai finanțelor. Se știe că într-un trecut 
nu prea îndepărtat tocmai aceștia hotărau destinele țării noastre, 
schimbau guverne după placul lor, impuneau curbe de sacrificiu 
oamenilor muncii.

Ne întrebăm dacă președintele Eisenhower, dl Dulles, diferiți 
lideri ai partidelor care se intitulează „republican" și „democrat“ 
cred în mod serios că prin asemenea acțiuni de amestec grosolan 
în treburile altora vor izbuti să abată atenția opiniei publice de la 
fenomenele de criză adîncă ce au cuprins sistemul capitalist, de 
la înrăutățirea situației economice in S.U.A. și alte state occiden
tale? Cred ei că în felul acesta liniștesc pe cei peste 6 milioane 
șomeri totali și alte milioane de șomeri parțiali ?

Dl. Dulles, congresmanli belicoși confundă dorințele cu realita
tea.

Popoarelor eliberate din țările socialiste le sînt scumpe cuceri
rile lor revoluționare și ele nu vor admite niciodată revenirea tre
cutului de jug, exploatare, mizerie și întuneric !

Cunoaștem pe cei cărora li se adresează apeluri de felul celui la 
care ne-am referit. Știm că scopul .nemărturisit al unor astfel de 
apeluri este să se injecteze cîte’ o doză de speranță rămășițelor 
claselor exploatatoare, să le întrețină în mod artificial iluziile cu 
privire la posibilitatea de a-și redobîndi moșiile, fabricile, băncile, 
de a putea jefui din nou poporul, să stimuleze pe fasciștii crescuți 
în școala crimei, să insufle viață epavelor jalnice ale vechiului 
regim. Dar un cît de elementar spirit realist v-ar arăta, domni
lor, că strugurii-s prea acrii pentru cei cărora încercați să le dați 
speranțe !

Conducătorii politicii americane se înșeală amarnic închipuin. 
du-și că ar putea dobîndi simpatia poporului nostru pe calea jig
nirii demnității și' a sentimentelor sale naționale. Noi dorim relații 
de pace și colaborare cu toate statele, indiferent de orinduirea lor 
socială, dar numai pe baza strictei respectări a independenței și 
suveranității naționale a poporului nostru, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi și a neamestecului in treburile interne. Orice în
cercare a imperialiștilor de a pune bețe-n roate mersului nostru 
înainte, de a-și băga ritul în treburile noastre interne va primi ri
posta meritată din partea poporului romîn.

U.R.S.S. și celelalte state socialiste au propus în repetate rîn- 
duri statelor occidentale încheierea unui pact de securitate colec
tivă, lichidarea blocurilor militare, sau, pentru început semnarea 
unui acord de neagresiune între Organizația Pactului Atlantic și 
cea a Tratatului de la Varșovia. Statele occidentale au refuzat 
însă cu încăpățînare toate aceste propuneri.

Noi nu amenințăm pe nimeni. Dar atîta timp cît continuă cursa 
înarmărilor și „războiul rece“, cît există Pactul Atlanticului, baze 
militare și trupe de ocupație in diferite țări, iar politica de pe 
poziții de „forță“ nu e înlocuită cu o politică de coexistență pașni
că, țările socialiste mențin Tratatul de la Varșovia, instrument de 
apărare eficace a independenței țărilor socialiste, a păcii și secu
rității popoarelor.

Analiza obiectivă a realităților din lumea contemporană scoate 
în evidență profundele modificări intervenite pe arena mondială 
în favoarea forțelor păcii. In slujba păcii se află astăzi puterea 
uriașă a lagărului socialist. Tot mai multe țări se pronunță pentru 
pace și coexistență pașnică. Forțele păcii cresc în întreaga lume. 
Toate acestea fac să apară clar posibilitatea ca prin lupta unită 
a popoarelor să fie zădărnicite uneltirile agresive ale imperialis
mului, ca pacea să triumfe asupra războiului.

TOVARĂȘI,

popoarele noastre și-au luat soarta în 
bucurie la rezultatele muncii noastre

Au trecut 14 ani de cînd 
propriile mîini. Privind cu 
libere, ne avintăm cu puteri înzecite in munca și lupta pentru în
florirea și propășirea patriei, pentru bunăstarea și fericirea celor 
ce muncesc.

Nu există forță capabilă să întoarcă popoarele noastre de pe 
calea pe care au pășit — calea socialismului, calea luptei pentru 
pace în lumea întreagă.

Trăiască în veci prietenia de nezdruncinat dintre poporul romîn 
și poporul polonez I

Trăiască Partidul Muncitoresc Unit Polonez în frunte cu Comi
tetul său Centrai I Trăiască guvernul Republicii Populare polone!

Trăiască unitatea și coeziunea lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică!

Trăiască pacea intre popoare!

Delegația de partid
one

întîmpinată cu multă căldură de ploeșteni

Romîne în R. P. Po-

Ploești, sărbătoresc 
un mare număr de 

orașului au făcut so-

Miercuri dimineața delegația 
de partid și guvernamentală a 
R. P. Polone în frunte cu tova
rășii Wladyslaw Gomulka și Jo
se! Cyrankiewicz au făcut o vi
zită în orașul Ploești.

înalții oaspeți au fost însoțiți 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Petre Borilă, precum și 
de Mihail Florescu, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, 
Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe și 
Marin Florea Ionescu, ambasa
dorul R. P. 
lonă.

In gara 
pavoazată, 
locuitori ai
iilor poporului frate polonez o 
primire deosebit de prietenească. 
Erau de față conducătorii orga
nelor locale de partid și de stat, 
conducătorii principalelor între
prinderi industriale ale orașului, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderi, instituții și 
de pe ogoarele regiunii.

Conform vechiului obicei romî- 
nesc, tinere fete înveșmîntate în 
pitorești costume naționale au 
oferit oaspeților pîine, sare și 
vin. Pionierii le-au dăruit crava
te roșii și le-au umplut brațele 
de flori.

în numele muncitorilor petro
liști, al tuturor oamenilor muncii

din regiune, tov. Dumitru Bala- 
lia, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Ploești al P.M.R., a adre
sat oaspeților un călduros cuvînt 
de bun venit. Oamenii muncii 
din regiunea noastră — a spus 
printre altele vorbitorul — văd 
în vizita delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Polone 
în țara noastră o manifestare a 
strînsei prietenii, a relațiilor de 
tip nou, socialist, ce unesc ță
rile noastre, membre ale marii 
familii a țărilor socialiste.

Răspunzînd. tovarășul Wladys
law Gomulka, prim seoretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a spus: In nu
mele delegației noastre vă mul
țumesc din inimă pentru primi
rea prietenească, deosebit de căl
duroasă, pe care ne-ați făcut-o. 
In numele clasei muncitoare, a 
întregului popor polonez vă 
transmitem cele mai călduroase 
mulțumiri vouă, muncitorilor djn 
industria petroliferă romînească.

Am venit în țara dv. într-o vi
zită de prietenie pentru a strînge 
și mai mult legăturile frățești 
care unesc de mulți ani popoa
rele noastre. Țările care constru
iesc socialismul trebuie să cola
boreze între ele cît mai strîns. 
Este în interesul fiecăreia dintre

țările noastre, al fiecăruia dintre 
popoarele noastre, al întregului 
lagăr socialist. Vă doresc mult 
succes în munca și lupta dv. 
pentru construirea socialismului.

Cuvintele tovarășului Wladys
law Gomulka au fost subliniate 
de aplauze puternice. Cei pre- 
zenți au manifestat călduros 
pentru prietenia romîno-polonă, 
pentru unitatea internaționalistă 
a clasei muncitoare din cele două 
țări și din lumea întreagă.

In piața gării o mulțime de 
oameni a ovaționat îndelung pe 
conducătorii de partid și de stat 
ai țării prietene. In acordurile 
orchestrelor populare, înalții oas
peți s-au prins alături de tineri și 
tinere într-o horă veselă.

Membrii delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Polone 
împreună cu persoanele oficiale 
care îi însoțeau s-au îndreptat 
apoi cu mașinile spre rafinăria 
nr. 3 Teleajen.

De-a lungul drumului mii și 
mii de oameni ai muncii au sa
lutat cu căldură pe oaspeți și 
le-au oferit buchete de flori.

La rafinăria Teleajen conducă, 
torii partidului și guvernului po
lonez au 
Ionescu, 
Industriei 
ing. Al.

năriei, Petre Păpușe, secretarul 
comitetului de partid, precum și 
de numeroși muncitori.

Vizitînd instalațiile moderne 
ale rafinăriei, oaspeții s-au inte
resat îndeaproape de procesul de 
producție, de produsele acestei 
mari întreprinderi construite în 
întregime în anii regimului de
mocrat-popular.

La plecare muncitorii petro
liști au oferit solilor poporului 
polonez în dar machete reprezen- 
tînd mari instalații petrolifere, 
precum și costume naționale din 
partea locului.

Părăsind regiunea Ploești, to
varășul 
membru
C.C. al Partidului
Unit Polonez, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone în numele delegației polo
neze a mulțumit călduros mun
citorilor petroliști și celorlalți 
oameni ai muncii pentru frumoa
sa primire făcută și le-a urat 
noi succese în munca și viața 
lor.

La intrarea în regiunea Bucu
rești, înalții oaspeții au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți 
ganelor locale de partid 
stat în frunte cu tov. 
Cristache, prim-secretar al
teiului regional București al 
P.M.R.

Josef Cyrankiewicz, 
al Biroului Politic al 

Muncitoresc

fost primiți de Nicolae 
adjunct al ministrului 
Petrolului și Chimiei, 

Boabă, directorul rafi-

ai or- 
și de 
Vasile 
Comi-

(Agerpres)
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nia Importă cocs polonez, produse siderurgice, motoare cu com
bustie internă pentru industria dv. petroliferă și mașini. Pentru 
prima oară în anul de față importați de la noi instalații industriale 
complecte și anume întregul utilaj pentru Uzinele de rectificare a 
zincului. Sperăm că muncitorii și inginerii noștri vor îndeplini cu 
cinste această sarcină.

Socotesc că nu trebuie să vorbesc mai pe larg despre numeroa
sele motive de mulțumire pe care le avem datorită faptului că putem 
să ne întîlnim atît de prietenește și să discutăm atît de cordial 
cu reprezentanții poporului romîn. Realizările dv. ne sînt apro
piate căci știm din proprie experiență de cîtă trudă a fost nevoie 
pentru înfrîngerea înapoierii moștenite de la capitalism. Și noi 
ne-am aflat într-o situație asemănătoare. Cu atît mai mare este 
simpatia și prețuirea noastră 
cînd privim realizările obținute de 
dv. în 13 ani.

Poporul polonez urmărește cu 
mult interes toate transformările 
care au loc în Republica Populară 
Pomină și vede în ele o măr
turie a energiei creatoare a talen
tatului popor romîn, energie care 
șira găsit o dezvoltare prielnică 
în condițiile socialismului.

din Europa și pentru pacea mondială. In această situație, inten
sificarea eforturilor în direcția realizării propunerii poloneze de a 
se crea în Europa centrală o zonă denuclearizată, capătă o semni
ficație deosebită.

Forțele păcii cresc în întreaga lume. Ele cresc în țările noastre, 
în țările nesocialiste dar antiimperialiste și independente din 
Ași® și Africa, eliberate de sub jugul colonialist, în opinia publi
că din toate țările. Pe de altă parte forța și potențialul U.R.S.S., 
unitatea tuturor țărilor noastre socialiste, colaborarea lor, voința 
lor hotărîtă de a apăra în comun independența lor in cadrul Tra
tatului de la Varșovia — trebuie de asemenea să contribuie la ză
dărnicirea uneltirilor imperialiștilor.

Principala bază a securității noastre și a voastre, chezășia in
dependenței și a înfloririi socialiste a țărilor noastre, este unitatea 
de nezdruncinat a marelui lagăr socialist.

Miercuri seara, ambasadorul 
R.P. Polone la București, Janusz 
Zambrowicz, a oferit o recepție în 
saloanele Casei Centrale a Ar
matei cu prilejul vizitei în Re
publica Populară Romînă a dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Polone.

La recepție au luat parte mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. Polone, to
varășii Wladyslaw Gomulka, Jo-

sef Cyrankiewicz, Edward Ochab, 
Feliks Pisula, Tadeusz Kropczyn- 
ski, precum și persoanele 
care însoțesc delegația.

Au luat parte tovarășii 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Gheorghe Apostol, Emil 
raș, Petre Boriiă, Nicolae Ceau- 
șescu. Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvutescu, Dumitru Coiliu, Leo-n- 
te Răutu, general colonel Leontin==•

oficiale

Gheor- 
Stoica, 
Bodnă-

Sălăjan, Ștefan Voi tec, Janoș Fa- 
zekaș, Vladimir Gheorghiu. Ale
xandru Birlădeanu, Anton Moi- 
sescu, Avram Bunaciu, Marin 
Elorea lonescu, ambasadorul R.P. 
Romrne în R.P. Polonă, membri 
ai C.C. al P.M.R., membri ai gu
vernului, conducători ai organi
zațiilor obștești, ai instituțiilor 
centrale și aii uniunilor de crea
ție, oameni de știință, artă și cui-

tură, activiști de partid, generali, 
ziariști romîni și străini.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acrediitati la Bucu
rești.

Tn timpul recepției tovarășii, 
Janusz Zambrowicz, ambasadorul 
R.P. Polone, Wladysilaw Gomulka 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
rostit toasturi.

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

DRAGI PRIETENI,

Tovarășul

Permiteți-mi să spun cîteva cu
vinte despre propria mea țară. 
Din clipa cînd a pășit pe calea 
socialismului țara noastră a făcut 
însemnate progrese. Prin efortu
rile pline de sacrificiu ale întregu
lui popor, în scurt timp ne-am ri
dicat din ruina și scrumul lăsate
de ultimul război mondial. Am construit o puternică industrie so
cialistă, o Industrie care asigură încă de pe acum patriei noastre 
o bună perspectivă de dezvoltare.

Datorită eforturilor pline de sacrificii ale poporului, îndeosebi ale 
clasei muncitoare care a luat pe umerii săi cea mai mare parte 
a acestui efort, și datorită colaborării cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste, Polonia de azi se aseamănă numai în mică 
măsură cu vechea Polonie de dinainte de război slabă și fără apă
rare. Industria noastră produce azi peste 5 milioane tone de oțel, 
circa 96 milioane tone de cărbune și aproape 20 milioane kilowați 
de energie electrică. Polonia construiește azi in șantierele sale 
navale vase maritime de mare tonaj, fabrică autoturisme și auto
camioane, iar ogoarele țării noastre sint brăzdate de tractoare con
struite de muncitorii și inginerii polonezi. Nivelul învățămîntului 
și culturii s-a ridicat, iar alături de vechea intelectualitate s-a for
mat o nouă intelectualitate din rîndurile poporului.

Am efectuat în țara noastră reforma agrară. Am predat pămîn- 
tul în miinile țăranilor, lichidînd exploatarea moșierească. Am creat 
bazele dezvoltării socialiste a satului polonez.

In prezent, în noua perioadă, în perioada începută de cel de-al 
XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care a 
fost un moment istoric al dezvoltării mișcării muncitorești inter
naționale, poporul polonez pășește cu succes pe drumul socialismu
lui. Forța conducătoare a poporului — Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez — a luat o serie de măsuri care slujesc întăririi regimu- 
mului socialist și care tind la grăbirea mersului nostru spre un 
viitor mai bun. Aceste hotăriri au drept scop întărirea legăturilor 
care unesc partidul cu poporul, au ca scop trezirea și deplina fo
losire a inițiativei largi și a energiei creatoare a maselor.

In munca sa, Partidul Muncitoresc Unit Polonez caută să folo
sească în mod creator și să aplice experiențele istorice ale dezvol
tării socialismului, experiența Uniunii Sovietice prima și cea mai 
puternică țară socialistă, experiența marii Republici Populare Chi- 
neze Și a tuturor țărilor socialiste.

Așa se prezintă, în modul cel mai scurt, activitatea actuală a 
partidului nostru.

Politica partidului nostru se bucură de sprijinul poporului. A- 
cest lucru rezultă din astfel de fapte ca creșterea producției in
dustriale și agricole realizată in anul trecut sau stabilizai ea eco
nomică a țării, in continuă dezvoltare. O mărturie grăitoare in 
această privință sînt alegerile pentru Seim din anul 1957 și ale
gerile pentru Consiliile Populare din anul acesta.

TOVARĂȘI,
Socialismul a devenit astăzi o forță materială care cuprinde a 

treia parte a omenirii. Și ceea ce este mai important este faptul că 
forța sa se dezvoltă intr-un ritm nemaiintîlnit. Superioritatea ser 
cialismuliti asupra regimului capitalist devine tot mai Înțeleasa de 
păturile tot mai largi ale poporului.

încrederea și credința noastră în viitor se bazează pe o temelie 
trainică. Ea rezultă din dezvoltarea de pînă acum a socialismului.

Una din ideile fundamentale ale socialismului este ideea coexis
tenței pașnice a statelor cu sisteme sociale diferite, ideea luptei 
și întrecerii prin crearea de valori materiale și spirituale, iar nu 
prin distrugerea lor.

Omenirea se află într-o perioadă de dezvoltare hotăritoare, plină 
de schimbări. în decurs de 40 ani socialismul s-a născut și a de
venit o forță, iar descompunerea capitalismului s-a ad'înclt. Lu
mea noastră socialistă stă în fața unei munci deosebit de mari. 
Toate țările și popoarele au nevoie de pace. Cauza noastră socia
listă are asigurată victoria în întrecerea pașnică. Țările noastre 
nu au nevoie nici de teritorii străine, nici de bunuri străine.

Din păcate nu sîntem singuri pe lume. Pe teritorii însemnate 
domnește imperialismul. Imperialiștii nu vor să renunțe la ten
dința de a opri cursul istoriei prin

Ei înconjoară lumea socialistă cu 
înarmărilor și predau în prezent în 
arma atomică. Sîntem răspunzători 
de securitatea lor. Nu putem uita

Wladyslaw Gomulka rostindu-și cuvîntarea
Vizita noastră, stringînd legăturile de colaborare și prietenie 

dintre popoarele polon și romîn, servește de asemenea întăririi 
forțelor întregului lagăr al socialismului.

Puteți fi siguri, dragi tovarăși și prieteni, că în munca și lupta 
voastră aveți în clasa muncitoare polonă și în poporul polon 
un prieten devotat.

Creșterea forțelor socialismului și păcii ne umple de curaj și 
speranțe. Ele constituie o chezășie, în credința noastră că cauza 
păcii va învinge, că destinderea își va croi drum liber. Țările noa
stre sint absolut de aceeași părere în aceste probleme,

DRAGI TOVARĂȘI,

Primiți încă odată mulțumirile noastre cordiale pentru căldu
roasa primire.

Permiteți.mi ca, în numele partidului nostru și al poporului 
nostru, să salut partidul vostru, clasa muncitoare, țărănimea 
intelectualitatea din Romînia, și întregul 
noi succese în construirea socialismului, 
și în lupta noastră comună pentru pace.

Trăiască
Trăiască
Trăiască 
Trăiască 
Trăiască

Ș' 
popor romin și să-i urez 
in dezvoltarea Rominiei

poporul romîn !
Partidul Muncitoresc Romîn ! 
prietenia dintre poporul polon 
unitatea țărilor socialiste ! 
pacea !

și poporul romin !

Toastul tovarășului
JANUSZ ZAMBROWICZ

Dragi tovarăși, dragi oaspeți,

Salut din toată inima pe mem
brii Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romin și 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, pe membrii guvernului Ro
mîn și Marii Adunări Naționale ai 
Republicii Populare Romîne, sa
lut pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Romin, pe tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, salut din toată inima de
legația de partid și guvernamenta- 

a Republicii Populare Polone 
frunte cu tovarășul Wladyslaw

lă 
în

Gomulka, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și tovarășul 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, salut pe 
ambasadorii, miniștrii, însărcinații 
cu afaceri și alți reprezentanți ai 
statelor străine în Romînia, salut 
călduros pe reprezentanții științei 
și culturii romîne, pe ziariștii și 
pe toți oaspeții prezenți la această 
recepție.

Urez oaspeților dragi o petre
cere frumoasă în această seară.

Trăiască prietenia polono-romî- 
nă 1

Pacea și prietenia să domneas
că în lumea întreagă 1

Toastul tovarășului
WLADYSLAW GOMULKA

Dragă tovarășe Gheorghe Gheor
ghiu-Dej,

Dragă tovarășe Chivu Stoica,
Dragi tovarăși și prieteni,

Sîntem deosebit de bucuroși de 
vizita făcută în țara dv. prietenă, 
că avem prilejul de a vă transmi
te salutări și urări cordiale și 
fierbinți din partea poporului fra
te polonez, din partea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și a Gu
vernului Republicii Populare 
lone.

Prezenta noastră întîlnire 
stituie expresia trăiniciei și 
dialei prietenii și a solidarității 
existente între popoarele noastre, 
care decurg din comunitatea țelu
rilor socialiste și a tendințelor de

Ro

con- 
cor-

U T E M I Ș T 11, 
tinerii din agricultură

se angajează în masă să contribuie la 
înfăptuirea hotăririlor 
Constatomi de la Constant a

apreciem 
construc-

unilaterală a experiențelor cu ar~ 
ma nucleară. Ambele noastre țări 
participă la eforturile multilatera
le care au un țel comun — înde
părtarea pericolului unui război 
atomic.

Ne bucurăm că propunerea po
loneză de creare a unei zone denu- 
clearizate în Europa centrală, a 
devenit un factor important de 
formare și mobilizare a opiniei 
publice mondiale în jurul proble
mei reducerii posibilităților de 
conflicte într-o regiune deosebit 
de sensibilă a Europei.

Sprijinim pe deplin inițiativa 
R.P. Romîne cu privire la întă
rirea colaborării și înțelegerii între 
țările balcanice. O expresie a de
plinei identități în părerile parti
delor și guvernelor noastre este 
declarația comună polono-romînă 
semnată astăzi.

Nu vom conteni eforturile pen
tru strîngerea forțelor și curente
lor care năzuiesc la rezolvarea 
pașnică a problemelor litigioase 
internaționale. în activitatea noa
stră pe terenul organizațiilor in
ternaționale, precum și în relațiile 
noastre cu străinătatea și in întrea
ga noastră politică externă vom 
intensifica eforturile noastre pen
tru ca ideile colaborării pașnice 
și propunerile concrete care tind 
la destindere să găsească înțelege
re și sprijin din partea unor pă~

turi cît mai larg posibile din ța-1 
rile capitaliste.

Dragi tovarăși !

Sîntem convinși că discuțiile sin
cere care din prima clipă s-au des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie și de încredere, precum și 
schimbul sincer de vederi, vor da 
rezultate folositoare și vor servi 
intereselor popoarelor noastre și 
ale întregului lagăr socialist. Sîn
tem de asemenea foarte mișcați de 
primirea nespus de cordială ce ni 
s-a făcut în Romînia și de nenu
măratele dovezi de prietenie față 
de poporul polonez.

în numele delegației poloneze 
ridic paharul în sănătatea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a tovarășului Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mîne, precum și în sănătatea tutu
ror tovarășilor prezenți aici.

Pentru prosperitatea poporului 
frate romîn !

Pentru prosperitatea Partidului 
Muncitoresc Romîn !

Pentru prietenia polono-romînă!
Pentru solidaritatea și unitatea 

lagărului păcii !
Pentru pace !

pace ale statelor și popoarelor 
noastre.

Cunoaștem bine și 
foarte mult realizările 
ției socialismului în Romînia și
în deosebi progresul rapid și în
cununat de succes al industriali
zării Republicii Populare Romîne.

Poporul nostru are de aseme
nea temeiuri de a se mîndri cu 
oeea ce a construit și a creat prin 
munca sa în cursul anilor trecuți, 
cu prețul unor eforturi și sacri
ficii destul de mari.

Sîntem convinși că vizita noa
stră de prietenie va servi la strîn- 
gerea relațiilor noastre reciproce 
interpartinice și interstatale, la în
tărirea unității tuturor țărilor so
cialiste și a mișcării muncitorești 
internaționale — în interesul dez
voltării fiecăreia din țările noa
stre, în interesul păcii.

Dragi tovarăși !

Elementul esențial al discuțiilor 
noastre a fost analizarea comună 
a situației internaționale și trage
rea pe baza ei a concluziilor co- 
răspunzătoare pentru politica ex
ternă a statelor noastre. Intre noi 
nu există divergențe in aprecierea 
acestei situații. Țările noastre spri
jină toate încercările și eforturile 
efectuate în scopul destinderii în
cordării internaționale și încetării 
cursei înarmărilor atomice. Țările 
noastre sprijină cu tărie eforturi
le consecvente ale Uniunii Sovieti
ce care tind la convocarea unei 
conferințe cu participarea șefilor 
guvernelor, precum și hotărîrea 
istorică a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la încetarea

Toastul tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Dragă tovarășe Gomulka, 
Dragă tovarășe Cyrankiewicz, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Dați-mi voie, înainte de toate, 
să mulțumesc tovarășului Gomul
ka pentru cuvintele calde de pre~ 
țuire adresate poporului romîn. 
partidului nostru și guvernului 
Republioii Populare Romîne.

Ați venit în țara noastră în vi
zită prietenească după ce ați vizi
tat alte două țări prietene — 
Bulgaria și Ungaria, in întîlnirile 
cu oamenii muncii din țara noa
stră ați avut ocazia să vă convin
geți de sentimentele de caldă prie
tenie pe care le nutrește poporul 
romin față de poporul polonez. 
Sentimente asemănătoare au mani
festat (ață de poporul polon și 
popoarele bulgar și ungar.

Trainice legături internaționalis
te unesc popoarele țărilor socia
liste, care sînt animale de hotărî
rea de a întări necontenit unita
tea lor, de a asigura victoria cau
zei socialismului și păcii.

Astăzi, după convorbiri care s-au 
desfășurat in spirit de înțelegere 
și atmosferă tovărășească, am 
semnat un document important — 
Declarația comună a delegațiilor 
de partid și guvernamentale ale

Republicii Populare Romîne și 
Republicii Populare Polone.

bi această declarație ne-am ma
nifestat hotărirea de a adinei le
găturile de prietenie dintre po
poarele noastre, de a dezvolta co- 
laborarea frățească între Romînia 
și Polonia, de a întări legăturile 
intre Partidul Muncitoresc Romin 
și Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, pe baza principiilor marx- 
ism leninismului, de a contribui 
la întărirea unității și coeziunii de 
nezdruncinat a lagărului socialist.

Ne vom continua și în viilor e- 
forturile pentru destinderea în
cordării internaționale, pentru 
triumful principiilor coexistenței 
pașnice.

Ridic paharul pentru Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez și Co
mitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gomulka, pentru guver
nul Republicii Populare Polone și 
președintele său tovarășul Cyran
kiewicz, pentru talentatul popor

Trăiască și înflorească prietenia 
romîno-polonă !

Trăiască și să se întărească 
invincibilul lagăr al socialismului 
în frunte cu Uniunea Sovietică !

Trăiască pacea intre popoare !

agresiune armată .
o rețea de baze, forțînd cursa 
miinile inilitariștilor germani 

de soarta popoarelor noastre, 
nici o clipă lecția istoriei și 

anume că incă nu de mult imperialismul german realimentat după 
înîrîngerea din anul 1918 a adus pîrjolul, distrugerea și primej
dia exterminării întregii Europe.

De aceea unim eforturile țărilor noastre socialiste atît în cons
truirea socialismului, cit și în lupta pentru asigurarea păcii. Lupta 
statelor socialiste pentru pace, pentru destindere și dezarmare tre
zește simpatie și obține sprijinul unor pături tot mal largi ale 
populației din lumea întreagă, inclusiv în țările capitaliste.

Am dori o cît mai largă reglementare a relațiilor internațio
nale. Sprijinim călduros cererea U.R.S.S. de a se convoca întîlni- 
rea la nivelul cel mai înalt, care ar duce la măsuri de dezarmare 
binefăcătoare pentru omenire.

Precum se știe, pe baza hotărîrii Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Uniunea Sovietică a încetat unilateral experiențele cu arma nu
cleară și a chemat Anglia și Statele Unite să-i urmeze pilda. Nu 
trebuie subliniat ce însemnătate uriașă ar avea succesul acestei 
inițiative, mai ales în cursul pregătirilor pentru proiectata confe
rință la nivelul cel mai înalt.

Guvernul polon sprijină pe deplin acest pas important al Uni
unii Sovietice.

Cam în aceeași vreme parlamentul Republicii Federale Germane 
a adoptat hotărîrea privitoare la înzestrarea Bundeswehrului cu 
rachete și arma atomică.

încă nu e prea t’irziu pentru a nu îngădui realizarea acestei 
hotăriri, cu consecințe atît de grave pentru securitatea popoarelor

Oaspeți care au părăsit 
a p i t a 1 a

Du,pă o vizită de două săptă- Au mai părăsit Capitala dele- 
mîni in tara noastră, miercu-ri gațiile sindicale din R. P. Bul- 
au părăsit Capitala, înapoindu-se garia și R. Cehoslovacă care la 
în patrie, membrii delegației sin- invitația C.C.S. au participat la 

A f 1 sărbătorirea Zilei solidarității in
ter na ti o>n ale a celor ce muncesc, 
în tara noastră.

(Agerpres)

dicale din U.R.S.S. în frunte cu 
I. F. Skuratov, secretarul C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din a- 
gricultură, care au participat la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai.

Hotărîrea adunării generale 
a organizației de bază U.7.M. 
și a tinerilor de la G. A. S.

Săhăteni, raionul Mizil, 
regiunea Ploești

Noi, utemiștii și tinerii muncitori de la G.A.S. 
Săhăteni, raionul Mizil, regiunea Ploești, întruniți 
într-o adunare generală deschisă a organizației de 
bază. U.T.M., am hotărît să pornim o acțiune or
ganizată pentru a contribui la înfăptuirea hotărî- 
rălor Consfătuirii de la Constanța.

In acest scop ne asumăm răspunderea îndepli
nirii următoarelor obiective :

— Din suprafața totală de 158,82 hectare tere
nuri băltite, erodate sau invadate de arborete, din 
perimetrul gospodăriei, vom reda agriculturii anul 
acesta 54 hectare prin săparea de puțuri absorban
te, lucrări de teresare și defrișare.

— Din cele 505 hectare teren destinate culturii 
de porumb dublu hibrid vom executa toate lucră
rile de la însămînțare pînă la recoltare pe o supra
față de 100 hectare de pe care vom obține o re
coltă medie la hectar de 2.800—3.000 kg. boabe, 
față de 2.200 media planificată pe gospodărie.

— Vom planta prin muncă voluntară 20.000 bu
tași de viță altoită din totalul de 230.000 butași 
destinați complectărilor de goluri și refacerii viilor 
bătrîne și vom contribui activ la plantarea restu
lui butașilor.

— Vom executa toate lucrările de întreținere pe 
suprafața de 16 hectare vie pe care am luat-o sub 
îngrijirea noastră, din cele 961 hectare cîte are 
gospodăria. De pe această suprafață vom obține o 
producție de 4000 kg. struguri la hectar, față de 
3.700 kg., producția medie la hectar planificată pe 
gospodărie.

— Vom planta prin muncă voluntară 800 pomi 
fructiferi din totalul de 2000 planificați pentru în
locuirea golurilor din livezile gospodăriei. Vom lua 
sub îngrijirea noastră o suprafață de șase hectare 
pomi fructiferi de la secția Sătuc, din totalul de 48 
nectare livadă pe care o are această secție.

— Pînă la 1 august a.c. vom prelua cele 100 de 
vaci de la secția Baba Ana, pe care le vom da în 
îngrijirea celor mai buni absolvenți ai școlilor pro
fesionale zootehnice repartizați la gospodăria noa
stră.

— Vom însiloza prin muncă voluntară 1000 tone 
furaje din cantitatea de 2830 tone planificată pe 
gospodărie.

— Vom construi prin muncă voluntară un coteț 
de păsări și vom lua sub îngrijirea noastră 500 de 
găini din cele 2.000 pe care le are gospodăria.

— Mecanizatorii brigăzii speciale, condusă de 
utemistul Traian Gioroc, executînd în timpul op
tim toate lucrările pe cele 500 hectare pe care le 
au în primire, vor obține un spor mediu de pro
ducție la hectar de 200—250 kg. la fiecare cul
tură.

Brigada Nr. 10
— Prin executarea tuturor lucrărilor de întreți

nere a culturilor în timpul optim și în cele mai 
bune condițiuni, ca : grăpatul suprafețelor cultivate 
cu porumb, >prăișitul mecanic, cel puțin de două ori, 
vom sprijini pe colectiviștii din comuna Fîntînele, 
unde sîntem repartizați să lucrăm, să obțină 3000 
kg. porumb la hectar față de 2400 kg. cît prevede 
pianul de producție al gospodăriei.

— Vom termina recoltatul celor 400 hectare cu 
grîu ale gospodăriei în maximum 8 zile, secerînd 
zilnic cu secerătorile-legători cîte 10—1’2 hectare 
grîu față de 6,8 hectare norma zilnică.

— Prin folosirea întregii capacități. de lucru a 
tractoarelor, vom realiza cu fiecare tractor UTOS- 
26, 900 hantri anual, față de 600 hantri planificați, 
cîte 600 hantri pe fiecare tractor KD-35, față de 
490 planificați și cîte 450 hantri cu fiecare tractor 
IAR 23, față de 350 hantri planificați.

— Pe brigadă vom realiza pînă la sfîrșitul anu
lui agricol 4.050 hantri, față de 3.000 hantri pla-

*
Filme noi

Valoroasa creație a cinemato
grafiei sovietice—filmul „Zboa
ră cocorii“ realizat de regizorul 
M. Kalatozov după scenariul 
dramaturgului V. Rozov, va pu
tea fi vizionat de bucu-reșteni la 
cinematografele Patria și Bucu
rești începtod din ziua de 20 
mai. Filmul „Zboară cocorii“ este 
un amplu poem al sentimentelor 
și năzuinței oamenilor spre feri
cire.

Filmul chinez de aventuri 
„Sipionaj-contraspionaj“, în regia 
lui Huan Tsan, va rula înceipînd 
de la 22 mai la cinematograful 
Magheru.

In seara zilei de 19 mai, la 
cinematograful Patria din Capi
tală va avea loc un spectacol de 
gală cu filmele de păpuși care 
vor fi prezentate în cadrul Fes
tivalului internațional al filmelor 
de păpuși și marionete. ’

I N F O R
Ministrul Comerțului Miarcel Po- 

pescu a primit la 14 mai pe Sa- 
kaory Tuomioja, secretar executiv 
al Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa și A. Chossudov- 
sky, consilier special al Secreta
riatului Executiv. S-au discutat pro
bleme în legătură cu lărgirea 
schimburilor între este și vest. La 
convorbiri au fost de față Gogu 
Rădulescu și Valentin Steriopol, 
adjuncți ai ministrului Comerțului 
precum și L. Cogan, director în 
Ministerul Comerțului.

In seara aceleași z-ille Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului a 
oferit un dineu în cinstea oaspe
ților.

★
Intre1 15 și 29 iunie se va des

fășura la Palermo cel de-al IV- 
lea Festival mondial al copilu
lui.

La acest festival, în cadrul că
ruia vor fi prezentate și filme

MÂȚII
pentru copii, cinerrfstografia noa
stră va participa cu filmul de 
păpuși „Ursul păcălit de vulpe“ 
și cu desenele animate „Rățoiul 
și purcelul la patinaj“ și „Ter
mometrul are febră“ — realizări 
ale Studioului cinematografic 
„București".

★
In cursul zilei de miercuri,- 

ziariștii străini care au participat 
la lucrările reuniunii internațio
nale a reporterilor organizată de 
Uniunea Ziariștilor din R.P.R. au 
întreprins o serie de vizite în 
Capitală. In cursul dimineții au 
vizitat fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ reactorul atomic^ 
ciclotronuil.

Seara oaspeții Străini au parti
cipat la spectacolul festiy de cîn- 
tece și dansuri populare romînești 
care a avut loc în sala Teatru
lui C.C.S. sub auspiciile Uniunii 
Ziariștilor.

lui agricol 4.050 hantri, față de 
nificați.

-—Vom economisi în campania 
peste 4.000 litri motorină, peste 
și piese de schimb în valoare de

agricolă de vară 
150 litri benzină, 
5.000 lei.

Brigada Nr. 13
— Vom sprijini G.A.C. „Steaua roșie“ din comu

na Rîmnicul de Jos, la care sîntem repartizați să 
muncim, să obțină în acest an o producție medie 
la hectar de 1.350 kg. grîu față de 1.100 kg. plani
ficate și 2.000 kg. porumb față de 1.600 kg. pla
nificate.

— Vom termina lucrările de seceriș și treieri? 
în maximum 15—20 zile, față de 30—35 zile cît 
e planificat.

— Vom realiza cu fiecare tractor UTOS-26 cîte 
800 hantri față de 600 hantri planificați și cîte 
600 hantri față de 497 cu tractoarele K.D. 35 și 
K.D. P.

— Pînă la sfîrșitul anului agniicol vom economisi 
1500 litri motorină, 200 litri benzină, precum și 
piese de schimb în valoare de 2.000 lei.

— Paralel cu aceste măsuri ne vom preocupa de 
ridicarea calificării noastre profesionale, în așa fel 
ca pînă la sfîrșitul anului fiecare tractorist din 
brigada noastră să-și însușească cunoștințe echi
valente cu ale unui mecanic agricol.

— La fiecare zece zile vom analiza rezultatele 
obținute, ritmicitatea îndeplinirii angajamentelor și 
vom lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura 
înfăptuirea deplină a hotărîrilor noastre. Bujori Foto: N. STELORIAN

I



DECLARAȚIA
Delegației Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Romîn și Guvernului Republicii
Populare Romîne și Delegației Comitetului Central Corespondență telefonică

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
și Guvernului Republicii Populare Polone La Paris, după lovitura

(Urmare din. pag. l-a)

prin creșterea continuă a forțelor care militează 
activ pentru preîntîmpinarea războiului exprimînd 
năzuința tot mai puternică a popoarelor spre pace 
și colaborare intemaițională constructiv. In ciuda 
însă a politicii pașnice consecvente a țărilor lagii. 
rului socialist, în ciuda eforturilor altor state care 
promovează principiile coexistenței pașnice, în 
ciuda năzuințelor de pace pe care le manifestă 
păturile tot mai largi ale opiniei publice mondiale, 
cercurile imperialiste agresive din S.U.A. și alte 
țări capitaliste nu renunță la politica de pe poziții 
de forță, la menținerea și chiar sporirea încordării 
internaționale.

Una din manifestările acestei politici este recen
ta hotărîre a Bundestaigului cu privire da înarma
rea armatei vestgermane cu arma nucleară. Aceas
tă hotărîre sprijinită de cercurile guvernante din 
țările Pactului Atlanticului de Nord, lovește în 
securitatea popoarelor Europei, îndeosebi a acelo
ra care nu de mult au fost victima agresiunii mi
litarismului german, ca și în interesele vitale ale 
poporului german însuși.

Ambele părți consideră drept o sarcină funda
mentală de a contribui activ la întărirea continuă 
a unității țărilor socialiste, la legarea tot mai 
strînsă a eforturilor pașnice ale acestor state cu 
acțiunile forțelor păcii din tc-ate țările pentru a 
se pune capăt politicii imperialiste de pe poziții 
de forță, pentru aplicarea în relațiile internaționale 
a principiilor de rezolvare pe cale pașnică a liti
giilor și de coexistență pașnică a statelor indife
rent de sistemele lor sociale.

Ambele guverne privesc chestiunea dezarmării 
și securității colective drept o problemă de mare 
importanță a luptei pentru pace.

Pornind de la acest punct de vedere Republica 
Populară Romînă și Republica Populară Polonă 
sprijină pe deplin propunerile U.R.S.S. cu privire 
la convocarea unei conferințe la cel mai înalt ni
vel, care ar putea constitui un pas important pe 
calea destinderii și rezolvării celor mai importan
te probleme internaționale. Orice încercare de a 
pune, însă, în discuție la o asemenea conferință 
orînduirea existentă în țările de democrație popu
lară, este sortită eșecului. Popoarele romîn și po
lonez resping cu hotărîre și fermitate încercările 
cercurilor reacționare imperialiste de a se ameste
ca în treburile lor interne.

Ambele guverne au primit cu mare satisfacție 
importanta hotărîre a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la încetarea unilaterală, ime
diată de către U.R.S.S. a experiențelor cu arma 
nucleară, hotărîre care răspunde intereselor între
gii omeniri. In același timp, ele consideră că hotă- 
rîrea guvernelor S.U.A. și Marii Britanii de a con
tinua asemenea experiențe este contrară cauzei 
păcii și primejduiește tot mai mult viața și sănăta
tea generațiilor viitoare. Ambele părți sprijină apelul 
Uniunii Sovietice adresat Statelor Unite ale Âme- 
ricii și Marii Britanii cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, fiind convinse că a- 
ceasta ar constitui un pas important pe drumul 
preintîmpinării pericolului războiului atomic și ar 
reprezenta începutul unor înțelegeri mai largi în 
domeniul dezarmării.

Cele două guverne consideră că se poate încă 
împiedica predarea armei nucleare în mîinile mili- 
tariștrlor germani, preîntîmpinîndu-se astfel o gra
vă primejdie pentru pace și pentru securitatea po
poarelor Europei. Pentru realizarea acestui țel, 
este necesară o acțiune perseverentă a tuturor 
siatelor și forțelor care doresc destinderea, dezar
marea și colaborarea pașnică.

Guvernul Republicii Populare Romîne își expri
mă convingerea că realizarea propunerilor polone
ze de a crea în Europa centrală o zonă denuclea- 
rizată; care să cuprindă ambele state germane, Re
publica Cehoslovacă și Republica Populară Polo
nă, eiiminînd arma nucleară de pe un teritoriu deo
sebit de important pentru securitatea Europei, ar 
contribui la destindere, la creșterea încrederii în 
relațiile internaționale și ar favoriza rezolvarea 
altor probleme litigioase.

Guvernul Republicii Populare Polone sprijină 
propunerile cuprinse în mesajul guvernului romîn 
adresat guvernelor țărilor balcanice, considerînd 
că înfăptuirea lor ar contribui la întărirea păcii în 
această parte a lumii, la întărirea securității co
lective în Europa.

Pronunțîndu-se împotriva împărțirii lumii în 
blocuri militare, Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Polonă, ca și celelalte țări ale 
lagărului socialist, consideră că atîta timp cit for
țele imperialiste duc o politică de primejduire a 
păcii și cît există Pactul Atlanticului de Nord ale 
cărui planuri prevăd intensificarea goanei înarmă
rilor este necesară menținerea organizației Trata
tului de Ja Varșovia.

Ambele guverne subliniază cu tărie că cea 
sigură bază a securității țărilor lor, cît și un

Prim secretar al C.C. al P.M.R.

Gheorghe Gheorghiu-Dej

mai 
fac-

Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.

Chivu Stoica
București 14 mai 1958

for important al consolidării păcii, este solidarita
tea Și coeziunea lagărului socialist și politica de 
pace a primului și celui mai puternic stat socia
list — Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și 
a celorlalte țări socialiste.

II.
Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Munci

toresc Unit Polonez, sînt hotărîte să contribuie la 
întărirea continuă a unității și solidarității, a co
laborării și într-ajutorării frățești a țărilor socia
liste, la coeziunea ideologică a mișcării comuniste 
internaționale, în spiritul marxism-leninismului, pe 
baza principiilor de egalitate, neamestec în tre
burile interne și ale internaționalismului proletar. 
In realizarea acestor scopuri, cele două partide se 
călăuzesc de Declarația Consfătuirii reprezentan
ților partidelor comuniste și muncitorești din țări
le socialiste și Manifestul Păcii.

Cele două partide declară că 'principala chezășie 
a victoriei cauzei socialismului și dezvoltării miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, este 
fidelitatea nestrămutată față de principiile 
marxism-leninismului, lupta consecventă împotriva 
influențelor ideologiei burgheze și îndeosebi, îm
potriva revizionismului — principalul pericol în 
mișcarea comunistă și muncitorească internațio
nală, cît și lupta hotărîtă împotriva dogmatismului 
și sectarismului, care rup partidul de mase.

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Munci
toresc Unit Polonez văd în permanenta întărire a 
unității rîndurilor lor, în întărirea rolului condu
cător al partidului marxist-leninist al clasei mun
citoare, în toate domeniile vieții politice, economi
ce și social-culturale, în aplicarea creatoare a le
gilor generale de construire a socialismului, co
mune pentru toate țările socialiste, ținînd seama de 
particularitățile istorice concrete ale fiecărei țări, 
în întărirea regimului democrat-popular, o condi
ție esențială a construirii cu succes a socialismu
lui.

Atribuind o mare importanță schimbului de ex
periență și studierii rezultatelor obținute în cons
truirea orînduirii socialiste în cele două țări, Par
tidul Muncitoresc Romîn și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez au hotărât să lărgească relațiile și 
colaborarea dintre partide prin contacte directe și 
întîlniri ale reprezentanților ambelor partide la di
ferite niveluri și schimb de informații de partid.

III.
Ambele guverne constată cu satisfacție că prie

tenia poporului polonez și poporului romîn care se 
dezvoltă și se întărește în condițiile luptei comu
ne pentru construirea socialismului, constituie o 
bază trainică a relațiilor dintre ambele state.

Strînsele relații frățești dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Populară Polonă și-au 
găsit expresia în Tratatul de Prietenie, Colaborare 
și Asistență Mutuală încheiat în anul 1949.

Acest document de importanță istorică pentru 
relațiile romîno-polone a pus bazele unei colabo
rări largi și multilaterale a celor două popoare.

Ambele părți subliniază că relațiile politice, eco
nomice și culturale romîno-polone care se dezvoltă 
în spiritul acestui tratat aduc mari foloase ambe
lor țări, contribuie la creșterea schimburilor comer
ciale și la lărgirea colaborării economice, la o 
mai bună cunoaștere reciprocă a realizărilor cul
turale, adîncirea prieteniei dintre popoarele Romî- 
niei și Poloniei.

Pentru a adînci și lărgi colaborarea economică 
actuală, ambele părți au hotărît să înființeze, cel 
mai tîrziu pînă în luna septembrie a.c., o comisie 
Guvernamentală Mixtă polono-romînă pentru co
laborarea economică.

Sarcina acestei Comisii va fi elaborarea propu
nerilor de colaborare economică și tehnico-științi- 
fică în diferite domenii ale economiei naționale, 
în scopul dezvoltării capacității de producție a 
ambelor țări și lărgirii schimburilor de mărfuri.

Ambele părți însărcinează ministerele de resort 
să înclieie, pînă în noiembrie a.c., un Acord Co
mercial pe anii 1959—1960, prevăzînd majorarea 
volumului și lărgirea nomenclatorului de mărfuri.

Se însărcinează organele de planificare și de 
comerț exterior ale Republicii Populare Romîne și 
ale Republicii Populare Polone ca pe baza colabo
rării economice și a coordonării planurilor de 
perspectivă, să încheie pînă la jumătatea anului 
1959 un Protocol privind schimbul de mărfuri pe 
perioada 1961—1965.

★
Cele două delegații își exprimă convingerea 

nestrămutată că dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor dintre Republica Populară Romînă și Repu
blica Populară Polonă va contribui la întărirea 
continuă a prieteniei frățești dintre cele două po
poare, și va servi unității statelor lagărului socia
list și cauzei păcii în întreaga lum«.

Prim secretar al C.C. al P.M.U.P.

Wladyslaw Gomulka
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.P,

Josef Cyrankiewicz

Cea de-a V-a ediție a campio
natului mondial studențesc de 
șah va avea loc anul acesta între 
5 și 20 iulie în orașul Vama, de 
pe litoralul Mării Negre. Federa
ția Bulgară de șah și Uniunea 
studenților bulgari au pregătit 
toate cele necesare pentru ca a- 
ceastă tradițională întrecere să 
se desfășoare în condiții optime.

Pînă acum și-au anunțat par
ticiparea următoarele țări : 
U.R.S.S., S.U.A., Suedia, Iugo
slavia, R. D. Germană, Rominia, 
Cehoslovacia, Albania, Israel, 
Polonia, Olanda, Norvegia, Fin
landa, Tunisia, Islanda, Irlanda 
Și Irak. . . ..

„CURSA PĂCII“
R. P. R. pe locul II în penultima etapă

BRNO 14 (Agerpres).— Prin 
telefon !

In penultima etapă a „Cursei 
Păcii”, desfășurată miercuri pe 
ruta Tabor-Brno (177 km.), ci
cliștii romîni au avut o compor
tare excelentă, reușind să aducă 
echipa noastră de pe locul 7 pe 
locul 4 în clasamentul general 
pe națiuni. L. Zanoni, Gii. Șer- 
ban și C. Dumitrescu au luptat 
cu o tenacitate extraordinară in 
această etapă la capătul căreia 
reprezentativa țării noastre a o- 
cupat locul doi în urma echipei 
Uniunii Sovietice și a cîștigat 
multe minute față de puternicele 
echipe ale Belgiei, Franței și Po
loniei. Zahoni a urcat 4 locuri 
iar Dumitrescu 5 locuri în clasa
mentul individual.

Clasamentul etapei: 1. Bradely 
(Anglia) a parcurs 177 km. În5h 
03’46”; 2. Vesteiakov (U.R.S.S.) 
5h 03’53”; 3. Bebenin (U.R.S.S.) 
5h 03’57’’; 4. Gh. Șerban (R. P. 
Romînă); 5h 04’00"; 5. Zanoni 
(R.P. Romînă) 5h 04’01” ; 6. Le- 
vacic (Iugoslavia) același timp;

7. Zuconelli (Italia) 5h 04’37”; 8. 
Koțev (R.P.B.) 5h 05’13”; 9. Al- 
lexandrev (R.P.B.) același timp;
10. Kolumbet (U.R.S.S.) 5h
11. Damen (Olanda); 12. Dumi
trescu (R.P. Romînă) același 
timp.

Clasamentul pe echipe: 1. 
U.R.S.S. 15h 15’33”; 2. R. P. Ro- 
mînă 15h 15’45” ; 3. Olanda 15h 
28’13”.

Astăzi se desfășoară ultima e- 
tapă : Brno—Praga (226 km.).

-

fascista de la Aider
Calmul s-a așternut la Paris în 

ziua următoare nopții dramatice 
de 13 mai, în care s-a petrecut lo
vitura de forță de la Alger și for
marea unui nou guvern al Franței.

Parisul este calm dar nu doar
me. Lovitura do stat a extremiș
tilor și a ofițerilor de la Alger 
este, firește, subiectul tuturor co
mentariilor. Deșteptîndu-se, azi 
dimineață, francezii au putut auzi 
retransmisia radiofonică a unui 
apel al președintelui republicii că
tre forțele armate din Algeria, în 
care le-a cerut acestora să rămînă 
la datorie, sub autoritatea guver
nului Republicii.

încă dis-de-dimineață unde
le radiofonice aduceau la cu
noștința lor un apel al noului pre
ședinte de consiliu, domnul 
Pflimlin, către francezii din Alge
ria. Spre prînz s-a mai aflat că 
Consiliul de Miniștri va însărcina 
pe generalul Salan să mențină le
galitatea în Alger. întrebarea este 
ce va face oare Salan, care în a- 
jun încă mai semna ordine de u- 
cidere a patrioților algerieni ?

Totuși, reacțiile opiniei publice 
față de lovitura de forță au fost 
prompte. Diferitele organizații 
sindicale, Confederația Generală a 
Muncii, precum și Force Ouvrière 
— de tendință socialistă — și sin- 
dicatelo creștine (C.F.T.C.), au 
publicat comunicate în care au 
chemat pe membrii lor să fie vi- 
gilenți cu acei care 
xistența Republicii.

Partidul Comunist 
cărui organ central 
nité — s-a difuzat azi dimineață 
(ieri, N.R.) în cantitate dublă sau 
chiar triplă, cheamă organizațiile 
sale să ia cît mai repede toate le
găturile posibile cu celelalte parti
cle sau organizații de stînga, pen
tru a riposta uniți împotriva lovi
turii de forță și împotriva orică
rei încercări care s-ar face în me
tropolă. Totuși, noul guvern a in
terzis orice manifestație publică, 
și în special un mare miting an
tifascist care trebuia să se țină 
astă seară la Circul de lamă, din 
inițiativa partidului comunist. 
Alte măsuri vor fi aduse la cu
noștință în cursul zilei, avînd în 
vedere numărul sporit de ședipțe 
ale Consiliului de Miniștri.

încă din primele ore ale dimi
neții, Consiliul do Miniștri a fă
cut cunoscut faptul că în timpul 
nopții s-au operat 150 de arestări 
în capitală. Toate persoanele a-

restate fac parte din grupările de 
extremă dreaptă și printre aceștia 
se numără mulți ofițeri. Arestările 
au fost operate în timp ce acești 
oameni se pregăteau să atace unele 
clădiri publice, printre care palatul 
Elisée și Hotelul Matignon, sedii 
alo guvernului. Toate aceste clă
diri sînt acum foarte strict păzite 
de importante forțe de poliție ; la 
fel centralele telefonice, aerodroa- 
mele- etc. Pe acestea din urmă, 
toato plecările spre Africa de nord 
sînt suspendate; comunicațiile te
legrafice și telefonice între Paris 
și Alger sînt întrerupte, iar va
sele cu destinația Algeria au pri
mit ordin să-și schimbe direcția.

[■] Reacțiile opiniei 
publice franceze

[■] Pericolul fascist 
în capitala Franței 

® Perspectiva formării 
unui nou Front Popular
Mai multe' persoane oare se pre
găteau să ia avionul pentru a 
pleca la Alger, au fost opri
te.

amenință e-

Francez, al
— L’Huma-

Autoritățile au primit în 
mod special ordinul de a îm
piedica pe dl. Jacques Soustelle 
să plece la Alger, unde era aș
teptat de comitetul insurecțional, 
așa cum reieșea dintr-un apel 
lansat de generalul rebel Massu 
către generalul De Gaulle. Dl. 
Jacques Soustelle a fost guverna
tor general al Algeriei și lider 
gaullist în Adunarea Națională, 
unul din partizanii „războiului 
dus pînă la capăt". După ultimele 
știri, el s-ar afla sub protecția po
liției, ceea ce înseamnă cu alte 
cuvinte, în actualele împrejurări, 
că se află în „libertate suprave- 
ghiată”. El a publicat, de altfel, 
împreună cu alți extremiști, Geor
ges Bidault, André Morice (pe 
care radicalii l-au declarat acum 
cîteva zile indezirabil pentru pos
tul de ministru al apărării, din 
cauza trecutului său sub ocupația 
germană) și Roger Duehet, con
ducător al partidului independen
ților, care a votat noaptea trecută 
împotriva guvernului, un comuni
cat în care aceste patru persona
lități aprobă în fapt lovitura de 
forță de la Alger.

Totuși, mai rămîne o întrebare: 
ce va face De Gaulle ? Acesta a 
venit miercuri Ia Paris, așa cum

obișnuia în fiecare săptămînă, 
și-a amînat toate î 
gramate. Va răspunde el oare la 
apelul generalului Massu și al 
faimosului comitet insurecțional 
condus do acesta ? Va ieși el oare 
din tăcere, așa cum este invitat 
printr-o neîncetată campanie de 
presă, care s-a intensificat consi
derabil în ultimele zile ? Aceasta 
este deocamdată o necunoscută.

In așteptare, Franța are un gu
vern care a primit învestitura la 
sfîrșitul unei lungi crize, care a 
durat o lună de zile. Doar ultra- 
reacționarii au votat împotriva 
domnului Pflimlin ; independen
ții, gauliștii și poujadiștii, M.R.P., 
în afară de dl. Bidault, partidul 
radical, socialiștii și progresiștii au 
dat guvernului votul lor. Partidul 
comunist s-a abținut, avînd în ve
dere declarațiile ferme ale preșe
dintelui de consiliu, care a afir
mat noaptea trecută voința gu
vernului său de a nu ceda în fața 
loviturii de forță fasciste. In a- 
celași timp, partidul comunist a 
declarat că va face totul „pentru 
ca să realizeze în întreaga țară și 
în parlament unirea tuturor forțe
lor antifasciste, ceea ce va consti
tui salvarea libertăților democra
tico și va sfărîma orice tentative 
fascisto".

Este evident că populația Pa
risului, în special, nu va lăsa pe 
aventurierii fasciști să tropăie pe 
străzile capitalei. Ei sperau de-

- . ?* întîlnirile pro-

NOUL GUVERN FRANCEZ
Pierre Pflimlin (M.R.P.) a obținut investitura cu 280 voturi pentru, 

124 contra și 134 abțineri.
Au votat pentru acordarea votului de învestitură deputății socia

liști, deputății Partidului M.R.P., radical-socialiștii, deputății parti
dului U.D.S.R., ai Uniunii democrate africane (R.D.A.) și progre
siștii. Dintre deputății independenți, un număr de 25 au votat pen
tru acordarea votului de învestitură și 58 au votat împotriva investi- 
turii. Au mai votat împotriva acordării votului de investitura depu
tății pujadiști și republicanii-sociali (foștii gauliști).

Deputății comuniști s-au abținut de la vot.
Din noul guvern fac parte 18 miniștri. Cele mai importante posturi 

în noul guvern le ocupă — René Pleven, membru U.D.S.R. (mi
nistrul Afacerilor Externe), radicalul Maurice Faure (ministrul Afa
cerilor Interne), André Mutter, membru al partidului „republica
nilor independenți“ (ministru pentru Problemele Algeriei), Pierre 
Chevigné, membru al M.R.P., (ministrul Apărării Naționale), Edgar 
Faure, membru al „Uniunii republicanilor de stînga“ (ministru de 
Finanțe).

'► Pînă în anul 1945 contactele 
t* între Polonia și Rominia au fost 
l[ infime. Ne era străină frumoasa 
[►artă populară romină, atit de va- 
l'riată și cu o tradiție atit de bo- 
legată, ne era aproape întrutotul 
^necunoscută arta plastică romină, 
'iar despre literatura romînă știam 
[foarte puțin. Regimurile burghe- 
>zo-moșierești au ținut departe una 
'de cealaltă popoarele țărilor noa- 
[stre. Numai cînd, împreună cU Ro
mânia, ne-am găsit în marele la- 
' găr al țărilor socialiste, a survenit 
(O mare cotitură in acest domeniu. 
‘ Colaborarea dintre țările noa
stre, legate nu numai printr-o
► prietenie istorică, ci și prin idei 
'comune și prin țelul nostru comun
► — construirea socialismului — are
► temeiuri sănătoase și a determi- 
'nat dezvoltarea multilaterală a re- 
țlațiilor din domeniul științei, in- 
r vățămîntului, culturii și artei. 
^Realizările din ultimii ani sînt 
^impunătoare, iar fața noastră 
[se deschid perspective și mai 
ïmari tinzînd la apropierea reci- 
țprocă și la cunoașterea culturii 
ïpoporului frate romîn.
ș Recenta aniversare a zece ani 
►de la semnarea Convenției de co- 
(laborare culturală a prilejuit Ira- 
\duccrea în Polonia a cîtorva zeci
► de opere din poezia și proza ro- 
Iminească, fără a mai socoti pu- 
tblicațiile de popularizare științi- 
Ifică din domeniul economiei, teh- 
șnicii etc. Numeroase opere de sea-
► mă ale scriitorilor romîni au fost 
[traduse în limba poloneză. Prin- 
[tre altele semnalăm cărți de M. 
iSadoveanu (Mitrea Cocor și alte- 
)le), o culegere de schițe de I. L. 
[Caragiale sub titlul „Om cu no-

roc“, romanul „Întunecare“ de 
Cezar Petrescu. Cărțile lui Geo 
Bogza și Eusebiu Camilar și cule
gerea foarte interesantă intitulată 
„Nuvele rominești“ — sub îngri
jirea lui M. Novicov — constituie', 
opere literare dintr-o lungă listă 
interesantă.

De un mare succes s-a bucurat', 
la noi piesa clasicului dramatur-. 
giei rominești, I. L. Caragiale, 
„O scrisoare pierdută“ (jucată la 
Varșovia, Opole, Sosnowiec și 
Lodz). in acest an teatrele din ]e. 
lenia Gora și Wroclaw intențio
nează să pună în scenă „Steaua 
fără nume“ de M. Sebastian. Pie
sa aceasta a fost jucată la sfirși-

U.R.S.S. cheamă 
guvernul englez

să înceteze experiențele 
cu armele nucleare
(Agerpres). — 

La 12 m>ai gu- 
adresat guver-

cu explozia bombe,; cu 
efectuată la 28 aprilie 
autoritățile britanice în 
insulei Christmas. Gu-

MOSCOVA 14 
TASS transmite : 
vernul sovietic a 
nulul Marii Britanii o notă în 
legătură 
hidrogen 
de către 
regiunea
vernul sovietic subliniază că sta
bilirea arbitrară de către guver
nul Marii Britanii a unei vâsle 
zone periculoase în partea cen
trală a Oceanului Pacific, situată 
în calea liniilor maritime și ae
riene, este în directă contradicție 
cu principiile dreptului interna
țional privind libertatea naviga
ției în largul mării. Guvernul so
vietic, se spune în notă, nu poate

fi de acord cu asemenea acțiuni 
ale guvernului englez.

Reluînd experiențele cu artna 
nucleară, acum cînd U.R.S.S. a 
încetat 
vernul 
o grea 
luatele 
țiuni periculoase.

Guvernul sovietic adresează 
încăo'dată un apel insistent gu
vernului Marii Britanii să-și re-i 
vizuiască poziția, să înceteze ex- 
periențele cu armele atomică și 
cu hidrogen și astfel să facă la 
rîndul său un pas practic spre 
încetarea cursei în domeniul înar
mărilor atomice și spre înlătura
rea primejdiei unui război a- 
t ornic, 1

asemenea experiențe, gu- 
Marii Britanii își asumă 
răspundere pentru even- 
consecințe ale acestei ac-

Manifestațiile din Liban au luat 
proporțiile unei adevărate mișcări 

populare

străzile capitalei.
sigur, să reediteze în Franța lo
vitura de la Alger. „Clasa munci
toare, a spus secretarul general al 
C.G.T., Benoît Frachon va reac
ționa cu vigoare, așa cum a fă
cut-o la 12 februarie 1934”. Se 
știe că în acea zi, în spiritul uni
tății însfîrșit regăsite, muncitorii 
comuniști, socialiști și fără de par
tid au dat o ripostă de masă 
sîngeroșilor rebeli fasciști și a- 
ceastă ripostă victorioasă a avut 
ca efect în anul următor forma
rea Frontului Popular. Acestea 
sînt lucruri pe care nimeni nu le 
uită. Intr-adevăr, mai multe ziare 
de miercuri dimineață printre care 
și „Le Figaro" au ținut să evoce 
perspectiva formării 
Front Popular. Este 
în ciuda diferențelor 
rări, unirea forțelor 
democratice apare 
muncitorii ca o necesitate la fel 
de imperioasă față de primejdia 
fascistă ca și în 1934. Această u- 
nire era încă de azi dimineață la 
ordinea zilei, iar scrisoarea adre
sată în numele partidului comu
nist de către Jacques Duclos tu
turor partidelor de stînga pentru 
a se întîlni fără întîrziere, a avut 
un larg răsunet.

S-ar putea întîmpla ca fascis
mul să considere că i-a sunat 
ceasul. Dar lovitura de forță de 
la Alger va constitui o alarmă 
hotărîtoare pentru toți republi
canii.

RÉGIS BERGERON 
corespondentul „Scînteii 

neretului" la Pariș
Paris, 14 mai 1958

----- O-----  
Convorbirea de la Kremlin 
între conducătorii sovietici 

și Nasser

unui nou 
adevărat că 
de împreju- 
muncitorești 
pentru toți

ti-

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 14 mai a avut loc ia 
Kremlin o întrevedere a preșe
dintelui Republicii Arabe Unite, 
rGamal Abdel Nasser, cu condu
cătorii sovietici.
► La convorbire au participat și 
[alți oameni de stat ai Republicii 
.Arabe Unite.
► Din partea sovietică la convor
bire au participat Nikita Hruș- 
.ciov, Anastas Mikoian, Nuritdin 
’Muhitdinov, Kliment Voroșilov și 
[Andrei Gromîko, ministrul Aface- 
.rilor Externe al U.R.S.S.

noi concerte sub bagheta dirijo
rului de faimă mondială, George 
Georgescu și a talentatului Mircea 
Basarab. Prezența în Polonia a di
rijorului Egizio Massini a consti
tuit de asemenea de fiecare dală 
un mare eveniment artistic pentru 
amatorii de operă din Varșovia,

Colaborare rodnică
de BOGUSLAW PLAZA

Director adjunct în Biroul Cola borării Culturale cu Străinătatea 
de lîngă Ministerul Culturii și Artei din R.P. Polonă

tul lui aprilie a.c. cu un imens 
succes in Gniezno.

In Polonia au fost vizionate 
șapte filme artistice, reprezentind 
tînăra cinematografie romînă, pre
cum și un mare număr de exce
lente filme documente, educative 
etc. de scurt metraj, care s-au bu
curat de o primire foarte căl
duroasă.

Artiștii romîni au fost salutați 
întotdeauna în Polonia cu multă 
dragoste. Trebuie să subliniem că 
ei s au prezentat totdeauna la un 
nivel deosebit de înalt. Am găz
duit în Polonia strălucita orches
tră a Filarmonicii „George Enes- 
cu“ din București, care a dat la

Poznan, Wroclaw 
unde orchestrele 
conducerea sa cu mult mai bine 
ca de obicei. Acest lucru a fost 
subliniat de numeroase recenzii a- 
părute in presă.

lin deosebit interes a trezit 
„Expoziția Artei Rominești“, pre
cum și expozițiile : „Arhitectura 
Romi-nă“, „Realizările Republicii 
Populare Romîne“ și „Expoziția 
Sculpturii Romîne“. Poporul po
lonez a primit cu gratitudine „Ex
poziția materialelor didactice ro
minești“ care, după perioada de 
expunere a fost oferită în întregi
me tineretului polonez, ca dar din 
partea poporului romîn.

fi alte orașe, 
au cintai sub

KcuACjia Șl ALM1N1S1RA11A ; Bucuieșli, Piai» „Scinteli". Tel. 7.63.10. Secția sctisoii ; Iei. 7.66.81. Țipatul ; Combinatul Pcllgralio Casa Scinteli „1. V. Staliu'V

BEIRUT 14 (Agerpres).— Ma
nifestațiile de protest care se 
desfășoară de cinci zile în Liban 
împotriva politicii actuale prooc- 
cidentale .a guvernului de la Bei
rut au luat proporțiile unei ade
vărate mișcări populare. Știrile 
transmise de agențiile de presă 
occidentale anunță că în nume
roase orașe — mai ales la Beirut 
și la Tripoli — au loc adevărate 
lupte de stradă și că greva con
tinuă în aproape toate domeniile 
de activitate. La Tripoli, în nor
dul țării, unde manifestațiile au 
început încă de vinerea trecută, 
populația a ocupat cartierul arab, 
ridicînd baricade și săpînd tran
șee pentru a opri înaintarea tru
pelor aduse aici de guvern în 
cadrul acțiunilor represîve orga
nizate potrivit legii stării excep
ționale promulgate în întreaga 
țară. Podurile peste rîul Oront, 
care leagă Beirutul de 
orașe din nordul țării, au 
aruncate în aer, astfel îneît 
culația și comunicațiile au 
întrerupte pe întinse regiuni 
țării.

Pe măsură ce guvernul de la 
Beirut pierde controlul asupra si

tuației din țară, se accentuează 
tot mai mult orientarea sa pro- 
cccidentală. Marți dimineața—a- 
nunță agențiile de presă ameri

cane — președintele Republicii 
Liban, Șamun, a avut o lungă 
întrevedere cu
S.U.A., Angliei și Franței, cărora 
— după cum lasă să se înțeleagă 
agenția United Press — le-ar îi

diferite 
fost 
cir- 
fost 
ale

ambasadorii

cerut sprijin pentru a „restabili 
situația în țară“.

in capitala S.U.A. a început să 
se vorbească fățiș de „eventuali
tatea invocării“ faimoasei „doc
trine Eisenhower“, prin care, 
după cum se știe, Statele Unite 
caută să-și impună Amestecul în 
treburile interne ale țărilor Orien
tului Mijlociu.

★
BEIRUT 14 (Agerpres). — în 

Liban continuă mișcarea popu
lară pentru izgonirea guvernului 
proamerican al lui Sami Solh. Au
toritățile au adus Ia Beirut peste 
nouă mii de soldați pentru a în
tări garnizoana locală. Agenția 
United Preș» relatează că în a- 
propierea ambasadei Statelor Uni
ta au explodat două bombe. In 
fața ambasadei americane au con
tinuat să aibă loc manifestații. In 
momentul cînd atașatul militar al 
S.U.A. la Beirut, maiorul Melvin 
Hays, părăsea clădirea ambasadei 
pentru a pleca la aeroport, de
monstranții au aruncat asupra lui 
cu pietre. De asemenea în dife
rite puncte de pe teritoriul liba
nez patrioții continuă actele de 
sabotaj. !n cursul dimineții de 
miercuri postul de radio Beirut 
și-a întrerupt pentru câtva timp 
emisiunea ca urmare a acțiunii 
muncitorilor de la centrala elec
trică din Talatih de lingă Beirut 
care alimentează cu curent elec
tric capitala. Numeroase linii tele- 
fonico din capitală au fost tăiate 
iar legăturile de telecomunicație 
cu provincia și străinătatea func
ționează cu mare greutate.

„Nixon, go home!“
La Caracas — cea mai ostilă primire din cîte i s-au făcut țui

Nixon în actuala sa călătorie

CARACAS 14 (Agerpres). — 
După cum s-a mai relatat, popu
lația orașului Caracas a rezervat 
vicepreședintelui Nixon cea mai 
ostilă primire din cîte i s-au fă
cut în actuala sa călătorie în ță
rile Americii Latine.

După manifestația făcută 
Nixon în drumul său de la aero
port, cînd vicepreședintele S.U.A. 
se îndrepta spre Panteon pentru a 
depune o coroană la mormîntul 
eroului național venezuelian, Si- 
mon Bolivar, clădirea a fost luată 
cu asalt de mai multe mii de stu- 
denți. Aceștia au închis porțile 
Panteonului, pentru a împiedica 
accesul lui Nixon. Cele șapte ma
șini oficiale au fost împinse de 
mulțime pe străzile învecinate, în 
timp ce manifestanții scandau 
„Nixon, go home 1“ (Nixon, ca- 
ră-te acasă I).

ță-

lui

Cu o mare emoție își amintește 
tineretul Ansamblului de Cîntece 
și Jocuri „Mazowsze“ de vizita fă
cută in Rominia, iar recentele 
spectacole date de ansamblul și 
soliștii Orchestrei rominești „E- 
lectrecord“ au cucerit prieteni și 
admiratori entuziaști ai muzicii, 
rominești.

Numeroși dintre tinerii noștri' 
muzicieni s-au prezentat la pro-, 
bele eliminatorii ale candidaților ■ 
la Primul Concurs Internațional' 
„George EneScu“, din al cărui ju-, 
riu va face parte pianista polo-1 
neză H alina Czerny-Stefanska. Se' 
înțelege de la sine că din cauza, 
cerințelor înalte puse de Comisie,) 
numai o parte din candidați «e[ 
vor prezenta la București. ,

Unele din rezultatele bogate ale) 
schimburilor culturale pe care4, 
le-am enumerat mai sus se vor) 
mări și mai simțitor in cursul a-) 
cestui an, datorită Convenției cui-4 
turale care prevede lărgirea schim-ș 
burilor. 1

Sîntem profund încredințați că' 
schimbul reciproc de experiențe] 
și de realizări în domeniul știin-S 
ței, culturii și artei popoarelor) 
noastre constituie o mare conții-4 
buție la tezaurul culturii umane și) 
totodată o armă puternică în lup-) 
ta pentru pace și socialism. .

La ora 18 gmt. aproximativ 
10.000 de persoane s-au adunat în 
fața palatului prezidențial pentru 
a protesta împotriva 
Nixon în Venezuela.
oare purta pancarte 
antiamericane, a încercat să rupă 
cordoanele de poliție și să pătrun
dă în palat, scandînd „Jos cu 
Nixon 1“

Pentru a evita ciocnirile care 
erau pe cale să izbucnească între 
manifestanți și poliție, președinte
le juntei guvernamentale, amira
lul Wolfgang Larrazabal, a ieșit 
pe balconul palatului și a îndem
nat populația la calm.

în urma actelor de violență îm
potriva lui Nixon, toate dispozi
țiile privind vizita sa în capitala 
Venezuelei au fost anulate. Un 
purtător de cuvînt al ambasadei 
S.U.A. a anunțat că este posibil 
ca Nixon să se înapoieze cu avio
nul imediat Ia New YorL.

La Washington, primirea făcută 
►vicepreședintelui S.U.A. în Vene
zuela a provocat o vie emoție. 
, Președintele Eisenhower a avut
► o întrevedere cu secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
,Foster Dulles. Agenția France 
tPresse arată că rupînd cu toate 
[tradițiile diplomatice americane, 
►președintele Eisenhower i-a ordo-
► nat lui Dulles să convoace ime- 
[diat un reprezentant al ambasa- 
,dei Venezuelei. în lipsa ambasa
dorului, plecat din Washington, 
[Dulles l-a convocat pe consilierul 
►ambasadei venezueliene, Enrique 
►Trachetti, pentru a protesta îm
potriva manifestațiilor ostile lăcu
ite lui Nixon și pentru a cere gu- 
►vernului Venezuelei să ia măsuri 
[în vedere, apărării vicepreședin
telui S.U.A.
► Oglindind însă puțina încredere 
►pe care o au cercurile conducă- 
[toare americane în dorința arma- 
Mei venezueliene de a-1 apăra pe 
,Nixon, departamentul apărării al 
‘S.U.A. a anunțat că a trimis pa
tru companii de infanterie mari- 
,nă, soldați și parașutiști la bazele 
[S.U.A. din insulele Caraibe, pen
tru a fi în apropierea orașului 
.Caracas și pentru a interveni în 
'caz de nevoie.

sosirii lui 
Mulțimea, 

cu lozinci
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