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Sub steagul marxism-leninismului, 
sub conducerea 

Partidului Muncitoresc Romîn, 
înainte spre victoria socialismului 

în scumpa noastră patrie!

Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală Foto AGERPRES

Entuziasta demonstrație
9

a oamenilor muncii din Capitală
In diminețile marilor noastre 

sărbători Bucureștiul capătă o 
strălucire aparte ce i-o dăruiește 
'■u generozitate bucuria din ini
mile oamenilor. Hainele de săr
bătoare ale orașului pe care le 
amintesc în asemenea ocazii 
minuitorii condeiului au o poe
zie mereu plină de prospețime. 
In această primă zi de mai, a 
15-a ce o sărbătorim ca oameni 
liberi, Stăpîni pe viața fi viito
rul lor, Capitala noastră dragă 
se înfățișează cu vestmintele 
roșii și tricolore ale drapelelor 
fi pancartelor ce acoperă atît 
uriașii de beton ai marilor ar
tere urbane, cit și casele din 
cartierele mai depărtate ale 
orașului ; cu siluietele din că
rămidă roșie ale unor clădiri 
ce răsar ca într-un magnific 
poem detpre forța de creație a 
unui popor fericit ; cu fețele 
vesele, îmbujorate, optimiste ale 
oamenilor noștri care constru
iesc cu succes socialismul în 
țara noastră.

E prima zi de mai și itinera- 
-tile bucureștenilor pot fi ușor 

icite — toate duc spre Piața 
ctalin, pe unde — puțin mai 
tîrziu — se vor perinda cu 
neobosită voioșie entuziastele 
coloane.

Piața Stalin trăiește din nou 
momentele solemne ale marilor 
sărbători. In piață, mii de oa
meni ai muncii care vor partici
pa la mitingul consacrat zilei de 
1 Mai poartă pancarte cu che
mări în cinstea măreței sărbă
tori, portretele făuritorilor so
cialismului științific — Marx, 
Engels, Lenin, portretul lui 
I. V. Stalin, portretele membri
lor Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R-, ale conducătorilor par
tidelor comuniste și muncito
rești frățești.

In tribune se află numeroși 
invitați : membri ai C. C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai orga
nizațiilor de masă și instituții
lor centrale, fruntași în muncă 
din întreprinderile Capitalei, 
academicieni, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști romini și 
corespondenți ai presei străine

In tribuna special rezervată 
rau loc șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

In tribune se află de aseme
nea numeroși oaspeți de peste 
hotare veniți să sărbătorească 
ziua de 1 Mai alături de po
porul nostru, reprezentanți ai 
sindicatelor din U.R-SS., <R.P. 
Chineză, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Olanda, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară și alți 
oaspeți ai țării noastre.

La ora 8,30 sosirea în Piața 
Stalin a conducătorilor parti
dului și guvernului este salutată 
cu îndelungi ovații.

In tribuna centrală iau loc 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraț, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvules- 
cu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Ion Gheorghe Maurer, 
Janos Fazekaș, Vladimir Gheor
ghiu, Alexandru Bîrlădeanu, 
Atanase Joja, Gherasim Popa, 
Florian Dănălache.

înainte de începerea mitin
gului, marea fanfară militară 
aliniată în piață intonează Im
nul de Stat al R. P. Romine.

Mitingul este deschis de tor. 
Florian Dănălache, membru al 
C. C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R-

Ia apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru în 
Biroul Politic al C. C. al 
P.M-R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, care le- 
licită călduros cu ocazia zilei 
de 1 Mai pe oamenii muncii șt 
pe oaspeții de peste hotare, în 
numele C. C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, al Guvernului 
Republicii Populare Romine fi 
al Consiliului Central al Sindi
catelor.

Cuvintele rostite de către to
varășul Gheorghe Apostol sînl 
salutate cu puternice aclamații 
pentru partid, conducătorul în
țelept al poporului nostru pe 
drumul socialismului, pentru 

puternicul lagăr al socialismu
lui, în frunte cu Uniu
nea Sovietică, pentru solidari
tatea internațională a celor ce 
muncesc de pretutindeni, pen
tru pace și prietenie între po
poare. Descifrezi cu claritate in 
uralele și ovațiile mulțimii ho- 
tărîrea nestrămutată a poporu
lui nostru muncitor de a grăbi 
momentul în care țara noastră, 
sub conducerea partidului, va 
termina în linii mari constru
irea socialismului și va trece 
într-o nouă etapă de dezvoltare 
— etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste.

...Șoseaua a devenit parcă al
bastră. Cît vezi cu ochii — o 
nesfirșită coloană albastră. Găr
zile muncitorești- Fețe energice, 
mîini încleștate pe arme, pași 
ce calcă sacadat caldarâmul. 
Ai sentimentul forței clasei 
muncitoare. Oamenii aceștia 
sînt crescuți la școala ma
rilor încercări ale vieții. Bio
grafiile lor poartă aceeași pe- 
cetă — lupta devotată sub stea
gul partidului. Unii din-ei au 
fost printre cei ce au scris ne
muritoarea epopee a Griviții 
Roșii, alții cu arma în mină au 
luptat în singeroasele bătălii 
împotriva fascismului, cu toții 
sînt acum — împreună cu cei 
mai tineri — luptători de nă
dejde pe frontul construcției 
socialiste- Șuvoiul acesta albas
tru e capabil să înlăture din 
calea noastră orice încercare 
potrivnică. Clasa muncitoare 
condusă de partid știe nu numai 
să cucerească victorii, ci să le 
și apere* Să știe aceasta domnii 
imperialiști și slugoii lor !

O grădină înflorește în piață. 
Flori și flori. Florile copilăriei 
au brațele încărcate de buchete 
minunate pe care le dăruiesc în 
semn de recunoștință conducă
torilor partidului și guvernului. 
Coloanele acestea voioase, pline 
de sănătate, optimiste, vorbesc 
despre preocupările unei copi
lării însorite- Lopeți, echere, 
planigloburi, coperți de cărți 
împodobesc revărsarea mulțimii 
de pionieri. O pancartă are ins
cripția : ,Dorim să devenim; . 
După cele două puncte nu mai 
urmează cuvinte, ci imagini vii: 

tineri metalurgiști, filatoare, 
navigatori, medici, maiștri ai rt- 
coltelor bogate, artiști... Minu
nate visuri. Copiii patriei iubesc 
munca și leagă de ea năzuințele 
lor.

Tălăzuiesc nesfârșitele coloane 
ale oamenilor muncii. Un ocean 
omenesc în mijlocul căruia au 
răsărit insule multicolore — 
steaguri, pancarte, portrete, care 
alegorice. Demonstrația oame
nilor muncii îți oferă imaginea 
unui popor constructor al socia
lismului ce-și trece în revistă 
realizările și își exprimă în for
me impresionante dragostea față 
de înțeleptul lui conducător — 
partidul. Răsună lozinci de ata
șament față de Partidul Munci
toresc Romîn, de Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pan
cartele sînt adevărate rapoarte 
de activitate pe care oamenii 
muncii le prezintă partidului. 
Cei de la uzinele „Mao Țze- 
dun" pomenesc despre noile 
produse realizate acum în preaj
ma marii sărbători proletare. 
„Industria Bumbacului B“ ra
portează laconic : 62.000 m.

TELEGRAMA
Primului secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
Tovarășului Chivu Stoica

Dragi tovarăși,

Vă mulțumesc din inimă și prin dv. Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne pentru caldele felicitări și urările 
trimise cu prilejul împlinirii a 65 de ani.

Vă doresc din toată inima dv. și întregului popor romîn 
noi succese în construirea socialismului.

Cu salutări tovărășești 
N. Hrușciov

țesături peste plan în cinstea 
lui 1 Mai. Muncitorii da la 
„Radio Popular" poartă o pan
cartă despre creșterea product 
ției : 1955 — 100 ; 1958 —
268 la sută; 1959 — 330 la sută.

Trec muncitorii de la „23 
August". In tribună, un tovarăș 
explici vecinului său cine sînt 
cei ce trec acum prin piață. 
Pe mulți îi cunoaște pe nume, 
le știe succesele în muncă. în
torc capul. înfățișarea îmi este 
cunoscută. L-am întîlnit în uzi* 
nă ? Poate. Din încurcătură mă 
scoate o tovarășă: „Vasile, 
le-am văzut la cinematograf, la 
jurnalul de actualități...". 
Mi-am amintit ; era Vasile Cos- 
tin, strungarul de la „23 Au
gust" ale cărui succese în pro
ducție l-au făcut cunoscut fi 
dincolo de zidurile uzinei. Dar 
n-am timp să stau de vorbă prea 
mult cu Costin cînd observ un 
grup de muncitori care trecând 
prin fața tribunei noastre ridică 
sus de tot portretul unei frun
tașe în producție. La doi pași de

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. 2-a)

Cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Apostol
Dragi tovarăși,
Dragi oaspeți de peste hotare,
Oameni al muncii din Capitala patriei noastre,

Sărbătorim astăzi ziua de 1 Mal, ziua solida
rității internaționale a celor ce muncesc, în îm
prejurări cînd omenirea muncitoare de pe toată 
suprafața pămintului își manifestă tot mai pu
ternic hotărîrea de a lupta pentru pace trainică 
în lume, pentru democrație și socialism.

In această frumoasă zi de primăvară, cînd în
tregul nostru popor muncitor își manifestă bu. 
curia față de victoriile obținute în construirea 
vieții noi, socialiste, vă transmit din însărcina
rea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Guvernului Republicii Populare Romî
ne și a Consiliului Central al Sindicatelor un 
fierbinte salut și vă felicit pentru succesele cu 
care ați întîmpinat 1-ul Mai.

Cu prilejul acestei mărețe sărbători, adresăm 
un salut călduros oaspeților dragi din alte țări, 
care împreună cu noi iau parte la această gran
dioasă manifestare.

Tovarăși,
Ziua de 1 Mai ne amintește marile tradiții de 

luptă ale eroicei noastre clase muncitoare, de 
manifestațiile și demonstrațiile organizate de 
Partidul Comunist, de lupta maselor muncitoare, 
în frunte cu încercata sa avangardă, împotriva 
regimului burghezo-moșieresc, pentru pline, pă- 
mînt, libertate și pace.

Poporul nostru muncitor, înfruntînd cu băr
băție nenumărate greutăți, a parcurs un drum 
glorios de luptă pentru instaurarea puterii popu
lare, pentru întărirea regimului democrat-popu
lar și pentru construirea socialismului.

Oamenii muncii din Republica Populară Ro- 
mînă sărbătoresc ziua de 1 Mai ca oameni li
beri, stăpîni pe soarta lor, constructori harnici 
și talentați ai socialismului. Sub steagul glorios 
al partidului s-au obținut mari înfăptuiri în dez
voltarea economiei și culturii.

Oamenii muncii, dînd dovadă de o înaltă con
știință socialistă, participă activ la conducerea 
vieții de stat și economice, punîndu-și toată pu
terea și toate capacitățile în slujba înfloririi pa
triei. Muncitorii, inginerii, tehnicienii muncesc 
neobosit pentru dezvoltarea în ritm susținut a 
industriei socialiste. An de an intră în funcțiune 
noi întreprinderi în industria constructoare de 
mașini, siderurgică, petroliferă, chimică, minieră,

de prelucrare a lemnului, în industria producă
toare de bunuri de larg consum.

Mase tot mai largi de țărani muncitori pășesc 
cu încredere pe drumul arătat de partid, drumul 
agriculturii socialiste. Poporul nostru a primit 
cu aprobare și satisfacție măsurile stabilite de 
partid și de statul democrat-popular, în vederea 
lichidării oricăror forme ale exploatării în mediul 
rural. Nu este departe ziua cînd va fi încheiată 
opera de transformare socialistă a agriculturii.

Intelectualitatea țării noastre, oamenii de ști
ință și cultură participă tot mai activ la opera 
de construire a societății noi, socialiste.

Pe măsura dezvoltării economiei naționale, a 
creșterii productivității muncii și reducerii prețu
lui de cost al producției, crește nivelul de trai 
al oamenilor muncii de la orașe și sate.

Anul acesta vom sărbători a 15-a aniversare 
a eliberării Patriei noastre. Cu acest prilej, po
porul romîn va trece în revistă marile realizări 
pe care le-a obținut în anii puterii populare, 
realizări ce deschid perspectiva înfăptuirii unor 
noi sarcini mărețe. In anii apropiați socialismul 
va fi construit în linii mari și vom trece la o 
nouă etapă, etapa desăvîrșirii construcției so
cialismului în țara noastră.

In munca și lupta pentru construirea socialis
mului s-a cimentat tot mai mult unitatea moral- 
politîcă a oamenilor muncii, strîns uniți în jurul 
partidului și guvernului, se consolidează alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, 
frăția de nezdruncinat dintre poporul romîn și 
naționalitățile conlocuitoare.

Tovarăși,
Sărbătorim anul acesta ziua de 1 Mai sub 

semnul unor noi și mari biruințe ale nemuritoa
relor idei ale comunismului, care luminează ca
lea spre progres a întregii omeniri, cale pe care 
pășesc cu fermitate și însuflețire toate țările 
lagărului socialist, in frunte cu Uniunea Sovie
tică.

Poporul sovietic întîmpină ziua de 1 Mai prin 
noi și strălucite succese în toate domeniile de 
activitate, printr.un mare avînt în lupta pentru 
realizarea grandiosului plan septenal. In anii 
apropiați Uniunea Sovietică va deține primul loc 
din lume atît în ce privește volumul producției 
industriale, cît și în ce privește bunăstarea po
porului. Țările lagărului socialist, Întărind con
tinuu unitatea lor indestructibilă, relațiile lor de

(Continuare în pag. 3-a)



De I Mai, in coloane...

Gărzile muncitorești — expresie a forței clasei muncitoare.

Pășește harnica 
) ) 

noastrâ clasă

muncitoare

De veghe cuceririlor
poporului

Ora 9,05. Fanfara intonează 
„Marșul Partizanilor"1. In pas 
dîrz, într-o aliniere perfectă 
înaintează spre Piața Stalin 
coloanele gărzilor muncitorești.

In rîndurile muncitorilor 
înarmați întîlnim fruntași în 
producție cum sînt Aurel Vră- 
nescu, turnător ceferist, Mir
cea Pană, montor de locomo
tive, Ifrim Petruc, lăcătuș la 
uzinele „Tudor Vladimirescu" 
care de 6 ani se situează, lună 
de lună, printre fruntașii între-

împreună, 
pentru înflorirea 
patriei comune

cerilor socialiste. Intre membrii 
gărzilor muncitorești de la 
Complexul C.F.R. „Grivița Ro
șie" întîlnim participanți la 
eroicele lupte ale ceferiștilor 
din februarie 1933. In apropie
rea lor defilează și țînârul ingi
ner Andrei Abulius de la „Vis- 
cofil". Pe pieptul lui strălucește 
medalia „Eliberarea de sub ju
gul fascist". El este numai 
unul din miile de membri ai 
gărzilor muncitorești pe piep
turile cărora, ca mărturie a 
luptei dusă împotriva fascis
mului, strălucesc medalii și or
dine.

Aceeași cadență, aceeași pri
vire energică, aceeași hotărîre

îi animă pe toți membrii 
zilor muncitorești: „Vom 
pâra fără precupețire viața 
noastră liberă de azi, viitorul 
socialist al țării, fericirea co
piilor noștri !“

Minute în șir prin Piața 
Stalin defilează compacte co
loanele gărzilor muncitorești.

Muncitorii înarmați — ex
presie a forței clasei munci
toare — veghează cuceririle 
revoluționare ale poporului. Să 
știe dușmanii socialismului și 
păcii că poporul romîn, stăpin 
pe soarta sa, este gata oricînd 
să apere viața sa nouă, socia
listă.

D. PAUL

Primăvara

găr- 
a-

Da 1 Mai, tinerii muncitori, ală
turi de tovarășii lor vîrstnici, au 
venif să raporteze partidului și 
guvernului succesele obținute. In
tr-un șuvoi nesfîrșif, trec tineri 
care la strung sau la freză, în 
turnătorie sau la războiul de țesut 
se luptă cu timpul și i-o iau îna
inte. Sînt mîndri de succesele ob
ținute în întrecerea socialistă. în 
primele rînduri pășesc fruntașii 
cinstiți și prețuiți de colectivele lor 
de muncă- Iată-i pe cei de la uzi
nele de țevi „Republica". Tinerii 
de aici au economisit în acesț an 
peste 200.000 lei și au contribuit 
la realizarea peste plan a 1.300 
tone țevi. In frunte sînt cei din 
brigada lui Cristea Popescu de la 
bobinaj care lunar economisesc 
materii prime de peste 1.000 lei- 
Distingi în coloane pe tinerii Flo- 
rica Trăistaru, pe Alexandru Mi- 
hăileScu și pe mulți alți tineri care 
în cadrul brigăzilor de muncă pa
triotică au trimis Reșiței peste 200 
tone de fier vechi.

Și coloanele de muncitori conti
nuă să treacă. în rîndurile tinerilor 
de la uzinele „23 August", care 
anul acesta au economisit peste 
250 tone de metal, au colectat 760 
tone de fier vechi și au economisit 
prin muncă voluntară peste 140.IXX) 
lei îl recunoaștem pe tînărul 
Gheorghe Tudose, unul din cei mai 
buni turnători care zilnic reali
zează o șarjă rapidă peste plan. 
Acum în fața tribunelor trec mun
citorii de la „Flacăra Roșie". Im- 
brățișînd inițiativa colectivului de 
muncă* de la „Ianoș Herbak" din 
Cluj, tinerii din brigada „Festival" 
a fruntașei Florica Dumitrescu ra
portează : anul acesta 9000 dm. p.

piele economii și peste 36.000 dm. 
p. meșină- Peste tot predomină 
roșul, simbolul luptei și al biru
inței. Cinstea de a purta la de
monstrația oamenilor muncii dra
pelul de fabrică fruntașă pe ra
mură, cîștigat anul acesta de fa
brica „Kirov" pentru a patra oară, 
i-a revenit tînărului Marin An- 
dreescu fruntaș pe țară la croit 
fețe bocanci, care a economisit 
anul acesta piele pentru 600 pe
rechi încălțăminte.

Cîi cuprinzi cu privirea coloane 
de muncitori, grafice pe care sint 
înscrise realizările. Defilează con
structorii celor 50 de combine peste 
plan, muncitorii uzinelor „Semă
nătoarea". Treo țesătorii de la 
„Donca Sirno", întreprindere care 
aplică cu succes inițiativa de fo
losire intensivă a capacității 
războaielor de țesut. Ioana Mo- 
țoc cunoscuta fruntașă e în frunte. 
Și ea și-a adus contribuția ca fa
brica să dea peste plan anul acesta 
160.000 m. țesături.

Se înalță cîntece de slavă pentru 
partid. In fața tribunelor trec de 
asemenea muncitorii de la fabrica 
de tricotaje „Bela Brainer" care 
au economisit peste 120-000 lei și 
au cele mai mici consumuri speci
fice din țară la produsele similare, 
apoi cei de la „Electroaparataj" 
cu 330.000 lei economii. Muncitorii 
din toate întreprinderile bucu- 
reștene s-au angajat să lupte pen
tru a apropia momentul în care în 
țara noastră va fi terminată în 
linii mari construirea socialismu
lui și se va trece într-o nouă etapă 
— etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste.

LIDIA POPESCU 
»

...și 
țărănimea 

muncitoare
TIMIȘOARA 1 (Agerpres). — 

Centrul economic și cultural al Ba
natului, orașul Timișoara, a îm
brăcat haină de sărbătoare.

Peste 80.000 de cetățeni care au 
participat la demonstrație au ținut 
să-și manifeste în această zi bucuria 
pentru realizările înfăptuite în 
anii regimului democrat-popular 
sub conducerea partidului, hotărî
rea de a munci pentru victoria 
construcției socialismului în scum~ 
pa noastră patrie, pentru pace și 
prietenie între popoare.

Reprezentanții țărănimii munci
toare veniți la demonstrație ves
tesc cu mindrie succesele obținute 
în transformarea socialistă a agri
culturii. Pînă în prezent în regiu
nea Timișoara șase raioane sînt 
colectivizate, iar un raion este co~ 
operativizat. Transformarea socia
listă a agriculturii este avansată 
și în alte raioane. Țăranii munci
tori au obținut succese importante 
și în efectuarea lucrărilor de pri
măvară, ca și în acțiunile de înfru
musețare fa satelor, de reparare a 
drumurilor. Ei au primit cu multă 
bucurie Decretul privind desfiin
țarea oricăror forme de exploatare 
la sate, expresie a grijii partidului 
și guvernului pentru oamenii mun
cii de pe ogoare. Acestei măsuri, 
de importanță istorică, ei îi răs
pund cu o muncă intensă pentru a 
smulge pămîntului cît mai multe 
roade, pentru a lărgi și consolida 
continuu sectorul socialist al a- 
griculturii.

Trec coloanele sportivilor.

Am văzut 
demonstrația

unui popor fericit
Declarații ale oaspeților străini

CLUJ (prin telefon de la cores
pondentul nostru).— „Vom munci, 
vom învăța, pacea o vom apăra"; 
„Trăiască partidul nostru iubit — 
Partidul Muncitoresc Romîn !" 

Trecînd în coloane nesfîrșite, 
studenții de la universitățile „Vic
tor Babeț" și „Bolyai", de la Insti
tutul politehnic, de Ia Institutul 
medico-farmaceutic ți de la Agro
nomie și-au manifestat încă o dată 
cu ocazia marii sărbători de 1 Mai 
prietenia frățească de nezdrunci
nat, dragostea și atașamentul lor 
față de partid și guvern. „învă
țăm împreună, trăim împreuna, 
sîntem tovarăși și prieteni, nimic 
nu ne. desparte, nu ne clintește 
din drumul nostru spre construirea 
socialismului -~ —
patrie —•
Romînă".

în fruntea 
denții care 
durile clasei 
vățătură. Printre ei se află și stu
denții Ion Mazăre, Emil Goga, Io
sif Lakatoș, Ilie Medrea, Dumitru 
Mureșan, Emeric Szabo, Francisc 
Kovacs și Alexandru Teledi. Ei au 
obținut cele mai bune rezultate în 
muncă devenind fruntași la învă
țătură și în activitatea obștească. 
Iată și pe studentul munci
tor Adalbert Apli care în se
siunea de iarnă a obținut nota 
10 la toate materiile. La fel de 
sîrguincios este fratele său Gheor
ghe Apli, fost lăcătuș. Entuzias
mul, voia bună, caracterizează de
monstrația studenților clujeni.

Demonstrînd la 1 Mai, cu 
succese la învățătură, cu cîntec ți 
veselie, studenții clujeni, romîni, 
maghiari ți germani, înfrățiți și-au 
manifestat încă o dată dragostea 
față de partid, față de scumpa 
noastră patrie — Republica Popu
lară Romînă.

în scumpa noastra 
Republica Populara

coloanei pășesc stu- 
au pornit din rîn- 

muncitoare către în-

noi

P. PALIU

patriei
Și dintr-odată, piața și-a schim

bat culoarea. Albastrul gărzilor 
muncitorești a făcut loc feeriei 
mișcătoare de culori a celor mai 
mici manifestanți — pionierii. Un 
fior de emoție ti trecut peste tri
bune. In sunetele tobelor și trom
petelor, bătând pasul cadențat, 
viitorii constructori și stăpini ai 
țării treceau maiestoși, plini de 
optimism și vigoare —și piața 
întreagă părea o grădină înflorită.

Un grup de pionieri se desprinde 
din coloană și urcă la tribună în- 
mînînd buchete de flori conducăto
rilor partidului. E un gest firesc, 
isvorînd din recunoștința plină de 
căldură față de partidul și guver
nul nostru, care veghează ca gene
rația care va intra mîine pe șan
tierele socialiste ale țării să crească 
viguroasă și fericită. Nimic nu e 
precupețit în statul nostru demo
crat-popular pentru ca copiii să 
nu cunoască grijile care au apăsat 
în trecut copilăria milioanelor de 
oprimați. Școli tot mai multe, cu 
săli lutninoase și spațioase, pină în 
ultimul cătun de munte, labora
toare, case ale pionierilor, tabere 
la mare și la munte, palate minu
nate, în care copiii învață și se 
joacă, asistență medicală gratuită 
și permanentă, cadre pedagogice 
bine pregătite.

Pentru toate aceste daruri ne
prețuite pionierii au mulțumit sim- 

conducătorilor partidului și 
buchete

place mai mult la școală și ce vor 
să devină în viitor, mi-au răspuns 
cu siguranță și mindrie : „Ne place 
matematica și fizica. Vrem să ne fa
cem mecanici". Ciofliceanu a adău
gat chiar că ar vrea să se facă 
mecanic de avioane.

Da, copiii vor să învețe meseriile 
de cinste ale părinților lor, să de
vină mecanici, strungari sau zidari 
Asta voiau să spună și uneltele 
simbolice pe care le țineau în 
mîini. Că ei vor fi mîine construc
tori entuziaști în fabrici, uzine, pe 
șantiere și pe ogoare.

Lingă unelte țineau în brațe 
cărțile. Pentru că trebuie să învețe, 
să învețe necontenit spre a deveni 
muncitori, constructori pricepuți, 
care să stăpînească bine tehnica și 
știința tot mai avansată a viitorului. 
Aceasta e sarcina de cinste pe care 
le-o pune in față purtătorilor cra
vatelor roșii partidul.

...Piața e un fluviu mișcător 
culori. Pășesc acum, maiestoși 
viguroși, viitorii constructori 
stăpini ai uzinei și ogorului, 
mai tineri cetățeni ai patriei,
care vor trăi și vor munci în zilele 
comunismului, visul de aur al ome 
nirii.

de 
fi 
f‘ 

cei 
cei

I. BAIEȘU

piu 
guvernului, înmînindu-le 
de flori și imbrățișîndu-i.

Am vorbit înainte de 
spre tribună cu pionierii 
Dumitrescu și Ion 
Erau, firește, emoționați... Țineau 
în brațe buchetele de flori pe care 
aveau să le dăruie conducătorilor 
partidului și guvernului. Părinții 
lor sînt strungari la uzinele „23 
August". Cînd i-am întrebat ce le

Cîntec, 
joc și veselie...

a porni 
Tiberiu 

Ciofliceanu.

Bucuria pe care oamenii muncii 
bucureșteni au manifestat-o la ma
rea demonstrație de 1 Mai, a con
tinuat să șe exprime în cîntec și 
dans în tot cursul după amiezii.

Prima zi a lunii mai a fost, ca 
de obicei, și prima zi de activitate 
artistică și culturală ce se desfă
șoară în fiecare an în Parcul de 
cultură și odihnă „1. V. Stalin".

Cu deosebit interes au ascultat 
cei aproape 4.000 de spectatori 
unele dintre cele mai cunoscute 
arii de operă și cîntece populare, 
interpretate de soliști de frunte ai 

și Balet al

Stăpînii de mîine ai țării

interpretate de soliști
Teatrului de Operă 
R. P- Romîne.

Cîntecul și jocul au 
tate și pe estrada de 
Parcul „I. V. Stalin".

Pe estrada din Piața Republicii 
au evoluat fanfara M.F.A., coruri, 
echipe de dansatori, orchestre, for
mații de fluierași și muzicuțe.

Clipe minunate au petrecut și 
cetățenii care au venit în această 
zi la Casa de cultură a tineretului 
din raionul N. Bălcescu.

Spectacole artistice și serbări 
populare au avut loc în zilele de 
1 Mai și 2 mai în întreaga țară.

fost prezen- 
amatorj din

(Agerpres)

HUNEDOARA (prin telefon).— 
Entuziasmul sărbătoresc a pus stă- 
pînire pe oraș. Prin miile de artere 
pulsează tinerețea, viața. Aici unde 
zi și noapte se plămădește oțelul 
— plinea industriei noastre grele— 
totul este tînăr. Trec furnaliștii, 
laminatorii, cocsarii. Ei își mani
festă dragostea și atașamentul 
față de partid, conducătorul po
porului nostru pe drumul socialis
mului.

O nouă coloană își face apariția. 
In fr-unte un tînăr înalt, cu privi 
rea vioaie. Poartă un drapel roșu 
pe cape este scris cu litere aurite :

Voioșie, optimism, entuziasm

Un bărbat mai în vîrstă privește 
cu atenție coloanele demonstran
ților și cu o spontaneitate cu- 
ceritoare adresează vecinului său 
din tribună cuvinte însuflețite. 
Aflăm că este Adolphe Espiard, 
membru în Comitetul național al 
păcii din Franța. Ii solicităm im
presiile despre manifestație:

— Este pentru prima oară cînd 
vin într-o țară socialistă și asist 
cu o deosebită plăcere la această 
demonstrație de 1 Mai. Demonstra
ția plină de viață și entuziasm la 
care asist este un tablou pe care 
nu-1 voi putea uita niciodată. Voi 
lua cu mine de la acest 1 Mai 
bucureștean viziunea unui popor 
care se îndreaptă cu bucurie spre 
un viitor de fericire umană.

Printre oaspeții din tribună îl 
găsim pe Guseinov Katran Asad, 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S S., președintele Consiliului 
sindical republican din Azer
baidjan, șeful delegației sindicale 
sovietice. El ne vorbește despre sa
tisfacția de a asista ia demonstra
ția oamenilor muncii din Bucu
rești,

— Impresiile sînt puternice. Fe
țele zimbitoare ale oamenilor ex
primă hotărîrea lor de a merge cu 
aceeași energie pe drumul socialis
mului- Dacă cineva mă întreabă 
care a fost impresia cea mai pu
ternică, voi răspunde fără ezitare: 
dragostea manifestată de popor ' 
față de partid, Am văzut aici cu 
cită hotărîre poporul urmează 
partidul. Și nu intimplător po- > 
porul vostru a reușit să obțină in
tr-un termen scurt realizări isto- , 
rice. El este condus de un partid 
puternic, înarmat cu 
marxist-leninistă. Vă 
cele mai bune urări 
poporului nostru.

Facem cunoștință cu 
bald Richmond, profesor de arheo
logie la Oxford. El a venit să 
cunoască cercetările noastre arheo
logice, dar iată-I descoperind... 
prezentul.

— Amploarea demonstrației este 
impresionantă. Este o priveliște

minunată. Și în mod deosebit 
mi-ăti reținut atenția copiii. Sint 
splendizi ca fizic, sănătoși, au o 
bună dispoziție evidentă, o voioșie 
molipsitoare...

Luăm un scurt interviu unor co
legi de breaslă: Giovanni Perego 
și Rosita Pedretti, redactori la zia
rul italian „Paese Sera".

— Impresiile noastre ? Sint pu-1 
ternice și noi. Pentru prima oară 
participăm la sărbătorirea lui 
1 Mai intr o țară socialistă. Im
presia cea mai pregnantă, cea cade 
se va întipări definitiv în amintire', 
este adeziunea plină de bucurie a 
mulțimii care defilează față de 
patria sa socialistă și de sistemul 
socialist.

Van Ce, vicepreședinte al Con
siliului sindical din provincia Liao- 
nin (R.P. Chineză) ne spune:

— in această grandioasă ma
nifestare am văzut sentimentele 
fierbinți ale poporului romîn, voința 
lui de a lupta pentru construcția 
socialismului, de a întări prietenia 
între popoare și pacea lumii. Lagă
rul nostru socialist este puternic, 
de neînvins. De lucrul acesta

Foto : D. F. DUMITRU

învățătura 
transmitem 
din partea

lan Archi-

de neînvins. De lucrul acesta 
ne-am dat seama și aici la Bucu
rești, privind demonstrația harni
cului vostru popor. Muncitorii chi
nezi vă urează succese noi și mă
rețe în munca voastră...

Teunis Stuivenberg, membru în 
conducerea sindicatului textile-con- 
fecții din întreaga Olandă, își 
confruntă impresiile cu ceea ce 
scornește propaganda imperialistă.]

— Aici îți dai seama cit de min
cinoasă este propaganda reacțio
nară. Demonstrația aceasta este 
de neuitat. Am văzut un popor 
fericit, liber, care muncește și lupt." 
pentru pace. Muncitorul romii 
este bine îmbrăcat, optimist, să: 
tos. Cînd mă voi întoarce 
Olanda voi povesti muncitorilor 
noștri despre ceea ce am văzut 
aici. Dorim ca și clasa noastră 
muncitoare să aibă o viață ca 
aceea pe care voi o aveți...

M. RAMURA

Entuziasta demonstrație 
a oamenilor muncii din Capitală

(Urmare din pag. l-a)

noi o fată se îmbujorează, se 
ridică în picioare și face semne 
prietenești cu mina. Privesc cu 
atenție : e fata de pe panou. 
S o cunoaștem: Maria Bîră, 
fruntașă în producție la țesăto- 
ria „Elena Pavel".

Și entuziastele coloane își 
continuă tălăzuirea. Oaspeții 
veniți din țările capitaliste pri
vesc impresionați: numai un 
popor fericit ce nu cunoaște șo
majul, mizeria, incertitudinea 
zilei de mîine, numai un ase
menea popor poate genera ma
nifestații atît de entuziaste. La 
ora aceasta pe toate continentele 
muncitorii manifestează. Cei 
ce trăiesc în țările capitalului

Otelarii,
„Drapel de brigadă-de producție 
U.T.M. fruntașă pe regiune". Este 
vorba de prim topitorul Serba n 
Dumitru, conducătorul brigăzii 
U.T.M. de la cuptorul nr. 5, schim
bul tineretului El s-a angajat ca 
în cinstea zi'.ei de 1 Mai să elabo
reze peste pian 2000 tone oțel. 
Acum trece prin fața tribunei și un 
zîmbet abia perceptibil îi flutură 
în colțul buzelor : a reușit să se 
țină de cuvînt. împreună cu tineri

cu victoriile lor
oțelari din brigadă ca Preda Va- 
sile, Stînea Gheorghe, Dumitrică 
Ștefan, au supus agregatul voinței 
lor.

loan Marilă, macaragiu la șar- 
fare a redus timpul de încărcare 
a cuptorului de la 90 minute la 45 
minute, reușind astfel să depă
șească angajamentul cu încă 586 
tone încărcătură Oțelul elaborat 
de ei a fost de cea mai bună ca-

litate, procentul de rebut fiind re
dus de la 2,50 admis la 1,86 la 
sută.

în Hunedoara, tineretului i se 
încredințează, datorită capacități
lor sale și entuziasmului de care 
dă dovadă, sarcini din cele mai 
importante. In ajunul marii sărbă
tori de 1 Mai un nou agregat a 
fost dat in grija tineretului. Este 
vorba de noua oțelărie Martin care 
a primit denumirea de „Filimon

Sîrbu“. De la începutul anului și 
pîna la 30 Aprilie colectivul noii 
oțelării, format în cea mai mare 
parte din tineri, a elaborat în 
afara sarcinilor de plan, 8-967 tone 
otel.

Coloanele siderurgiștilor sînt Pe 
sfîrșite. în piață își fac apariția 
constructorii Hunedoarei noi, so
cialiste. Ei își afirmă hotărîrea de 
a munci neobosit spre a da viață 
sarcinilor mărețe trasate de partid, 
pentru făurirea socialismului.

N. DANILA

luptă împotriva șomajului ce-șî 
arată colții împotriva mizeriei. 
Pentru muncitorii romîni toate 
acestea aparțin însă unui trecut 
definitiv îngropat. Oamenii 
muncii din țara noastră știu a- 
ceasta. In această zi ei își expri
mă solidaritatea cu toți cei ce 
luptă pentru pace și o viață 
mai bună, pentru liniștea Ș* 
fericirea omenirii.

...Tradițiojtalele coloane 
sportivilor. Defilează împreuna1 
fruntași ai sportului rominesc și 
schimbul de mîine, cei care au 
pășit de-abia acum pe stadioane. 
Pe un car alegoric — pur
tători ai medaliilor olimpice. In 
coloana ce realizează imagini pJi- 
ne de fantezie — tineri ce s-au 
remarcat în întrecerile Sparta- 
chiadei și în alte competiții de 
masă. Handbalistele oferă un 
pasionant meci.-, din mers. Nu 
lipsesc nici porțile cu plasele 
lor, nici arbitrul și, bineînțeles, 
nici plonjoanele spectaculoase 
ale portarilor. Vinătorii au re
constituit pe un car alegoric un 
colț din Delta Dunării. Coloa
nele A.P S.A.P. sînt primite cu 
deosebită căldură.,

..Ora 13. Peste imensa piață 
răsună viguroase acordurile 
„Internaționalei" Mitingul și 
demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală au fost o puternici 
expresie a hotărîrii poporului 
întreg de a păși mai departe pe 
drumul de victorii deschis de 
partid, drumul construcției so
cialismului și comunismului.
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Cuvîntarea
tovarășului Gheorghe Apostol

Sărbătorirea lui 1 Mai peste hotare
(Urmare din pag. l-a)

colaborare ,și într-ajutorare frățească, se dezvol
tă într-un ritm nemaicunoscut în istorie.

In anul 1965 țările lagărului socialist vor pro
duce mai mult de jumătate din întreaga pro
ducție mondială și vor asigura oamenilor mun
cii o viață tot mai îmbelșugată și mai fericită, 
demonstrînd în modul cel mai convingător su
perioritatea sistemului socialist față de cel ca
pitalist și inevitabilitatea victoriei depline a 
socialismului in întrecerea pașnică cu capita
lismul.

Ne bucurăm din toată inima de marile reali
zări ale gloriosului popor sovietic, ale poporu
lui chinez și ale tuturor celorlalte popoare din 
familia țărilor socialiste, dorindu-le noi succese 
tn lupta pentru construirea socialismului și 
comunismului, pentru pace și colaborare între 
popoare.

Tovarăși,
Ziua de 1 Mal este întlmpinată de oamenii 

muncii din țările capitaliste, coloniale și depen
dente tn plină luptă împotriva exploatării și 
asupririi, pentru drepturi sociale, economice și 
libertăți democratice, pentru independență na
țională și pace. Oamenii muncii din aceste țări 
iși manifestă cu tot mai multă putere hotărirea 
de a acționa uniți împotriva politicii cercurilor 
reacționare, care aruncă pe umerii maselor largi 
populare toate consecințele crizei economice, 
precum și uriașa povară a cheltuielilor militare. 
Oamenii muncii din țările capitalului își dau tot 
mal bine seama că numai tn condițiile socialis
mului, care desființează exploatarea omului de 
către om, poate să fie asigurat dreptul la mun
că șl odihnă, numai in socialism pot fi lichidate 
mizeria, șomajul și celelalte plăgi de nevinde
cat ale capitalismului.

Ne exprimăm solidaritatea noastră interna
tionalists cu clasa muncitoare șl ceilalți oameni 
ai muncii din țările capitaliste, care tn frunte 
cu partidele comuniste șl muncitorești luptă 
pentru o viață mai bună, pentru pace, democra
ție și socialism.

Trimitem salutul nostru frățesc oamenilor 
muncii din țările coloniale, dependente cit și 
din cele de curînd eliberate, care luptă cu ab
negație pentru libertate și independență 
națională.

Tovarăși,
Ziua de 1 Mai o sărbătorim anul acesta in 

condițiile avintului forțelor păcii și progresului,

care acționează cu hotărire împotriva politicii 
„războiului rece“ promovată de cercurile impe
rialiste internaționale.

Politica externă a Uniunii Sovietice și a ce
lorlalte țări ale lagărului socialist, îndreptată 
spre apărarea păcii și promovarea coexistenței 
pașnice între popoare, se bucură de sprijinul și 
aprobarea celor mai largi cercuri ale opiniei 
publice din întreaga lume.

Rezolvarea prin tratative a tuturor probleme
lor internaționale litigioase, relații de prietenie 
și colaborare între state — aceasta este voința 
clasei muncitoare, dorința arzătoare a tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Forțele păcii și progresului de pretutindeni 
cer ca apropiata conferință a miniștrilor Aface
rilor Externe și conferința șefilor de guverne 
ale statelor din Est și Vest să aducă o contri
buție reală la consolidarea păcii între popoare.

Poporul nostru muncitor sprijină cu toată 
hotărirea politica Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Guvernului Republicii Populare Romine, 
care militează pentru rezolvarea tuturor proble
melor internaționale tn spiritul principiilor co
existenței pașnice, se pronunță pentru oprirea 
imediată, generală șl pentru totdeauna a expe
riențelor cu arme nucleare, pentru încheierea 
tratatului de pace cu Germania și lichidarea 
regimului de ocupație în Berlinul Occidental, 
pentru pacea șl securitatea popoarelor din Eu
ropa și din întreaga lume.

Tovarăși,
Anul acesta, de 1 Mai, înflăcărat* chemare 

„Proletari din toate țările, unlți-vă“ răsună 
deosebit de puternic în inimile oamenilor mun
cii de pretutindeni insuflețițl de succesele țări
lor lagărului socialist. Razele strălucitoare ale 
comunismului pătrund din ce în ce mai puternic 
în toate colțurile pămîntului. Nimic nu poate 
stăvili lumina lui, așa cum soarele nu poate fi 
împiedicat să răsară.

Sub steagul nemuritoarelor idei ale marxism- 
leninismului, sub conducerea partidului, înainte 
spre victoria deplină a socialismului în scumpa 
noastră Patrie, Republica Populară Romînă!

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc în lupta pentru pace, 
democrație și socialism!

Trăiască lagărul socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică, bastionul de neînvins al păcii și 
socialismului I

Trăiască pacea intre popoare !

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

ternaționale și ațîțarea isteriei răz
boinice.

Nu există însă forțe în lume, a 
declarat în cuvîntarea sa mareșa
lul Malinovski, care ar putea în
vinge lagărul socialist. Forțele 
Armate sovietice sînt gata să dea 
în orice moment o ripostă zdrobi
toare agresorului, dacă el va cu
teza să tulbure munca pașnică a 

' poporului sovietic.
Mareșalul Malinovski a subli

niat că poporul sovietic sărbăto
rește ziua de 1 Mai intr-o perioa
dă în care țara u trecut la con
strucția desfășurată a societății co
muniste. După Congresul al XXI- 
lea al P.C.US.,'construirea comu
nismului a devenit o chestiune 
concretă a milioanelor de oanieni 
sovietici. îndeplinirea cu succes a 
planului pe primul trimestru al 
acestui an, desfășurarea inițiativei 
creatoare a oamenilor muncii, a 
spus R. I. Malinovski, sădesc în
crederea deplină că septenalul va 
fi au numai îndeplinit, dar și da- 
pășit. ?

Mareșaful Malinovski a arătat că 
popoarele marii Chine, ale tuturor 
țărilor de democrație populară 
pășesc într-o familie unită spre 
viitorul luminos al omenirii — 
comunismul. Se lărgește lupta po
poarelor coloniale pentru elibera
rea și independența lor națională.

★
In acordurile fanfarei, alcătuită 

dintr-o mie de persoane, parada a 
fost deschisă de ofițerii elevi ai aca
demiilor militare, printre care de la 
Academia de arme 'întrunite, Aca
demia militară politică, Academia 
de artilerie, Academia de tancuri

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cu prilejul săr
bătoririi zilei de 1 Mai, în Piața 
Roșie din Moscova a avut loc tra
diționala paradă militară și de
monstrația oamenilor muncii din 
Capitala Uniunii Sovietice.

Parada militară, care a durat 
40 de minute, a început la ora 10 
dimineața (ora Moscovei). Pînă la 
această oră mii de cetățeni ai 
Moscovei, inovatori în industrie și 
agricultură, oameni de cultură, • 
oameni de stat și fruntași ai vieții 
publice, ofițeri superiori ai Forțe
lor Armate ale U.R.S.S. au luat 
loc în tribunele din Piața Roșie. 
Tot aici se aflau oaspeți din 50 
de țări străine, printre care Iuva- 
radj Karan Singh, șeful statului 
indian Jammu și Kașmir, cu so
ția, Gulam Muhammed Șirzad, mi
nistrul Comerțului al Afganista
nului, A. Korsimo, ministrul Căilor 
de Comunicație și al Lucrărilor 
Publice al Finlandei, K. Ciadîrgi, 
președintele partidului național de
mocrat din Irak. Sînt de asemenea 
de față membri ai corpului diplo
matic, atașații militari străini.

Cei prezenți au salutat prin a- 
plauze furtunoase apariția la tri
buna Mausoleului a conducători
lor Partidului Comunist și ai gu
vernului sovietic —- A. B. Aristov, 
L. 1. Brejnev, E. A. Furțeva, N. S. 
Hrușciov, N. G. Ignatov, A. I. Ki- 
ricenko, F. R. Kozlov, A. I. Miko-: 
ian, M. I. Suslov, N. M. Șvernik, 
K. E. Voroșilov, D. S. Poleanski. 
. Parada a fost primită de ma- 1 
reșalul R. I. Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S. însoțit de ' 
comandantul parăzii,- mareșalul ■ . . . . . , . „ .
K. S. Moskalenko, el a trecut în trupe blindate, Academia torțe- 
revistă trupele aliniate în Piața or. uul'tare aeriene și cea a tru- 
Roșie și străzile învecinate, a feli- PeMr g^niu. In rțnduri perfect 
citat pe ostași cu prilejul sârba- 
torit După aceea, mareșalul Mali
novski a adresat soldaților, matro
zilor, ofițerilor, oamenilor muncii 
din Uniunea Sovietică și oaspeților 
de peste hotare tradiționala euvîn- 
tare de 1 Mai.

R« P« Chineză
‘‘WKIN 1 (Agerpres). — 

porul chinez de 650.000 000 
sărbătorit :~tr 
cu mare bucurie ziua de 1 Mal';— 
Ziua solidarității oamenilor muncii 
din toate țările.

De dimineață în piața Tianan- 
iaîn din Pekin s-au adunat mii de 
oanifeni — fruntași în producție, 
maeștri ai recoltelor bogate, oa- 
meîii de știință și tehnicieni, dele
gații din diferite provincii și re
giuni' autonome. La tribune au 
luat loc de asemenea numeroși 
oaspeți din străinătate. Cei pre
zenți au întîmpinat cu aplauze pre 
lungite apariția la tribună a lui 
Mao Țze-dun, președintele C. C- 
al P, C. Chinez, Liu Șao-ți, preșe
dintele Republicii Populare Chine
ze, Sun Țin-lin și Dun Bi-u, vice- 
preștedinți ai R. P. Chineze, Ciu 
De, președintele Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga , Chină, 
•Ciu En-laj, premierul Consiliului 
de Stat, membrii Biroului Politic 
al C, C. al P. C. Chinez, conducă- 

r_____ _____ ___ r._ __ tori ai partidelor democratice și
cesele în muncă obținute în pri- organizațiilor obștești din țară. In 
mele luni ale septenalului. 1

de copii care au trecut spre Mau
soleu. Micii cetățeni ai Moscovei 
s-au urcat în tribună și în ropotul 
aplauzelor au înminat buchete de 
fiori conducătorilor partidului co
munist și guvernului sovietic.

Manifestanții purtau portrete ale 
conducătorilor partidului comunist 
și guvernului Uniunii Sovietice. “

Un panou uriaș purtat de una 
din coloane are inscripția: „Comu
nismul va învinge 1“ Printre su
tele de steaguri purpurii s-a re
petat de mai multe ori cifra „7“, 
Ea amintește despre septenalul în 
care a pășit poporul sovietic. Pe 
multe panouri sînt inscripțiile 
„Vom îndeplini înainte de termen 
planul septenal 1“ De 1 Mai, aces
te cuvinte au răsunat ca un jură- 
mînt solemn.

Reprezentanți ai numeroase în
treprinderi raportează despre suc-

Po-

it într-un cadru festiv și

Frontului Național, miniștri, pre 
cum și Țoi En Ghen, președintei 
Prezidiului Adunării Populare Sa 
preme a R P. D. Coreene.

Antonin Novotny a rostit o scurt 
cuvîntare în care a felicitat pe ci 
prezenți cu prilejul zilei de l M< 
— sărbătoarea internațională a o< 
menilor muncii. Apoi a început d‘ 
filarea sărbătorească. Manifestant 
au purtat numeroase panouri cai 
ilustrau realizările Cehoslovaci 
în construirea socialismului, sn 
cesele dobindite de oamenii mu. 
di din Praga în cadrul întrece: 
în cinstea zilei de 1 Mai.

R. P. Polonă

înapoierea în Capitală 
a tovarășului Avram Bunaciu
în după-amiaza zilei de 30 a- 

prilie s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Varșovia, tovarășul 
Avram Bunaciu, ministrul Aface
rilor Externe al R.P. Romine, ca
re a participat la Conferința mi
niștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor participante la tratatul de 
la Varșovia și al Republicii 
Populare Chineze.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R.P Romine a fost însoțit de 
tov. Alexandru Lăzăreanu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe,, și de experți. La 
sosire, în Gara de Nord, au 
fost de față tovarășii Alexandru

Birlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Dumitru 
Simulescu, Mihai Suder, Marcel 
Popescu, miniștrii, Aurel Mălnă- 
șan și Vasile Dumitrescu, ad- 
juncți ai ministrului Afacerilor 
Externe, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, Eduard 
Mezincescu, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
și funcționari superiori din Mini
sterul Afacerilor Externe.

Au fost prezenti Janusz Zatn- 
browicz, ambasadorul R.P. Polo
ne Ia București, și membri ai Am
basadei.

(Agerpres)

A apărut în limba romînă 
numărul 5 — 1959 al revistei

„Probleme ale păcii 
și socialismului"

In acest număr al revistei 
„Probleme ale păcii și socialis
mului" sînt publicate articolele : 
Unitatea de acțiune a clasei 
muncitoare germane în lupta pen
tru pace de M. Reimann ; Unele 
probleme ale mișcării mondiale 
a partizanilor păcii de V. Spa
no ; Centralismul și democrația 
în construcția economică din Chi
na de Bo I-bo; Construirea so
cietății comuniste și mizeria spi
rituală a criticilor ei de Ț. Ste- 
panian ; Despre problema rolului 
burgheziei naționale. în lupta an- 
tiimperialistă de R. Arismendi; 
Etapa actuală a războiului de 
eliberare din Algeria de Bachir 
Hadj Aii; La răscruce (cu pri
lejul întîlnirii dintre Bevan, Nen- 
ni și Mendes-France) de J. Ka- 
napa; Pentru cine sînt avanta
joase „acțiunile populare" ? de 
I. Macek.

Cuvîntarea mareșalului 
R. I. Malinovski

Poporul sovietic, a spus mareșa
lul Malinovski, năzuiește fierbinte 
spre menținerea și întărirea păcii 
generale. în ultimul timp U.R.S.S. 
a prezentat o serie întreagă de 
propuneri importante în scopul 
reglementării celor mai arzătoare 
probleme internaționale.

Ministrul Apărării al U.R.S.S. a 
arătat că cercurile guvernante ale 
puterilor occidentale încearcă prin 
toate mijloacele să se opună ini
țiativelor pașnice ale U.R.S.S. și 

internaționale. 
Ele fac mari eforturi pentru a îm
piedica crearea unei atmosfere pri
elnice apropiatelor conferințe din
tre Est și Vest, Mareșalul Mali
novski a subliniat in cuvîntarea sa 
că acordurile militare bilaterale 
încheiate de S.U.A. cu Iranul, Tur
cia și Pakistanul, crearea unor 
noi baze militare in jurul U.R.S.S. 
și celorlalte țări ale lagărului so
cialist, militarizarea intensă a Ger
maniei occidentale — toate acestea 
urmăresc încordarea relațiilor in-

slăbirii încordării

aliniate a trecut floarea ofîțerimii 
sovietice, tinerii militari continua
tori ai tradiției celor care s-au aco
perit. de glorie în Juptele pentru 
Patria lor.

După ofițerii elevi ai academii
lor militare au urmat marinarii și 
grănicerii. Cei ■ prezenți în Piața 
Roșie au salutat cu multă căldură 
pe cei mai tineri participanți la 
paradă — elevii liceelor militare 
„Suvorov" și „Nahimov".

După o clipă uruitul motoare
lor a umplut Piața. Au fost în- 
tîmpinați cu aplauze puternice 
ostașii diviziei „Tâmati", care s-a 
acoperit de glorie în luptele din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, care au trecut în trans
portoare blindate. Au urmat apoi 
trupe de desant în autocamioane 
și tanchete.

Parada a fost încheiată de ar
tilerie. Prin fața tribunelor au tre
cut baterii de artilerie A.A. cu 
tunuri cuplate, tunuri de diferite 
calibre, aruncătoare de mine și 
alte tipuri de armament reactiv, 
puternice tunuri cu bătaie lungă.

După terminarea parăzii a în
ceput demonstrația reprezentanți
lor oamenilor muncii din Moscova.

Potrivit tradiției, în capul co
loanei au defilat sportivii — 11.000 
de tineri și tinere îmbrăcați în 
costume în culori vii de primă
vară. Au trecui în goană moto- 
cicliștîi purțînd flăniuri înfățișînd 
cei trei sateliți sovietici ai pă
mîntului și racheta cosmică. Spor
tivii au făcut loc apoi unui grup

VARȘOVIA 1 (Agerpres). - 
Varșovia a îmbrăcat straie de să 
bătoare. Străzile și piețele er;- 
pavoazate cu drapele roșii și all/ 
roșii, pretutindeni se vedeau po 
trcte ale lui Marx, Engels, Leni 
lozinci de 1 Mai, panouri.

La ora 10 la tribuna centra 
instalată în piața din fața Palatul 
Științei și Culturii au urcat ' 
Gomulka, prim-secretar gl C. C. 
PM.UJ’., A. Zawadzki, președ: 
tele Consiliului de Stat al R. 
Polone, J. Cyrankiewicz, președi 
tele Consiliului de Miniștri, mei 
brii Biroului Politic al C. C. 
P.M.U.P., membrii guvernuli 
conducători ai partidelor politice 
ai sindicatelor, precum și preș 
dintele Republicii Indonezia, S 
karno, care vizitează Polonia.

In numele Comitetului Cenți 
al Partidului Muncitoresc Ur 
Polonez, W. Gomulka a felicitat 
oamenii muncii din Polonia 
prilejul sărbătorii internaționale 
oamenilor muncii.

Apoi a început manifestația < 
1 Mai. Ea a fost deschisă de o e 
Ioană de stegari urmată de veter 
nii mișcării muncitorești revoluți 
nare poloneze, de copii, tineret, < 
colectivele întreprinderilor indu 
triale și instituțiilor din capita 
Poloniei.

Manifestația sărbătorească a o 
menilor muncii din Varșovia 
durat citeva ore.

Manifestații de 1 Mai, mitingu: 
serbări populare au avut loc 
toate orașele și centrele popula 
din republică.

mele luni ale septenalului. tribună ețau de asemenea Ferenc
Prin piață au trecut apoi mem- Miinnich, J. Dieckmann, președin- 

brii brigăzilor de muncă comunis- tele Prezidiului Camerei Populare 
tă. In aceste brigăzi apar și se a R.D. Germane, conducătorii dele- 
întăresc trăsăturile vizibile ale vii-, gațiilor partidelor comuniste și 

muncitorești din Polonia, Albania, 
Indonezia și Italia.

Defilarea de 1 Mai a oamenilor 
muncii din capitala Chinei a fost 
deschisă de o coloană de stegari. 
Pe panouri erau înscrise cu hiero
glife mari lozincile : „Trăiască 
marxism-leninismul !“, „Trăiască 
R. P. Chineză !“, „Trăiască 
P. C. Chinez „Trăiască lagărul 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică „Trăiască pacea în în
treaga lume

Apoi au defilat pionierii, urmați 
de coloana muncitorilor. Prin fața 
tribunelor au defilat peste 190:000 
constructori de mașini, textiliști, 
lucrători din multe întreprinderi 
din Pekin.
< 'Manifestația sărbătorească s-a 
încheiat prin defilarea coloanei de 
14.000 sportivi.

In total la manifestația de 1 Mai 
au luat parte peste 500.000 persoa
ne. Ea a constituit o dovada, grăi
toare a strinsei imitați a poporului 
chinez în: jurul partidului comunist 
și guvernului popular, a hotăririi 
sale neclintite de a dobîndi în a- 
cest an — ai doilea an ăl celui SOFIA lt,(Agerpres). — Capit. 
de al, doilea dincinal — succese și Republicii Populare Bulgaria 
mai mări în avintul rapid continuu înlimpinat ziua de 1 Mai intr-u 
al 'economiei și culturii, în con
struirea socialismului în China... „ 1

R» Cehoslovacă

torului pe care îl construiesc oa-,
menii sovietici, 
brigăzi devine 
mare. Numai la 
pășit 6.000.

Privirile au fost apoi atrase de 
machetele celor mai moderne 
strunguri automate, dispozitive și' 
aparate, pe care le poartă mani
festanții. In Țara Sovietică se con
topește tot mai strîns munca oa
menilor de știință, inginerilor și a 
muncitorilor-inovatori.

Gei din tribune au salutat cu 
căldură pe oamenii de știință și 
constructorii sovietici.

In Piața Roșie au răsunat apoi 
cu o nouă vigoare cîntece vesele, 
s-au auzit glasuri pline de bucu
rie. A .trecut ^tineretul.

Pentru cîteva minute întreaga 
piață s-a transformat într-un uriaș 
lan unduitor de cereale. Apoi au 
defilat. lucrătorii sovhozurilor și 
colhoznicii din împrejurimile Mos
covei. Ei.șînt ferm hotărîți de a-și 
aduce contribuția la îndeplinirea 
planului septenal — de a obține 
pînă în 1965 10—11 miliarde pu
duri de cereale, de a depăși S.U.A. 
în ce privește producția anima
lieră pe cap de locuitor.

Pe steaguri, panouri, drapele 
s-au repetat de mai multe ori cu
vintele „Pace !“, „Prietenie!“.

în Piață fîlfîiau drapelele tutu
ror țărilor lagărului socialist, ră
sunau saluturile adresate oameni
lor muncii din marea Chină și ce
lelalte țări de democrație popu
lară. Oamenii sovietici își exprimă 
solidaritatea cu popoarele Orientu
lui arab, care luptă împotriva 
uneltirilor imperialiste. Poporul 
sovietic și-a manifestat 2’ 
năzuința neclintită de a trăi în 
prietenie și de a colabora cu po
poarele Angliei, Franței, S.U.A. și 
tuturor celorlalte țări.

Demonstrația de la Moscova 
consacrată Zilei de 1 Mâi, ziua 
internațională a solidarității oame
nilor muncii a durat peste două 
ore. Sute de mii de oameni au tre
cut prin Piața Roșie demonstrînd , . „
unitatea de nezdruncinat dintre brii Biroului Politic al Conutetu- 
Partidul Comunist și poporul sb- lui Central al P. C. did Cehoslmra- 
vietic care construiește comunja- cia,-secretari ai-.C.-C. al. Pdd. ..din. proletar,- a păcii și colaborării în 
mul. / ' ' ‘ ^. Cehoslovacia, activiști de seamă ai tre popoare.

Numărul acestor 
din ce în ce mai 
Moscova el a de-

R. P. Bulgaria

din nou

PRAGA 1 (Agerpres). — Razele 
soarelui de primăvară s-au revărsat 
de dimineață asupra orașului Pra- 
ga care a îmbrăcat haina de sărbă
toare.

In jurul orei opt dimineața mir 
nifest-anții au incepul să se adune 
in piața Vaclav. La tribuna guver
namentală au luat loc Antonin No
votny, prim-secretar al C. C. al 
P. C. din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Cehoslovace, Viliam 
Sîroky, președintele guvernului, 
Zderiek l ier linger, președintele A- 
dunării Naționale, I aclav Kopecky, 
vicepreședinte al guvernului, meni-

cadru -festiv și cu bucurie. Pia[ 
9 Septembrie pavouzată de sârb: 
toare a constituit centrul festiviti 
ților populare. De la dribur. 
Mausoleului lui Glieorghi Dimițro 
oamenii muncii din Sofia <au fo 
salutați de Dimităr Ganev, preșt 
dintele Prezidiului Adunării Popi 
lare a R. P. Bulgaria, Todor Jii 
kov, prim-secretar al C C. < 
Partidului Comunist Bulgar, Ai 
ton lugov, președintele Consiliul) 
de Miniștri, și alți conducători < 
partidului și guvernului. Manife. 
tanfii au defilat in coloane, pui 
tind flori, drapele purpurii, par 
carte cu lozinci. ’ ■■- -■ ■ i

Demonstrația sărbătorească di 
Sofia a durai citeva ore și a cor. 
stituit o expresie o devotameMul-v 
neclintit al oamenilor muncii di 
Bulgaria față de opera de construi 
re a socialismului și comunismului 
față de cauza iniernaționalismulu



Sărbătorirea lui 1 Mai 
peste hotare

R. D. Germană
BERLIN 2 (Agerpres). — Popu

lația din capitala R.D.G. a sărbă
torit ziua de 1 Alai, ziua solidari
tății internaționale a oamenilor 
muncii, printr-o grandioasă mani
festație la care au participat sute 
de mii de oameni ai muncii.

Piața Marx-Engels ara pavoa
zată iestiv.

Reprezentanții oamenilor muncii 
din capitală, oaspeții din Germania 
Occidentală, delegațiile sindicale ți 
muncitorești din peste 20 de țari, 
adunați in tribune au salutat cu 
căldură pe Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C .C. al P.S.U.G., pe 
jjtto Grotewohl, președintele Con
siliului de Alin'ștrj al R.D.G., pe 
E. Correns, președintele Prezidiu, 
iui Consiliului Național al Frontu
lui Național al Germaniei Demj- 

jiu.ui Consiliului de Miniștri din 
R.D.G., pe Max Reirpann, prim- 

-secretar al C. C. al Partidului Co
munist din Germania, precum și pe 
toiducătorii partidelor democratice 
și ai organizațiilor de masă.

Printre oaspeții de onoare au 
ost membrii delegației militare 
ihineze în frunte cu mareșalul Pin 
Jc-huai, vicepremier al Consiliu- 
ui de Stat și ministrul Apărării al 

R. P. Chineze, precum și Louis 
Saillant, secretar general al F.S.AL 

In tribuna centrală se aflau 
\L G. Pervuhin, ambasadorul 

■ U.R.S.S. în R. D. G„ și generalul 
ie armată AL V. Zaharov, coman
dantul grupului armatelor sovietice 
lin Germania.

Manifestația de 1 Alai s-a des- 
ihis printr-o paradă militară.

Printre participant la manifenta- 
ie au fost mii ae oameni ai mun- 
:ii din Berlinul Occidental, țmpreu. 
ia cu populația din Berlinul de
mocrat ei au cerut lichidarea pri
mejdiei din Berlinul Occidental și 
i-au exprimat protestul împotriva 
mitingului provocator organizat de 
eacțtonarii vestberlinezi in fața 
reichstagului.

Cuvintarile de salut au fost roș
ite de Paul Verner, membru su- 
>leant al Biroului Politic al C. C. 
:1 P.S.U.G. și Louis Saillant, se
retar general al F.S.AL

Franfa
PARIS 2 (Agerpres). — în 

■•'ranța a devenit o tradiție inter- 
icerea de către guvern a maui- 
estațiilor de 1 Alai ale oameni- 
or muncii din Paris. In ciuda a- 
estei interziceri proletariatul 
ra.nței a sărbătorit ziua de l 
tai prin numeroase adunări, mi- 
nguri și manifestații în cartie- 
ele muncitorești. Răspunzînd 
hemării Partidului Comunist 
rancez, oamenii muncii din 
ranța au sărbătorit ziua de 1 
Lai conștienți că „principala che- 
ășie a succeselor luptei pături- 
>r muncitoare ale populației din 
ranța pentru satisfacerea reven- 
icărilor lor legitime este unirea 
îturor forțelor oamenilor muncii, 
riitatea clasei muncitoare1'.

' La chemarea conducerii Uniunii 
indicale a Confederației Gene- 
ile a Muncii din departamentul 

parcul 
adunat

Seine în fața clădirii Camerei de 
Muncă a avut loc un mare mi
ting. La ora 15, în jurul clădirii 
Camerei de Alunea și pe străzile 
alăturate s-au adunat zeci de 
mii de muncitori și funcționari, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
tineret și studențești, delegații 
ale oamenilor muncii din cele
lalte departamente ale Franței și 
numeroși locuitori ai capitalei.

Japonia
TOKIO 1 (Agerpres). — Oame

nii muncii din Japonia au sărbă
torit ziua de 1 Mai in condițiile 
luptei pentru pace și independența 
patriei. In această zi peste 
4.000.000 de oameni ai muncii au 
ieșit pe străzile orașului, manifes- 
tmdu-și forța și unitatea.

Cu toată ploaia torențială, în 
,,Meidzi“ din Tokio s-au 

peste 300-000 de oameni.
La mitingul care a avut loc cu a- 
cest prilej au luat cuvintul O ta, 
președintele Consiliului general al 
sindicatelor din Japonia, Nosaka, 
președintele C. C. al P. C. din Ja
ponia, Kono, reprezentant al con
ducerii partidului socialist și alții»

Irak
BAGDAD 2 (Agerpres). — Pen

tru prima dată în istoria Irakului, 
oamenii muncii irakieni au sărbă
torit în mod legal ziua de 1 Mai. 
La Bagdad a avut loc o uriașă de
monstrație la care au participat a- 
proximativ un milion de cetățeni, 
oameni ai muncii, membri ai orga
nizațiilor de masă din Irak, repre
zentanți ai diferitelor pături ale 
populației, precum și reprezentanți 
ai tuturor minorităților naționale, 
btrăzile Bagdadului erau pavoazate 
cu lozinci chemînd la întărirea so
lidarității internaționale a oameni
lor muncii, la mărirea producției, 
la solidaritate între muncitori și 
țărani, precum și între muncitori și 
armată.

Avioane zburînd deasupra orașu
lui au aruncat manifeste ale Fede
rației Generale a sindicatelor din 
Irak în cinstea zilei de 1 Mai. Săr
bătorirea zilei de 1 Mai a conti
nuat pînă noaptea tîrziu pe stră
zile Bagdadului, decorate feeric.

Cuba
HAVANA 2 (Agerpres). — Du

pă cum relatează agențiile de pre
să, sute de mii de oameni ai mun
cii din Cuba au sărbătorit într un 
cadru festiv ziua de 1 Mai. Poporul 
cuban a sărbătorit pentru prima 
dată în mod legal această zi după 
alungarea dictatorului Batista.

Manuel Urrutia, președintele pro
vizoriu al Cubei, și Râul Caslro, 
comandantul forțelor arma’.e ale 
Cubei, au asistat la marea demon
strație de 1 Mai care a avut loc la 
Havana și la care au participat 
500.000 de persoane.

Grecia
ATENA 2 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
Reuter, lă 1 Mai in Grecia nu 
au apărut ziare deoarece mun
citorii tipografi au încetat lu
crul timp de 24 de ore pentru 
a sărbători ziua de 1 Mai.

Decernarea Premiilor Internaționale Lenin 
„Pentru Întărirea păcii între popoare11 

pe anul 1958
A1OSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: 

Comitetul pentru Premiile Internaționale Lenin a 
decernat premii Internaționale Lenin „Pentru întă
rirea păcii între, popoare" pe anul 1958, pentru me
rite deosebite în lupta pentru menținerea și întărirea 
păcii:

lui N. S. Hrușciov — om de stat și fruntaș al 
vieții publice din U.R.S.S. care în întreaga sa acti
vitate în favoarea păcii a întruchipat pe deplin și 
în «nod strălucit politica de pace a statului sovietic 
socialist-, .a partidului comunist, care și-au. propus 
întotdeauna și își propun drept sarcină principală 
menținerea și întărirea păcii;

lui William DuBois — om de știință american, 
scriitor și fruntaș al vieții publice a cărui activitate 
multilaterală în domeniul pedagogiei și publicisticii 
este indisolubil legată de lupta pentru pace, de 
mișcarea pentru eliberarea națională a popoarelor 
asuprite ;

lui Otto Buch.vitz — activist al mișcării muncito
rești germane (R.D.G.) care luptă neobosit și con

secvent pentru crearea unei Germanii unite pe bază 
democratică și pașnică ;

lui Kostas Varnalis — scriitor grec a cărui creație 
este pătrunsă de înalte idealuri și este strîns legată 
de cauza nobilă a întăririi păcii, de ideile progresu
lui social;

lui Ivor Montagu —' publicist englez, membru al 
Biroului Consiliului Mondial al Păcii, unul dintre 
activiștii de frunte, deosebit de populari ai mișcării 
partizanilor păcii.

Ședințele Comitetului pentru Premiile Internațio
nale. Lenin au avut toc în zilele de ,25—27 aprilie 
sub președinția acad. Dmitri Skobelțîn.

Hotărîrea cu privire la decernarea premiilor a fost 
semnată de Dmitri Skobelțîn, președinte, Go Mo-jo și 
Louis Aragon, vicepreședinți ai Comitetului, Grigori 
Aleksandrov, John Bernal, Jan Dembowsky, Anna Se- 
ghers, Pablo Neruda, Mihail Sadoveanu, Sahib 
Singh Sokhei și Ilya Ehrenburg, membri ai Comi
tetului.

Comentînd hotărîrea Comitetului 
pentru Premiile Internaționale 
Lenin, acad. Dmitri Skobelțîn a 
declarat:

In activitatea sa în favoarea 
păcii N. S. Hrușciov a întruchipat 
pe lieplîn și in mod strălucit poli
tica iubitoare de pace a primului 
stat socialist, a partidului comu
nist, care și-au propus întotdeauna 
și își propun drept principala lor 
sarcină menținerea și întărirea 
păcii. De numele lui N. S. Hrușciov 
este legată o nouă etapă în rela
țiile internaționale caracterizată 
prin intensificarea activității tutu
ror forțelor iubitoare de pace.

Acad. Skobelțin a arătat că în 
rapoartele prezentate la Congresele 
al XX-lea și al XXI-lea, în cuvin- 
târi și în convorbiri avute cu re
prezentanți ai opiniei publice mon
diale, N. S. Hrușciov a dezvoltat 
mai departe principiul leninist al 
coexistenței pașnice a statelor cu 
sisteme sociale diferite dovedind 
posibilitatea și necesitatea între
cerii pașnice dintre socialism și 
capitaliști, a dezvoltării legăturilor 
economice, științifice și culturale 
dintre toate statele, a rezolvării 
problemelor internaționale liti
gioase pe calea tratativelor și a 
contactelor personale Intre condu
cătorii de state.

N. S. Hrușciov, a declarat aca 1. 
Scobelțîn, a îmbogățit politica ex
ternă sovietică cu noi metode și 
idei, luptînd necontenit pentru 
destinderea i încordării internațio
nale, apărind cauza păcii și securi
tății popoarelor. In uliipnii ani 
N. S. Hrușciov și-a demonstrat in 
dese rindiiri calitățile remarcabile 
de om politic, plin de inițiativă și 
curaj, care știe să biruie obstaco
lele grele in interesul păcii.

De zece ani, a sublimat acad. 
Skobelțin, William DuBois parti
cipă activ la mișcarea partizanilor 
păcii. Activitatea lui multilaterală 
este legată indisolubil de lupta 
pentru pace, de mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor asu
prite. William DuBois demască cu 
hotărire și consecvență politica im
perialistă a S.U.A. și a altor pu
teri. se ridică împotriva „războiu
lui rece", pentru libertatea și inde
pendența popoarelor coloniale, pen
tru folosirea științei exclusiv în in
teresul progresului și ridicării nive

lului de trai al popoarelor. Luptător 
plin de curaj pentru pace și prie
tenie între popoare, , DuBois, cu 
toate că anul acesta a împlinit 
91 de ani, csle plin de forță și 
dorință de a continua cu și mai. 
multa energie lupta pentru pace și 
fericirea popoarelor.

întreaga viață a lui Otto Buch- 
witz, in virsta de 89 de ani, a 
arătat acad. Skobelțin, este indi
solubil legată de mișcarea munci
torească din Germania. Numele a- 
cestui om remarcabil este extrem 
de popular atît în Republica De
mocrată Germană cit și în rîndu- 
rile muncitorilor din Republica Fe
derală Germană.

Otto Buchwitz luptă în perma
nență și consecvent pentru crea
rea unei Germanii unite pe o bază 
democratică, pașnică, împotriva 
reînvierii militarismului și revan- 
șismului german. Considcrind uni
tatea clasei muncitoare ca cea 
mai temeinică garanție a dezvol
tării democratice, pașnice, a Ger
maniei, Buchwitz. n-a precupețit 
forțele și energia sa pentru acea
stă cauză, a declarat acad. Sko
belțîn.

Acad. Skobelțîn a subliniat că 
eminentul scriitor popular grec 
Kostas Varnalis (născut în 1884) 
a avut o prodigioasă activitate în 
numeroase genuri literare. Demo

BERLIN. — Ministrul extraordi
nar și p.enipoiențiar al R.P. Ro
mine in R. L). Germană, I. Pa
vate, a oferit la 29 aprilie la Ber- 
l.n o gală de filme ro-n:'iești. Cu 
acest or ițe j a fost prezentat fil
mul ,,Ciulinii Bărăganului" și în 
completare un film documentar 
consacrat concursului și fest:valu- 
lui internațional George Eneseu.

BUDAPESTA. - La 30 aprilie a 
fost inaugurat la Budapesta pri
mul reactor atomic experimentrl 
din R. P. Ungară. La festivitatea 
inaugurări'1 au fost de față membri 
ai C.C. al P.M.S.U. și ai guver
nului.

NEW YORK. - Agenfia France 
Presse anunță că secretarul gene
ral al OtN.U., Dag Hammarsk- 
joeld, a plecat spre Geneva, unde 

crat convins și umanist, Varnalis 
și-a consacrat niiiilte din operele 
sale temelor antirăzboinice luptei 
împotriva fascismului și reacțiunii. 
Opera lui este pătrunsă de idea
luri mărețe și legată indisolubil 
de cauza nobilă a întăririi păcii.

In paginile ziarelor grecești, a 
spus in continuare acad. Skobcl- 
țin," apar deseori pamflete politice 
usturătoare ale lui Varnalis, în 
care el condamnă politica de sub
ordonare a țării intereselor impe
rialismului american, cheamă la 
lupta împotriva transformării Gre
ciei înte-o bază militară a N.A.T.O.

Viața publicistului englez Ivor 
Montagu (născut în 1904), a ară
tat acad. Skobelțin, este un exem
plu strălucit al felului cum oa
menii progresiști din cercuri ale 
intelectualității occidentale pot 
să-și găsească adevarata menire 
în lupta comună a maselor popu
lare. Descendent dintr-o familie 
aristrocraticâ bogată, Ivor Mon
tagu, și-a legat de mult viața da 
mișcarea muncitorească din An
glia. El a scris numeroase articole 
și reportaje despre clasa muncitoa
re din Anglia, despre lupta ei 
pentru pace, Ivor Montagu își 
pune întreaga sa energie și capa
citate în slujba atragerii a noi mi
lioane de oameni in mișcarea pen
tru pace.

va asista la ședința de deschidere 
a Conferinței minișlri,or Afacerilor 
Externe ai U.R S.S , S.U.A., An
gliei și Franței, care oi avea loc 
la 11 mai.

PARIS. — La 30 ap'ilie s-au în
cheiat tratativele de la Paris ale 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
Franței, Angliei, R. F. Germane șt 
S.U.A., care au căruț de acord 
asupra poziției puterilor occiden
tale la apropiata conferință de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Angliei, Fran
ței și S.U.A,

ANKARA. — După cum anunță 
agenția France Presse, Consiliul 
supleanților miniștrilor de. Externe 
ai țărilor membre ale Pactului de 
la Bagdad au hotărît rriercuri să 
stabilească definitiv la Ankara 
noul sediu al acestui pact.

Amplasarea de arme nucleare 
americane In Turcia — 

o primejdie pentru cauza păcii 
** Declarația guvernului sovietic **■

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. anun
ță oficial că la 28 aprilie, din în
sărcinarea guvernului sovietic, 
Vladimir Semenov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a făcut o declarație 
verbală lui T. Ilkan, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republi
cii Turcia, în legătură cu trata
tivele americano-turce cu privire 
la bazele pentru amplasarea pe 
teritoriul Turciei a rachetelor ba
listice cu rază medie de acțiune. 
Vladimir Semenov a declarat că 
guvernul U.R.S.S. nu poate să 
nu considere intenția guvernului 
turc de a pune la dispoziție te
ritoriul Turciei pentru amplasa
rea de arme nucleare și arme ra
chete americane ca un nou pas 
spre agravarea situației în O-

Lucrările Comisiei Economice
0. N. U. pentru Europa

GENEVA 30 (Agerpres). - In- 
tre 24 și 28 . aprilie a.c. Comisia 
Economică O.N.U. pentru Europa 
a continuat dezbaterile privind 
activitatea organelor subsidiare.

Delegatul permanent al R.P.R., 
Gal Ștefan, vicepreședinte al Co. 
miletului pentru agricultură, a 
prezentat plenarei C.fc.E. raportul 
de activitate al acestui comitet. In 
cadrul dezbaterilor privind acest 
raport au'luat cuvîntul delegați ai 
15 țări.

Majoritatea vorbitorilor au re
cunoscut utilitatea activității Co
mitetului și au subliniat necesita
tea lărgirii colaborării telinico- 
științifice și comerciale. Delegatul 
R.P. Romîne, Vasile Bucur, subli
niind interesul oamenilor de spe
cialitate romîni față de- lucrările 
acestui Comitet, a vorbit in con
tinuare despre dezvoltarea agricul
turii în R.P. Romînă în perioada 
195S—1959.

In continuare, s au purtat dis
cuții asupra activității Comitetului 
pentru comerț.

Delegatul rrancez, reîevînd im
portanța comerțului cu țările so
cialiste, a vorbit despre creșterea 
comerțului Franței în 1958 cu a. 
ceste țări. El s-a declarat de a- 
cord eu propunerea U.R.S.S. cu 
privire la organizarea de îrrtilnirl 
între reprezentanții cercurilor co
merciale și industriale din țările 
Europei apusene și reprezentanții 
țarilor socialiste. Delegații Aus
triei, Greciei, Belgiei, Spaniei 
etc au scos în evid.nță, de ase
menea, rezultatele bune obținute 
in comerțul lor cu țările socialiste 
și necesitatea ca acesta să fie 
dezvoltat în continuare.

Delegatul romîn, Alexandru 
Bogdan, arătind schimbările inter
venite în structura comerțului ex
terior al R.P. Romîne, exprimate 
prin creșterea însemnată a pon- 
derei mașinilor și utilajului îrt vo
lumul exportului nostru, a vorbit 
despre rezultatele obținute de R.P. 
Romînă în lărgirea schimburilor 

rientul Apropiat și Mijlociu, ca 
o amenințare pentru frontierele 
sudice ale U.R.S.S. Mergînd ce 
această cale primejdioasă, se 
spune în declarație, guvernul 
turc își asumă astfel întreaga 
răspundere pentru urmările pe 
care le poate avea realizarea a- 
cestor planuri.

Guvernul sovietic, se arată în 
declarație, căutînd sincer să pre- 
întîmpine evoluția viitoare a eve
nimentelor pe o cale primejdioa
să pentru cauza păcii ar dori să 
primească din partea Turciei, în 
timpul cel mai scurt posibil, ex
plicațiile necesare în această 
problemă.

Dl. Ilkan a răspuns că decla
rația guvernului sovietic va fi 
adusă la cunoștința guvernului 
Turciei.

comerciale cu țările capitaliste pe 
bază de acorduri bilaterale.

In încheiere, delegatul romîn a 
susținut propunerile cuprinse în 
memorandumul U.R.S.S. cu privi
re la măsurile practice necesare 
pentru dezvoltarea comerțului in
ternațional.

Dezbaterile în această chestiune 
continuă.

In cursul zilei de 28 aprilie, se
siunea Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa a trecut la discu
tarea rapoartelor întocmite de se. 
cretariat cu privire la contactele 
și colaborarea economică între ță
rile din estul și vestul Europei, 
documentarea economică, tehnică 
și științifică, masele plastice și 
productivitatea muncii. Lucrările 
sesiunii au fost conduse de vice
președintele sesiunii Gogu Rădu* 
lescu, șeful delegației rornine.

In cadrul discuțiilor care au 
avut loc delegația romînă a făcut 
propuneri concrete in vederea îm
bunătățirii activității Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Euro
pa și a lărgirii colaborării intre 
statele europene în privința docu
mentării economice și tehnico- 
științiflce, precum și pentru inten
sificarea cooperării în domeniul 
maselor plastice și al fibrelor si 1- 
teiice. Punctul de vedere al dele
gației romîne a fost susținut de 
delegațiile U.R.S.S., Franței și Iu
goslaviei, precum și de alte dele
gații.

Dezbaterile privind aceste pro. 
bleme continuă.

★

In seara zilei de 28 aprilie, 
vicepreședintele actualei sesiuni a 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa, Gogu Rădulescu, șe
ful delegației romîne, a oferit a 
recepție pentru participanții la 
sesiune, la care au luat parte șefii 
tuturor delegațiilor, membri ai de
legațiilor, secretarul executiv al 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, Sakari Tuomioja, membri 
ai secretariatului Comisiei și alții.

Montgomery 
a plecat 

din Moscova
MOSCOVA 2 (Agerpres). —> 

TASS transmite: La 30 aprilie, 
înainte de a pleca dirt Moscova, 
feldmareșalul Montgomery a adre. 
sat următoarea scrisoare lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Atiniștri al U.R.S.S.:

„Stimate prim-rhinistru, înainte 
de a părăsi Aloscova, aș dori să 
vă mulțumesc pentru primirea ex
trem de călduroasă pe care mi-ați 
făcut-o dv. personal și autoritățile 
militare sovietice. Trebuie să vă 
mulțumesc de asemenea pentru a- 
tenția amabilă pe care ați inani- 
festat-o față de vederile mele în 
privința conflictului dintre Est 
și Vest — și anume pentru faptul 
că, după părerea dv., aceste vederi 
sînt sănătoase.

Vizita mea scurtă, și niai ales 
convorbirile cu dv., mi-au făcut o 
mare plăcere. Sper că această vi
zită va putea fi de un oarecare 
folos11.

★
LONDRA. — La 1 mai. feldmare

șalul Montgomery s-a Înapoiat la 
Londra, din vizița făcută la Mos. 
cova. Răspunzînd pe aeroport la 
întrebărila corespondenților, Mont- 
fomery a declarat că In prezent 

i-a format o imagine mai bună 
despre obiectivele Uniunii Sovie
tice. „Am avut două convorbiri 
foarte îndelungate și interesante 
cu dl. Hrușciov" — a declarat feld
mareșalul. Subliniind caracterul 
„neoficial" al călătoriei sale, 
Montgomery a arătat că vizitarea 
Moscovei ia furnizat un material 
bogat pentru reflecții.

SPORT

„Cursa Păcii"
Sîmbătă a început la Berlin cea 

de-a Xll-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa Păcii" 
Berlin—Praga—Varșovia, care re
unește anul acesta 108 alergători 
din 18 țări : Anglia, Belgia, R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, Dane
marca, Elveția, Finlanda, Franța, 
R. D. Germană, Italia, Iugoslavia, 
Luxemburg, Monaco, Olanda, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară și U.R.S.S. Traseul cursei mă
soară 2057 km., in 13 etape, cu 
două zile de repaus.

Festivitatea de deschidere a a- 
vut loc pe stadionul ,„Walter Ul
bricht", in prezența unui nume
ros public.

însoțiți de ovațiile puternice ale 
spectatorilor, cicliștii s-au îndreptat 
apoi spre Poarta Brandenburg, de 
unde la ora 14,10'(ora Berlinului) 
s-a dat startul oficial în prima 
etapă care s-a desfășurat de-a lun
gul a 119 km. pe străzile Berlinu
lui.

Clasamentul etapei : ’ 1. Melehov 
(U.R.S.S.) a parcurs 119 km. in 
2h54’35” ; 2. Zorzi (Italia) ; 3, 
Vindevogel (Belgia) ; 4- Vander- 
vecken (Belgia) ; 5. Rendl (R.
Cehoslovacă) ; 6. Schur (R. D. 
Germană); 7. M. Voinea (R.P.R.); 
8. G. Moiceanu (R.P.R.) ; 9. Adler 
(R. D. Germani) ; Tu. Braune 
(R. D. Germană) țoți ' în același 
timp cu ciștigătorul.

După aproximativ două minute 
a sosit un pluton de 30 de alergă
tori. Astăzi se desfășoară etapa a 
IJ-a, Berlin—Magdeburg! (170 km).

La sediul Comitetului Național 
:ntru Apărarea Păcii din R. P. 
omînă a avut loc joi o confe
rită de presă la care au parti- 
pat numeroși reprezentanți ai 
esei din Capitală și radiodifu- 
unii, precum și corespondenți ai 
■esei străine. Academicienii Ho- 
a Hulubei, directorul Institutului 

■i fizică atomică al Academiei 
,P. Romîne, Ștefan Milcu, secre- 
r prim al Academiei R. P. Ro- 
îne și prof, univ. Florin Cio- 
iscu, director adjunct științific al 
istitutului de Fizică Atomică, au 
spuns la întrebările puse de zia- 
jtii prezenți.
Conferința de presă a fost des- 
îisă de tov. C. Paraschiveseu- 
ălăceanu, membru în Biroul Co- 
itetului Național pentru Apăra- 
a Păcii din R.P. Romînă.
Răspunzînd la o întrebare în 

gătură cu stadiul actual al tra- 
tivelor de la Geneva în proble- 
a încetării experiențelor cu arme 
icleare, acad. prof. Horia Hu
bei a subliniat că realizarea 
iui acord în acest domeniu este 
ia dintre cele mai acute și ur- 
inte probleme ale actualității. A 
ceta experiențele cu armele nu- 
eare înseamnă, în primul rînd, 
apăra omenirea de contaminarea 
dioactivă, ale cărei consecințe 
nt atît de dăunătoare pentru să- 
itatea celor ce locuiesc pămîntul. 
î al doilea rînd, încetarea expe- 
ențelor nucleare ar însemna în
tărea experimentării de noi ti- 
iri de arme cu putere de distru- 
:re tot mai mare.
Acad. prof. H. Hulubei a arătat 

i posibilitatea de a se ajunge la 
1 acord la conferința de la Ge- 
:va a celor trei puteri — convo- 
ită ca urmare a eforturilor per- 
anente depuse de Uniunea So. 
etică în vederea încetării pre
tindem și pentru totdeauna 

experiențelor nucleare, a lar- 
i mișcări mondiale în favoarea 
zolvării grabnice a acestei pro- 
eme — a lost de asemenea 
ibliniată de concluziile conferin- 
i experțilpr care a avut loc tot la 
eneva in vara anului trecut, con- 
rirtță la care, după cum se știe, 
participat și țara noastră. 
Rezultatele conferinței do acum 
i an de la Geneva, a spus vorbi
nd, pe care le cunosc mai bine 
icarece am fost acolo, au fost 
includente în sensul că ele au 
ivedit posibilitatea unui control 
mpra încetării generale a expe- 
ențelor nucleare.
Noi știm că obstacolele ridicate 

: puterile occidentale, greutățile 
■tificial create de ele au împie- 
cat pînă în prezent realizarea 
■incipalei sarcini a conferinței — 
cetârea tuturor exploziilor nu- 
eare.
In această ordine de idei, vor- . 
torul a amintit încercările S.U.A.

de a anula concluziile și reco
mandările conferinței experților în 
ceea ce privește posibilitatea de
tectării exploziilor subterane, refe. 
rindu-se la obținerea unor „date 
noi", potrivit cărora aceste expe
riențe nu ar putea fi detectate. 
Datele științifice cunoscute pînă 
astăzi și confirmate de oameni de 
știință cunoscuți dovedesc însă 
lipsa de temei științific a acestor 
afirmații.

Acad. prof. Horia Hulubei a 
răspuns în continuare la întreba
rea dacă propunerea făcută de 
președintele Eisenhower, în mesa
jul adresat lui N. S. Hrușciov, cu 
privire la semnarea unui acord 
prevăzînd suspendarea experiențe
lor cu arme nucleare numai în at
mosferă, la altitudini de pînă la 
50 km. — lăsînd la o parte expld’ 
ziile nucleare efectuate la altitu
dini mai mari și sub pămînt — 
ar putea rezolva problema înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară și ar diminua primejdia pe 
care aceste experiențe o prezintă 
pentru sănătatea oamenilor.

Dacă propunerea președintelui 
Eisenhower ar fi acceptată, a spus 
savantul romîn, rezultatul confe
rinței de la Geneva ar fi nul. 
Scopul lucrărilor conferinței de 
la Geneva, și care răspunde 
dezideratelor întregii omeniri iu
bitoare de , .
rea totală și necondiționată a ex
periențelor nucleare. A continua 
exploziile experimentale subterane 
sau la altitudini de peste 50 km., 
înseamnă, în primul rînd, a perpe
tua experimentarea de noi tipuri 
de arme, tot mai distrugătoare și, 
deci, implicit a mări primejdia 
unui război. In al doilea .rînd, în
seamnă a permite contaminarea și 
pe viitor a atmosferei și primej
duirea tot mai gravă a sănătății 
oamenilor. Aceasta, pentru că 
nici exploziile efectuate dincolo 
de 50 km., nici- exploziile subterane 
nu feresc pămîntul de infecția ra
dioactivă.

Propunerile președintelui Eisen
hower lasă pur și simplu de o 
parte problema efectelor experien
țelor nucleare, el nici măcar nu 
pune această problemă. Or, acest 
pericol este constatat. Iată de pil
dă — a spue acad. prof. H Hulu
bei — experiențele subterane. Se 
pretinde că crusta de pămînt topit 
care căptușește cavitatea uriașă 
subterană rezultată de pe urma 
unei explozii nucleare aT reține 
acolo cantitatea masivă de radio
activitate creată. Nu este adevărat. 
Crusta aceasta crapă cu timpul, 
apa se infiltrează și se contami
nează. Așa-numita experiență Rei- 
nier, pe care am discutat-o la Ge
neva, s-a făcut cu o cantitate echi
valentă cu 1,7 kilotone explozibil

Pentru încetarea totală,
pretutindeni și pentru totdeauna 
a experiențelor cu arme nucleare

culese rezpltă că această crustă 
formată prin topirea pămîntului 
din jurul exploziei nu poate pro-
teja împrejurimile împotriva po
luării radioactive. Or, o poluare 
radioactivă provenită dintr-o ase
menea explozie este foarte masivă 
și poate fi, deci, foarte periculoasă.

In ceea ce privește exploziile 
efectuate la o înălțime de peste 
50 km., ele au fost efectuate în 
număr destul de mare, începînd 
chiar din perioada primei confe
rințe a experților.

De asemenea, în septembrie tre
cut au fost efectuate de S.U.A. 
în regiunea Pacificului, la o înăl
țime de 400 mile, experiențele din 
grupurile de cercetări așa-numite 
„Argus". Aceste experiențe, ale 
căror rezultate au fost dez
văluite numai după șase luni, 
au provocat numeroase proteste 
în țările situate în regiunile în
vecinate, deoarece au fost ur
mate de precipitații radioactive 
care au ajuns de altfel și pînă în 
America. S-au și înregistrat pro
teste și critici la adresa guvernu
lui american pentru că nu a infor
mat opinia publică de aceste rezul
tate. Cercetările efectuate au dus 
la concluzia, menționată și în 
presa americană, că aceste explo
zii provoacă și ele căderea produ
selor foarte dăunătoare, care cobo- 
rînd pe pămînt infectează fauna și 
flora. Unul din conducătorii aces
tui grup de experiențe, dl. York, 
nu nega că și în urma lor au avut 
loc depuneri radioactive. S-a su
bliniat totodată, chiar în presa 
americană, că aceste căderi din 
stratosfera sînt de trei ori mai 
repezi decît se credea.

lată așadar că o continuare a 
acestor experiențe, fie ele subte
rane sau în stratosleră, implică 
mari primejdii pentru sănătatea 
omului.

Cum se pune problema posibili
tăților de control ? La conferința 
experților de la Geneva s-a discu
tat și această problemă a contro
lului exploziilor efectuate în spa
țiile exterioare (socotind spațiu ex
terior pe cel de la 50 de km. în
colo). Discuțiile ample purtate au 
dus la concluzia că pot exista și 
aici metode pentru detectarea a- 

.clasic, și efectele ei au fost anali- cestor explozii. Vorbitorul a arătat, 
zate în detaliu. Din toate datele de pildă, că savanții francezi au

și care răspunde 

pace, este înceta-

reușit să detecteze seria experien
țelor făcute la mare înălțime de 
către S.U.A- („operația Argus1').

Acad. Horia Hulubei a citat în 
continuare numeroase exemple în 
acest sens, printre care posibilita
tea detectării razelor gama prove
nite din exploziile nucleare, cu 
ajutorul sateliților artificiali, prin 
semnale de sondare prin radio a 
ionosferei și altele. Unele lucrări 
științifice apărute după conferința 
experților întăresc aceste afirmații.

In ce privește posibilitatea con
trolului exploziilor subterane, la 
conferința de la Geneva s-a ajuns 
la concluzia generală că el este 
realizabil datorită metodelor seis
mice de detecție și că, dat fiind 
ansamblul mijloacelor de control 
propuse de experți, practic, o ex
plozia sub pămînt nu poate trece 
neobservată.

La fel ca toți oamenii de știință

da control, deoarece pentru ea 
opinia publică, opinia popoarelor 
este mai scumpă decît orice.

Ceea- ce se impune acum, a spus 
în încheiere acad. prof. H. Hulu
bei, este de a cere ca rezultatul 
conferinței de la Geneva să fie în
cetarea totală, pretutindeni și pen
tru totdeauna a experiențelor cu 
arma nucleară, așa cum a cerut-o 
în repetate rînduri Uniunea Sovie
tică, a cărei poziție se bucură de 
sprijinul deplin al guvernului no
stru, al poporului nostru.

în continuare, acad. prof. Șt. 
Milcu a răspuns la o întrebare în 
legătură cu primejdia care o repre. 
zintă pentru sănătatea oamenilor 
efectele exploziilor nucleare, pre- 

. cum și în legătură cu aspectele uti
lizării practice și perspectivele ce 
se deschid în întrebuințarea ener
giei atomice în scopul apărării să
nătății oamenilor.

minunată descoperire nu în folosul 
omului, ci împotriva lui.

Despre stadiul actual al folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice 
și perspectivele ce sa deschid în 
această direcție, a vorbit prof, 
univ. Florin Ciorăscu. Aplicațiile 
actuale ale energiei atomice în 
scopuri pașnice, a spus vorbitorul, 
implică aspectele cele mai intere
sante în domeniul energeticii și al 
folosirii izotopilor radioactivi. In
trarea în funcțiune în Uniunea So. 
vietică, cu aproape cinci ani în 
urmă, a primei centrale atomoelec- 
trica din lume, a demonstrat că 
energia atomică poate intra în rîn- 
dul formelor de energie folosite pe 
scară largă. După exemplul Uniu-- 
nii Sovietice s-au construit și în 
alte state o serie de centrale atomo- 
electrice.

In prezent, cea mai mare dintre 
acestea este centrala din Uniunea 
Sovietică, intrată în producție în 
anul trecut, cu o putere instalată 
de 100.000 da kilowați și care în 
anii următori va ajunge la 600.000 
kW. Prof. univ. F. Ciorăscu 
arătat că în 
progresele în 
sînt stînjenite 
cea mai mare 
liștilor, cit și 
specialitate sint prinse în pro-

Conferința de presă de la Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii 

din R. P. Romînă —
conștienți, socotesc că aceste expe
riențe sînt dăunătoare din toate 
punctele de vedere.

Propunerea președintelui Eisen
hower nu este justificată din niciun 
punct de vedere : nici din punct de 
vedere moral, ținînd seama de 
ceea ce așteaptă popoarele de la 
această conferință, și nici din 
punct de vedere științific.

Pe drept cuvînt se arată în me
sajul de răspuns al lui N. S. Hruș
ciov către președintele Eisenhower 
că nu are importanță pentru sănă
tatea oamenilor dacă căderile 
radioactive provin de la o explo
zie efectuată la 40 de km., sau, 
la 60 de km.

Referindu-se la ideile cuprinse în 
mesajul de răspuns al lui N. S. 
Hrușciov, vorbitorul a relevat acel 
pasaj în care se arată că Uniunea 
Sovietică va depune toate eforturile 
pentru realizarea unui acord refe
ritor la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară și că, dacă un ase
menea document va ti semnat. 
Uniunea Sovietică va respecta cu 
sfințenie angajamentele asumate 
chiar dacă nu ar ex’ista nici un fel

Cea mai mare parte a acelora 
care se ocupă de aspectul biologic 
al problemei radiațiilor — a ară
tat vorbitorul — consideră că a- 
cestea prezintă un pericol crescînd 
pentru omenire, cu incalculabile 
perspective nefaste de viitor.

Acad. prof. Șt. Milcu a citat un 
bogat material faptic care arată 
ce continuarea exploziilor fie 
sînt făcute la înălțimi de pînă 
50 de km., fie sub pămînt, fie 
mari altitudini, nu sînt lipsite 
primejdia pentru om. Astfel, 
subliniat pericolul căderilor stron- 
țiului radioactiv, care pe diverse 
căi se fixează în scheletul uman și 
poate produce, o stimulare anor
mală a măduvei osoase și impli
cit creșterea numărului de bolnavi 
da leucemie. In zona orașelor Na
gasaki și Hiroșima, victime ale 
bombardamentelor atomice ameri
cane și chiar în Statele Unite, a 
arătat vorbitorul, s-a observat ca 
un fenomen general că leucemiile 
au crescut, iar biologi și medici 
pun în legătură aceste fenomene 
cu creșterea radioactivității. Se 
pune de asemenea problema și mai 
gravă a consecințelor radiațiilor

de 
că 
la 
la 
de 

s-a

pentru viitoarele generații ame
nințate de creșterea malformațiilor. 

Trebuie să amintim de asemenea 
un lucru foarte important.

Exploziile la mare înălțime vor 
produce o radioactivizare a azotu
lui, care duce ulterior la apariția 
carbonului radioactiv; la rîndul 
lui, carbonul radioactiv este încor
porat de plante și intră astfel în 
organismul omului și a! animale
lor. Se stabilește în acest fel un 
circuit de substanță radioactivă pe 
o perioadă de mii de ani.

Acad. prof. Șt. Milcu s-a referit 
apoi la problema dozei limite a ra
diațiilor în legătură cu care unele 
cercuri din Apus caută să inducă 
în eroare opinia publică interna
țională. Doza limită, a spus vor
bitorul, este extrem de variabilă de _ _______  ________
la individ la individ și de la organ gramul înarmării atomice. 
la organ. Exploziile repetate fac să 
crească continuu radiațiile pe pă- 
mînt în jurul dozei limite ce poate 
acționa asupra milioanelor de oa
meni.

Aceasta arată importanța obiec
ției noastre și poziția biologilor și 
medicilor care nu sînt de acord cu 
ceea ce susțin sprijinitorii explo
ziilor la mare înălțime.

Experiențele cu armele ato
mice,- oricît și oriunde s-ar pro
duce, constituie un pericol pentru 
stoecia noastră. Cea mai bună so
luție este să se renunțe la aceste 
explozii, indiferent dacă sint mari 
sau mici, la mare sau mică înăl
țime,; din punct de vedere al con- 
știin.ei morale, toate sînt. de mică 
înălțime.

Vorbitorul a acordat o mare a- 
tenție problemelor legate de folosi, 
rea energiei nueleare în scopul a- 
părării sănătății oamenilor.

Noi credem și pe baza experienței 
noastre personale, dar mai ales pe 
baza marii experiențe a colegilor 
noștri din Uniunea Soviet'că, pre
cum și din alte țări, că folosirea 
substanțelor radioactive în apăra
rea sănătății omului, pentru trata
mentul bolilor, în diagnosticarea 
lor, în studiul mecanismului bolilor 
sau al felului cum funcționează 
organismul nostru constituie una 
din cele mai minunat^ achiziții ale 
minții omenești și ale științei con
temporane.

Noi, ca medici, protestăm împo
triva celor care folosesc această

a 
țările capitaliste 
această direcție 

de faptul că atît 
parte a specia- 
a industriei de

O răspîndire tot mai largă în 
Uniunea Sovietică și în alte țări, 

.printre care și țara noastră, au 
primit-o în ultima vreme utilizarea 
izotopilor radioactivi în diverse do
menii ale industriei și științei. Fo
losirea izotopilor radioactivi asigu
ră rezolvarea rapidă și sigură, a 
unor probleme care pe alte căi nu 
pot fi rezolvate sau se rezolvă cu 
mari greutăți.

După ce a făcut o amplă expu
nere asupra perspectivelor largi 
pe care le deschide întrebuințarea 
izotopilor radioactivi în cea mai 
mare parte a sectoarelor de pro
ducție din industria grea, petroli
feră, minieră, ușoară etc., precum 
și în biologie și în medicină, vor
bitorul s-a ocupat de problema 
protecției contra radiațiilor în do
meniul aplicațiilor izotopilor radio
activi. El a arătat că apare stra
niu faptul că guvernele occiden
tale, care aprobă cheltuieli legate 
de protecția contra radiaț'ilor în 
acest domeniu, refuză să -suspende 
experiențele cu armele nucleare 
care sînt cele mai puternice surse 
de radiații și împotriva cărora nu 
există nici un fel de protecție.

Acad- prof. Horia Hulubei a fă
cut în continuare o scurtă expu
nere cu privire la actuala fază de 
dezvoltare a cercetărilor efectuate 
de Institutul nostru de fizică ato
mică și preocupările de viitor ale 
cercetătorilor noștri în acest dome
niu.

Prin grija partidului și guvernu
lui nostru și cu ajutorul prețios 
primit din partea Uniunii Sovie
tice, în țara noastră a fost creat 
un institut de fizică nucleară. In 
cadrul acestui institut au fost puse 
în funcțiune un reactor atomic de 
2.000 de kilowați, destinat cerce
tărilor și producerii de izotopi ra
dioactivi, un accelerator de tip 
ciclotron capabil să accelereze pro
toni pînă la viteza de 12,5 mi
lioane electronivolți. Tot la acest 
institut s-a construit un modern 
laborator de raze cosmice și multe 
alte laboratoare de cercetări nu
cleare.

Posibilitățile create fizicienilor 
noștri atomiști de către regimul 
democrat-popular le-a dat putință 
să obțină unele succese pe calea 
folosirii energiei nucleare în di
verse domenii ale științei și, in
dustriei.

Astăzi, In țara noastră se folo
sesc cu mult succes izotopii radio
activi în diverse ramuri ale medi- 
cinei, în industria petroliferă și 
chimică etc. In foraj, de pildă, se 
aplică acum pe scară industrială 
metoda carotajului radioactiv, în 
chimie izotopii radioactivi sînt fo
losiți ja studiul reacțiilor chimice 
și al fenomenelor fizico.chimice, 
în diverse analize etc.- O impor
tantă. realizare a colaboratorilor 
institutului nostru o constituie fap
tul că ei au reușit să ridice pu
terea reactorului nostru atomic de 
la 2.CKX) la 3.000 de kilowați.

Institutul nostru a fost vizităt 
în cîteva rînduri de unii oameni 
de știință străini, printre care 
prof. Dmitri Blohințev, membru co
respondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.Ș., directorul Institutului 
unificat de cercetări nucleare de la 
Dubna, care au avut cuvinte fru
moase despre rezultatele activi
tății noastre.

Institutul nostru de fizică ato
mică, a spus acad. prof. Horia 
Hulubei, este un exemplu convin
gător al roadelor colaborării din
tre țările socialiste în domeniul 
dezvoltării în comun a acestei 
mari descoperiri a minții omenești.

In încheierea conferinței de pre
să, acad. prof. Horia Hulube, a 
vorbit despre însemnătatea apro
piatei reuniuni de la Stockholm a 
Consiliului Mondial al Păcii. A- 
ceastâ sesiune, a spus el, va săr
bători impresionantele succese ob
ținute de mișcarea mondială a 
partizanilor păcii în cej 10 ani 
care au trecut de la Crearea ei.

Fără îndoială că sesiunea de la 
Stockholm va da un noii imbold 
popoarelor în lupta lor pentru so
luționarea. marilor probleme ale 
actualității, printre care și Înche
ierea unui acord înț problema în
cetării experiențeldit. 'nucleare.

(Agerpres)
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