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Sărbătorind ziua de 1 Mai, 
oamenii muncii din patria 

noastră au demonstrat 
devotamentul lor nemărginit 

față de P. M. R. și guvernul R. P. R.

A
1 Mai 1960, București ul trăieș

te marea sărbătoare a primăverii 
— Ziua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc. Pretutin
deni, în fiecare colț al Bucw 
reștiului, întîi Mai se simte, preg
nant și strălucitor, prin tot ceea 
ce are el mai sărbătoresc și mai 
luminos. Oamenii s-au sculat as
tăzi din zori. E aleasă din gar
derobă o haină de sărbătoare. Pe 
revere strălucesc decorațiile — 
mărturii ale marilor succese în 
muncă, în lupta pentru construi
rea socialismului. Puștiul (a obți
nui încă de cu seară o promisiu
ne solemnă) își alege baloanele 
cele mai viu colorate și-și priveș
te mîndru stegulețul tricolor. 
Apoi, de pretutindeni, din Grivi- 
ța, din Bucureștii Noi, din Flo- 
T&asca, din cartierul 23 August 
oamenii se întîlnesc la locul 
dinainte fixat cu tovarășii de 
muncă, Rîurile străzilor, pline 
de mulțime, se revarsă apoi în 
marele fluviu al bulevardelor. 
Marile și minunatele construcții 
ale Capitalei, împodobite cu 
steaguri, lozinci și ghirlande, o 
masă de chipuri sărbătorești, ce
rul senin și însorit — iată deco
rul bucureșten al acestei minuna
te sărbători a muncii,

în Piața Stalin se trăiesc clipe 
solemne. O uriașă mulțime — 
mii de muncitori din fabricile și 
uzinele Capitalei, activiști ai or
ganizațiilor de partid, de stat și 
obștești, militari, oameni de cul
tură, studenți — așteaptă clipa 
deschiderii mitingului consacrat 
măreței sărbători a celor ce 
muncesc. Ei poartă pancarte cu 
chemări în cinstea zilei de 1 Mai, 
mari panouri cu portretele lui 
Marx, Engels, Lenin și portretul 
lui I. V. Stalin. Oamenii muncii 
poartă de asemenea portretele 
tovarășului Gheorghe 'Gheorghiu- 
Dej și ale celorlalți membri ai 
Biroului Politic al G.C. al 
P. M. R., portretele lui N. S. 
Hrușciov și ale altor conducători 
ai partidelor comuniste și mun
citorești frățești.

In tribune sint prezenți nume
roși invitați : membri ai C.C. al 
PM.R., membri ai guvernului și 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducători ai organiza
țiilor de masă, numeroși fruntași 
în muncă din întreprinderi și in
stituții, academicieni și alți oa
meni de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști romini și corespondenți ai 
presei străine.

In tribune ss află, de aseme
nea, numeroși oaspeți, veniți să 
sărbătorească alături de poporul 
șiostru ziua Je 1 Mai, reprezen-

ENTUZIASTA DEMONSTRAȚIE 
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
tanți ai sindicatelor din Algeria, 
R. P. Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, Cipru, Franța, 
R. D. Germană, Iran, R.P.F, 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. și alți oaspeți de 
peste hotare.

în tribuna rezervată corpului 
diplomatic iau loc șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La ora 9, sosirea conducători
lor partidului și statului este sa
lutată de către oamenii muncii 
prezenți în piață prin îndelungi 
ovații.

In tribuna centrală iau loc to
varășii; Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
colae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Du* 
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leon
ti n Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion 
Gheorghe Maurer, Ianoș Fazekaș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Gherasim 
Popa, Florian Dănălache.

Marea fanfară militară, alinia
tă pe podiumul din piață, into
nează Imnul de Stat al R. P. Ro
mine.

Mitingul este deschis de tov 
Florian Dănălache, membru ai 
C.C. al P.M.R., prim secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al PM.R.

Ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., secre
tar al C. C. al P.M.R.

Cuvîntarea este subliniată de 
urale și ovații puternice pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru prietenia cu Uniunea So
vietică și celelalte țări ale lagă
rului socialist, pentru pace și 
prietenie între popoare.

Apoi pășesc în piață primele 
rînduri ale gărzilor muncitorești. 
Citeva mii de muncitori țin strîn- 
se mîinile pe arme și pășesc in
tr-o ordine perfectă, cu pasul si
gur și cadențat, cu chipurile dîr- 
ze și hotă-rîte. Forța clasei mun
citoare, hotărîrea ei fermă de a 
apăra minunatele cuceriri ale po
porului muncitor pe drumul con
struirii socialismului — iată pu
ternica impresie pe care o lasă 
batalioanele albastre muncitorești, 
care trec majestoase prin piață.

Deodată chipurile celor din 
tribune destăinuie o firească e- 
moție : vin pionierii, cu steagul 
roșu în frunte, cu portretele con 
ducătorilor partidului și statului, 
cu lozinci înconjurate cu flori, 
cu baloane multicolore și cu flori, 
multe, multe flori. Ei poartă în 
mîini cărțile, carnetele cu nota 
zece, viitoarele unelte pe care le 

vor mînui mîine pe frontul con
strucției societății noi în patria 
noastră — ciocanul și rigla, cleș
tele de forjă și cangea oțelarului.

Apoi, timp de mai multe ore, 
în piață se revarsă valurile ma
rii coloane a oamenilor muncii. 
Ei aduc cu ei păduri de steaguri, 
purtate de mîini vînjoase de 
muncitori, care alegorice lucrate 
cu migală, talent și fantezie, por
trete, flori și baloane. Peste mul
țime pășesc uriașe lozinci și gra
fice. In cuvinte puține, în cifre, 
oamenii muncii raportează parti
dului entuziasmul cu care au 
pornit în întrecerea socialistă în 
cinstea celui de-al Hl-lea Con
gres al P.M.R., hotărîrea lor de 
a da un și mai puternic avînt 
construcției socialismului în pa
tria noastră. Nețărmurită este 
dragostea și încrederea poporului 
muncitor în politica Partidului 
Muncitoresc Romîn, oare-l con (Continuare în pag. 4-a)

Pionieri oferind flori conducătorilor cje partid 'de stat

duce victorios pe drumul lumi
nos al socialismului. Apropierea 
celui de al IlI-lea Congres al 
Partidului, care va deschide per
spective mărețe construcției so
cialiste din țara noastră, umple 
de entuziasm inimile oamenilor 
muncii, ale întregului nostru po
por muncitor. Spontan, simplu, 
din adîncul sufletului, oamenii 
muncii au scandat cu glasuri pu
ternice și unite hotărîrea de a 
întîmpina cu noi succese acest 
eveniment deosebit din viața 
partidului și a întregului popor 
muncitor, de a înfăptui cu tot 
mai multă însuflețire politica în
țeleaptă a Partidului Muncito
resc Romîn. „Congresul Partidu
lui / Dă avînt poporului !“, „Zi 
de zi cîte-un succes / Pentru-al 
treilea Congres „Spre Con
gres cu noi victorii / Să pășească 
muncitorii „Comitet Central 
iubit / De popor tu ești slăvit 1“ 

— iată cuvinte izvorîte spontan, 
din inimile oamenilor muncii, ale 
miilor de demonstranți, care-și 
manifestau nețărmurita bucurie a 
vieții noi pe care o trăiesc, re
cunoștința față de partidul iubit, 
avîntul cu care luptă pentru îm
plinirea înțeleptei sale politici. 
Prin mari pancarte, grafice, care 
alegorice, oamenii muncii rapor
tează cu mîndrie și primele re- 
zultate obținute în întrecerea so
cialistă în cinstea celui de al 
III-lea Congres al Partidului. Cei 
din raionul 23 August se mîn- 
drese cu automotoarele, vagoanele 
cisterne și de marfă, motoarele 
tie 700 c.p., laminatele, roadele 
muncii lor harnice, iar metalur- 
giștii de la Uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu", fac cunoscut prin-

ION BA1EȘU

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni,

Stimați oaspeți de peste hotare.
Oamenii muncii din țara noastră sărbătoresc tn 

acest an 1 Mai, ziua solidarității internaționale 
a clasei muncitoare, minunata sărbătoare a pri
măverii, cu noi și importanre succese in dezvol
tarea economiei naționale, in ridicarea nivelului 
de trai material Și cultural al poporului.

Cu prilejul acestei mărețe sărbători, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Gu
vernul Republicii Populare Romine transmit oa
menilor muncii din capitala țării, clasei munci
toare, țărănimii muncitoare, intelectualilor, între
gului popor muncitor un fierbinte salut tovărășesc 
și felicitări pentru succesele obținute. în munca 
de construire a socialismului în patria noastră.

Salutăm din toată inima pe oaspeții noștri, re
prezentanți ai oamenilor muncii din alte țări, 
care participă împreună cu noi la sărbătorirea 
acestei mari zile de luptă a celor ce muncesc de 
pretutindeni.

Tovarăși,
1 Mai constituie de fiecare dată pentru noi un 

prilej de trecere în revistă a victoriilor obținute 
de poporul muncitor pe drumul făuririi vieții noi, 
socialiste in patria noastră. E bine să ne rea
mintim în această zi de sărbătoare de trecutul, 
nu prea îndepărtat, de exploatare și asuprire 
cruntă în care trăiau clasa muncitoare, țărăni
mea muncitoare, toți oamenii muncii, în timpul 
regimului burghezo-moșieresc.

In acele vremuri, Partidul Comunist, luptînd 
cu consecvență pentru înfăptuirea unității clasei 
muncitoare, pentru apărarea intereselor el vitale, 
organiza de 1 Mai manifestafii și alte acțiuni de 
luptă unită a celor ce muncesc împotriva exploa
tării și asupririi, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață, pentru cucerirea drepturilor democratice, 
împotriva fascismului și a războiului, pentru 
pace.

Eliberarea de sub jugul fascist și cucerirea 
puterii politice de către clasa muncitoare aliată 
cu țărănimea muncitoare a pus capăt pentru tot
deauna întunecatului regim burghezo-moșieresc 
și a deschis drum larg înfăptuirii celor mai vitale 
năzuinți ale celor ce muncesc, pentru care și-au 
dat viața mulți dintre cei mai buni fii ai poporu
lui romîn.

Astăzi, poporul nostru muncitor sărbătorește 
I Mai cu mîndrie și Încredere în forțele sale. Sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romtn, invin- 
gînd numeroase obstacole și greutăți, el a stră- 
bătut Intr-un timp relativ scurt un drum glorios, 
obținînd victorii de însemnătate Istorică in li
chidarea exploatării omului de către om și in 
opera de construire a orlnduirii noi, socialiste,

Economia națională a patriei noastre a cunos
cut un puternic avînt în anii puterii populare, 
în 1960 producția globală industrială a țării va 

J fi de 5 ori mai mare decît cea din 1938.
< ' Sarcinile puse de Congresul al II-lea al par

tidului cu privire la creșterea producției indus
triale se înfăptuiesc cu succes, iar la o seamă de 
produse de bază se realizează înainte de termen. 
Datorită aplicării cu fermitate a politicii leni
niste a partidului de Industrializare socialistă a 
țării pe baza dezvoltării cu precădere a indus
triei grele și a pivotului ei, industria construc
toare de mașini, a fost creată o puternică bază 
tehnică care asigură progresul continuu al în
tregii economii naționale.

Luptînd pentru realizarea planului de stat pe 
1960, oamenii muncii au și obținut primele 
succese importante, îndeplinind planul producției 
globale Pe trimestrul I in proporție de 104 la 
sută.

Pe baza rezultatelor dobîtidite In dezvoltarea 
economiei naționale, au crescut an de an veni
turile oamenilor muncii, iar in urma măsurilor 

. luate de Plenara Comitetului Central din iulie 
1959, cu privire la creșterea salariilor, pensiilor 
și reducerea prețurilor la o seamă de produse 
industriale, salariul real a crescut cu peste 30 la 
sută față de 1955, indeplimndu-se și depășindu-se 
cu un an mai devreme sarcinile stabilite de Con
gresul al 11-lea al partidului privind creșterea 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

Transformări de însemnătate istorică s-au pe
trecut și în viața satelor. Țărănimea noastră 
muncitoare merge cu hotărîre pe calea vieții noi 
socialiste. Peste 76 la sută din familiile țăranilor 
muncitori s-au unit în gospodării colective și 
întovărășiri agricole; unitățile socialiste din a- 
gricultură cuprind astăzi mal mult de trei sfer
turi din suprafața arabilă a țării.

Ajutorul puternic acordat de statul democrat- 
popular în tractoare, mașini agricole, semințe 
selecționate, credite și folosirea agrotehnicii îna
intate au asigurat avintul continuu al tuturor 
ramurilor agriculturii. Folosind cu pricepere acest 
ajutor, harnica țărănime muncitoare sporește an 
de an producția agricolă și-și ridică continuu 
nivelul de trai material și cultural.

Sectorul socialist al agriculturii asigură in cea 
mai mare parte cerealele, carnea și alte produse, 
necesare satisfacerii cerințelor crescinde de con
sum ale populației și aprovizionării industriei cu 
materii prime agricole.

In procesul luptei pentru făurirea vieții noi s-a 
cimentat alianța de nezdruncinat dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, — baza re
gimului democrat-popular —, prietenia frățească 
a poporului romin cu naționalitățile conlocui-

(Continuare în pag. 2-a)



Mas — in Capitală fi in țară
A

In cetățile oțelului
Hunedoara Reșița

In Hunedoara, inimă 
de oțel a patriei, bravii 
muncitori ai marelui 
Combinat siderurgic săr
bătoresc ziua de 1 Mai.

Trec gărzile munci
torești, apoi '-pionierii, 
în urma acestora pă
șesc dîrz siderurgiștii. 
„Mai mult oțel, mai 
mult metal“ sub această 
lozincă se întrec munci
torii. Alături de munci
torii vîrstnici, în frun
te cu comuniștii, tinerii 
au realizat însemnate 
victorii. Gospodărind cu 
grijă materia primă și 
auxiliară, dezvoltând miș
carea de inovații, colec
tivul oțelăriei Martin 
nr. 2 a economisit peste 
5 milioane lei. Indicele 
de utilizare a agregate
lor a crescut față de 
aceeași perioadă a anu
lui trecut. Ca urmare 
durata de elaborare a 
șarjelor a fost redusă 
cu aproape două ore.

Graficele purtate în 
coloană ilustrează roa
dele muncii entuziaste 
pe care o desfășoară hu- 
nedorenii în cinstea Con
gresului Partidului.

în acest an oțelarii 
Combinatului au dat 
peste plan 13.293 tone 
fontă, 39.231 tone lami
nate și oițele. Numai la 
bluming muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii au 
dat peste plan 25.000 
tone laminate. Tinerii 
de la sectorul I furnale

raportează că alături de 
vîrstnici, în frunte cu 
comuniștii, au dat peste 
plan 78.000 tone fontă 
și au realizat economii 
în valoare de 3.500.000 
lei. Valoarea economii
lor realizate în acest an 
de întreg colectivul de 
muncă al Combinatului 
siderurgic Hunedoara 
este de peste 15 milioa
ne lei, O deosebită im
presie a produs-o în 
timpul demonstrației ca
rul alegoric al construc
torilor de la grupul nr. 
4 al I.C.S.H. din Hune
doara. El purta mache
ta unui bloc cu 24 apar
tamente pe care munci
torii îl construiesc din 
economii (lucrările au 
și început),

în ziua de 1 Mai ti
nerii hunedoreni au ra
portat alte numeroase 
succese. Cei 5.388 de ti
neri cuprinși în 197 
brigăzi utemiste de mun
că patriotică, muncind 
alături de vîrstnici, au 
contribuit ca în acest 
an să se efectueze 
484.000 ore muncă vo
luntară, economisindu-se 
astfel 1.108.157 lei.

Din rîndul demon
stranților care au obți
nut succese deosebite în 
muncă fac parte : co
munistul Traian Bîrlea, 
prim topitor la cupto
rul nr. 4 al oțelăriei 
nr. 1, constructorul Pe- 
traș Petru de la grupul 
4 al I.C.S.H., furnalistul 
Ion Chiroșca de la fur
nalul nr. 4.

PETRE JURCONI

1 Mai a poposit la 
Reșița in straie sărbăto
rești găsind pe oamenii 
muncii din cetatea de 
foc in plin avint al în
trecerii în cinstea Con
gresului Partidului pen
tru a da patriei mai 
mult metal și mașini mai 
bune și mai ieftine.

Aproape 7.000.000 lei 
economii |a prețul de 
cost, 2.700 tone fontă, 
9.000 tone oțel la oțelâ- 
ria Martin, 7.000 tone 
laminate-finite peste pre
vederile planului, 184 
noi apartamente de lo
cuit, o nouă sală de 
spectacole cu 700 de 
locuri - iată cîteva din 
succesele raportate la 
această sărbătoare.

Furnalistul Vasile Be- 
nea, Erou al Muncii So
cialiste, laminatorul Pe
tre Constantin, Traian 
Ciorba, responsabilul bri
găzii de tineri oțelari 
turnători de la oțelâria 
Martin, Povel Baghi res
ponsabil de brigadă la 
unul din cuptoarele oțe- 
lăriei, maistrul Ion Piitz 
de la fabrica de motoa
re electrice și multi alții 
fruntași în întrecere sini 
prezenți la demonstrație 
fiind ei înșiși sărbătoriți 
de tovarășii lor. Ion Sa- 
vu, cunoscut topitor de 
fontă reșițean, poartă cu 
mindrie drapelul de sec
ție fruntașă pe țară cu
cerit pentru a șasea oa
ra consecutiv de colecti
vul de furnaliști reșițeni. 
O economie la prețul 
de cost de 2.500.000 lei 
și 2.700 tone fontă peste 
plan sint rezultatele ob
ținute pinâ acum de

furnaliști în întrecere. In 
timp ce furnaliștii de
monstrează și Măduță 
Vasile poartă drapelul 
de brigadă fruntașă pe 
combinat, cîștigat de bri
gada de tineret pe care 
o conduce el însuși, la 
furnale se realizează 
noi șarje de fontă. Lu
crează acolo topitorii 
conduși de Sebastian 
Feher iar la furnalul 2 
topitorii conduși de Ște
fan Drotleff.

După furnaliști vin în 
coloane largi, oțelarii și 
laminatorii. Pe graficul 
oțelarilor scrie: 2.724.000 
lei economii la reduce
rea prețului de cost. 
Din cantitatea de 
metal economisit de 
laminatori in acest an 
prin laminarea la tole
ranțe negative, acțiune 
care se încadrează in 
campania procesului mi
limetrilor, s-ar putea 
fauri 100 de camioane, 
40 de tractoare și 2 tur
bine de 7.000 kw. fie
care.

Și în timp ce demon
strația continuă, in com
binat munca este in toi: 
oțelari, furnaliști, scot 
noi șarje. Succesele ob
ținute pină acum vor fi 
urmate de altele și mai 
mari, căci siderurgiștii și 
metalurgiștii din Reșița 
sint hotăriți să-și înde
plinească și să depă
șească -angajamentele 
luate in întrecere in 
cinstea Congresului Par
tidului Muncitoresc Ro- 
min.

NICOLAE CATAX’A 
IOX VELXICOV

Trec goaiie nunceoreșt.

P rivind
carele alegorice

Cu vin tarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Un ca’ otegooc din racnui 23 A^jsl

de A-* 
faț JLL

B. DUMITIESCU

■ arjU

In cel mai tînăr
oraș al patriei
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(Urmare din pag. l-a)

toare; s-a făurit și se dezvoltă continuu unitatea 
politico-morală a poporului muncitor in jurul 
partidului și guvernului.

Tovarăși,

Ne mai despart mai puțin de două luni pină 
la cel de-al III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, eveniment de deosebită însemnă
tate pentru viața partidului și a întregului nostru 
popor -

Congresul va dezbate și adopta schița planu
lui economic de perspectivă pe 15 ani și planul 
de dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1960—1965, care va determina un puternic și con
tinuu avint al economiei și culturii, pe drumul 
desăvîrșirii operei de construire a socialismului 
și al înfloririi scumpei noastre patrii. Republica 
Populară Romină

întrecerea socialis'd in cinstea celui de-a| III- 
lea Congres al partidului a luat o deosebită am
ploare. cuprinzind mase din ce in ce mai largi 
ale oamenilor muncii din industrie și agricul
tură Angajamentele luate de colectivele între
prinderilor și realizările obținute pină acum sint 
mărturie atit a marilor rezeive de care dispune 
economia națională, cit și a capacității creatoare 
a maselor in descoperirea și valorificarea aces
tor rezerve.

Toate acestea ne dau convingerea că planul 
de stat pe I960 va fi indeplinit și depășit, ceea 
ce va crea o puternică bază pentru Înfăptuirea 
mărețelor sarcini de dezvoltare a economiei na
ționale )■ anii următori ai planului de 6 ani.

Tovarăși,

Sărbătorim anul acesta 1 Mai în condițiile 
creșterii și întăririi conținu- a forțelor socialiș- 
■utai și păcii in lumea întreagă.

Remarcabilele succese ale Uniunii Sovietice in 
construcția desfășurată a comunismului, puterni
cul avint al științei și tehnicii sovietice, care au 
stimit admirația intregii lumi, precum și reali
zările insemnate obținute de popoarele țărilor de 
democrație populară din Europa și Asia in con
struirea bazelor socialismului, demonstrează în 
mod evident întregii omeniri superioritatea orin- 
dairii socialiste asupra celei capitaliste.

Poporul romin transmite un călduros salut 
frățesc marelui popor sovietic, constructor al 
comunismului și popoarelor din toate țările socia
liste

Ideile socialismului exercită o influență și o 
atracție din ce in ce mai puternică asupra oame
nilor muncii din țările capitaliste, care trăiesc 
încă in condiții grele de exploatare, ele le lumi
nează calea in lupta lor pentru o viață mai 
bună, pentru libertate și pa-.e

Cu prilejul zilei de I Mai, oamenii muncii din 
țara noastră iși manifestă solidaritatea lor fră
țească cu lupta ceior ce muncesc din' țările capi, 
talului, impotriva șomajului și mizeriei, pentru 
îmbunătățirea salariilor, condiții mai bune de 
muncă, pentru drepturi democratice, progres so
cial șt pentru pace intre popoare.

Ca • putere irezistibilă se desfășoară lupta po- 
p.ari Im asuprite din colonii. pentru cucerirea 
badependemei naționale, apropiind sfârșitul putre
dului și rușinosului sistem colonial, atit de urit 
de popoare.

Poporul romin iși exprimă solidaritatea cu po
poarele din colonii, care luptă pentru eliberarea 
lor națională, și urmărește cu vie simpatie succe
sele ce le obțin popoarele care au scuturat jugul 
colonial și luptă pentru consolidarea indepen
denței și dezvoltarea economiei lor naționale.

Popoarele din întreaga lume iși manifestă din 
ce in ce mai puternic hotărîrea lor de luptă îm
potriva războiului, pentru apărarea păcii.

Ideile leniniste ale coexistenței pașnice Intre 
popoare, pentru rezolvarea problemelor litigioase 
pe calea tratativelor, cuceresc zi de zi noi și noi 
mase de oameni din toate țările, cercuri tot mai 
largi ale opiniei publice mondiale

Inițiativele de pace ale Uniunii Sovietice, isto
ricele ei propuneri cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, misiunea de pace a tov. Hrușciov 
într-o serie de țări și tratativele pe care le-a 
purtat cu conducătorii acestora, constituie contri
buții de cea mai mare însemnătate la slăbirea 
încordării internaționale și îmbunătățirea relații
lor între state și se bucură de aprobarea unanimă 
a poporului nostru, ca și a tuturor oamenilor 
dornici de pace de pe glob.

în curînd va avea loc conferința la nivel înalt 
a celor patru mari puteri, de la care popoarele 
cer și așteaptă un aport important la rezolvarea 
celor mai urgente probleme de care depinde 
consolidarea păcii in lume.

Eforturile ce se depun pentru Însănătoșirea 
atmosferei internaționale întîmpină Împotrivirea 
cercurilor imperialiste agresive, care acționează 
in continuare de pe pozițiile politicii falimentare 
a „războiului rece", incercînd In fel și chip să 
împiedice statornicirea unor relații de colaborare 
pașnică intre state.

Dar desfășurarea evenimentelor internaționale 
arată că forțele mondiale cointeresate in apăra
rea păcii sint cu mult superioare forțelor impe
rialiste agresive, că in epoca noastră este posibilă 
preintimpinarea războiului. întărirea continuă a 
vigilenței popoarelor și unirea și mai puternică 
a tuturor forțelor iubitoare de pace, este chezășia 
sigură a victoriei păcii In lume.

Partidul și guvernul nostru duc cu fermitate 
o politică de intărire a unității și colaborării fră
țești cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări 
ale lagărului socialist, o politică de coexistență 
pașnică, de dezvoltare a colaborării cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor socială și de 
stat. Republica Populară Romină participă activ 
la lucrările Comitetului celor 10 state pentru 
dezarmare și la o serie de alte organisme inter
naționale. Propunerile Guvernului RP Romine 
cu privire la transformarea regiunii balcanilor 
într-o zonă a înțelegerii și a păcii, denucleari- 
zată șl fără arme rachetă, sint o contribuție la 
dezvoltarea colaborării prietenești Intre statele 
din Balcani, la apărarea Și consolidarea păcii in 
lumea întreagă.

Tovarăși,

Sărbătorind ziua de 1 Mai, oamenii muncii din 
patria noastră, strins uniți in jurul partidului și 
guvernului, iși manifestă hotărîrea de a nu pre
cupeți nici un efort, de a munci cu și mai multă 
abnegație, pentru înfăptuirea sarcinilor planului 
de dezvoltare a economiei naționale, creșterea 
continuă a bunăstării poporului muncitor, pentru 
întărirea și înflorirea scumpei noastre patrii — 
Republica Populară Romină.

Comileiul Central al Partidului Muncitoresc 
Romin șl Guvernul Republicii Populare Romine 
urează din țoală inima tuturor celor ce muncesc 
din patria noastră să obțină noi șl însemnate 
succese in lupta și munca lor nobilă și eroică.

Trăiască 1 Mai. ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc I

Trăiască și să se întărească unitatea țărilor 
lagărului socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică î

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Populară Romină I

Trăiască eroica noastră clasă muncitoare, 
aliata sa de nădejde, țărănimea muncitoare, în
tregul nostru popor muncitor I

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, inspira
torul și organizatorul luptei poporului romin 
pentru făurirea vieții noi socialiste I

Trăiască pacea și prietenia intre popoare 1

CJ-lori de ptunăo-ată
Imensa piață a rămas re-.-.ni 

cîteva clipe goală. Ultima 
■ton al gărzilor muncitoreșt. a 
trecut, luînd pas de voie, in 
afara pieții. E liniște. U.-.a;z 
fanfară și-a stăpînit pentru ci- 
teva clipe glasul alămurilor și 
al tobelor. Spre piață înaintează 
ușor, cu o legănare grațioasă, o 
uriașă floare de nufăr. In îața 
tribunei oficiale, împlinindu-:-se 
parcă sorocul sub razele fier
binți ale soarelui, floarea de nu
făr Iși desface petalele. Și din
tre ele — surprinzător și minu
nat pistil — Mariana dintr-a 
treia — un bot de fată — cu 
două stegulete in mină. O aple
care ușoară, apoi steguleteie dau 
semnalul așteptat. In p ată poate 
intra, liber și năvalnic, riul cra
vatelor roșii — fiu» a' 
fluviu al uriașelor coloane de 
oameni ai muncii. Tații, mamele 
și frații i-au trimis înaintea lor 
în piață ca pe un semn, ca pe 
o solie, pe fiii și frații lor mai 
mici, pe cei ce vor prelua mîine 
cu mîinile și cu mințile lor pri
cepute și harnice neîntreruptul 
schimb al făuririi celei mai 
drepte și luminoase orânduiri 
din istoria omenirii-

In piață e stăpîn viitorul. E 
imaginea sa vie.

Piața e o grădină, o tălăzuire 
nesîîrșită de culori, de obraji ar- 
zînd de bucurie Și emoție, de 
priviri pline de lumina bucu
riilor, valuri continue de gla
suri limpezi, de urale care zboa
ră in văzduh odată cu albii po-

Pășji. pseareri!
Tot ceea ce visai vostru neia- 

friczt ru'ezzi ie iapUacște ae- 
vea

Gesra. celor ce-as iaaiut 
Isxbetele de fler; cxrioraroT-

lui <h aatenah a pn» diferite 
d. wr. porneticd.

/■ nudul ăr*—awWor in pro
ducție earn nu fam he ia tri-

rumbei. Treu pfonlerfl.

ănaa afinele M află ți tinirul 
Gheorghe Coteț. R. împreună 
ea brigada M de tiaerN ■ făcut 
ea rrgulanUU econom» da 
meteriaia, ia flatare laaâ intre 
2—4 la nu. frai ahaiai eon* 
turnului apeâfm pUadteat) p a 
reuțit m carrraamă drapelul de 
brigadă de tinerel fruntați. Bri
gada lui Gh. Coteț apiuând ini
tiative torarățuiui mu Gheorghe 
Buceleo, de a redare ea cel gu
lia 2 la iută contuatal .pacific 
Ia materialele eu care te lu-
ereaaă. a obu.ut pină arum e- 
conomii colorând 44 000 lei.

Prin fața tribunei continua M 
rreecd în țuroi neităvilit de ti- 
dari. mont ori, instalatori de pe 
țantiere, harnici oameni ai mun
cii din tinărul oraț Onești.

I. BLAGOVI»! Tinere sportive din Capitală

Plimbare 
de seară
Spre seară, la ceasul naș

terii stelelor, te-a m văzut în- 
dneptîndu-ți pașii spre noua 
piață a palatului. Erai cu.., 
dar cu cine nu erai I

Tot Bucureștiul, de la mic 
la mare, străbatea aleile 
proaspete, de parcă reedita 
demonstrația de dimineață.

Nu țineai să fii original. 
Erai îmbrăcat ca toți ceilalți, 
cu haine bune, și gulerul că
mășii stătea drept, puțin so
lemn. Ca și ceilalți țineai de 
braț cîteva ființe dragi, po
trivi nd u-vă la mers. Ca și cei
lalți priveai îneîntat această 
apariție vrăjitorească « un 
oraș cu totul și cu totul mi
nunat, strălucind în lumini, 
înmiresmat de verdeață.

Te bucurai adine oa și alte 
sute de mii de oameni ai 
muncii, porniți în aceeași 
plimbare.

Ți-ai prelungit plimbarea 
cit s-a putut mai mult, greu 
smuls de lingă vitrinele rin- 
duite sub porticele albe, ple- 
cînd cu o dulce osteneală 
spre casă. Dar cu cît te a- 
propiai de vechiul cartier, 
undeva spre Grivița sau poate 
spre Mihai Bravu, un gînd te 
cucerea și îți înflorea chipul: 
„Vine spre noi ! Vine spre 
cartierul nostru I Vine spre 
casa noastră i“.
- Cine ?
= Cum cine ?
•= Tot ceea ce am văzut : 

blocul nou, neonul, aleea, 
piața largă.

Vine spre Grivița, spre Mi
hai Bravu, spre toate cartie
rele.

Deși la o simplă plimbare 
în seara de 1 Mai, te întorci 
acasă cu hotărîrea de a 
munci cît zece pentru a grăbi 
ritmul construcției socialiste.

ȘTEFAN IUREȘ



Piața Stalin din Capitală, în dimineața marii sărbători...

Foto : AGERPRES



Din viața tineretului cehoslovac

Sărbătorirea zilei de 1 Mai

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : înainte de în
ceperea tradiționalei parade mi
litare de 1 Mai, mii de mosco- 
viți — inovatori din industrie și 
agricultură, fruntași ai vieții cul
turale, conducători ai instituții
lor de stat și ai organizațiilor 
obștești, ofițeri superiori ai for
țelor armate ale U.R.S.S. au 
luat loc în tribunele din Piața 
Roșie. Tot acolo se aflau oaspeți 
din zeci de state străine.

Cei adunați în Piața Roșie au 
salutat prin aplauze furtunoase 
apariția la tribuna Mausoleului 
a conducătorilor partidului co
munist și statului sovietic.

Parada militară a început la 
ora 10 dimineața. Ea a fost pri
mită de mareșalul Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S.

De la 
mareșalul 
cuvîntare 
trozilor, 
muncii 
oaspeților străini.

în încheierea paradei de 1 
Mai de la Moscova au fost pre
zentate modele ale noii tehnici 
militare sovietice. în Piața Ro
șie au defilat trupe înzestrate 
cu rachete — reprezentînd cel 
mai nou gen de unități ale for
țelor armate.

tribuna Mausoleului, 
Malinovski a rostit o 
în fața ostașilor, ma- 
ofițerilor, oamenilor 

din Uniunea Sovietică,

Muncitorii, inginerii și oame
nii de știință sovietici au rea
lizat rachete cu diferite destina
ții — cu o rază de zbor cuprin
să între zeci și sute de kilo
metri pînâ la o distanță în mod 
practic nelimitată. în fruntea 
coloanei înaintau instalații al 
căror prototip au fost vestitele 
„catiușe1*, care au semănat groa
ză în rîndurile cotropitorilor 
hitleriști. Aceste instalații sînt 
destinate pentru a trage salve 
cu rachete direct pe cîmpul de 
bătălie.

Calibrul rachetelor creștea 
mereu. Rachetele cu o rază de 
zbor considerabil mai mare au 
fost urmate de instalații auto
propulsate cu rachete antiaeriene, 
capabile să distrugă la mari al
titudini *și cu o precizie uimi
toare avioanele și aparatele de 
zbor fără pilot ale inamicului.

După instalațiile antiaeriene 
au urmat rachete destinate 
lovească ținte departe în 
tele frontului inamicului, 
apoi rachete balistice 
prin forma lor amintesc 
uriașe țigări de foi.

Coloana trupelor înzestrate cu 
rachete s-a încheiat prin ra
chete balistice gigantice, cu o 
rază mare de acțiune, pentru a 
căror transport pe cale ferată ar 
fi fost necesare cel puțin cîte 
două platforme. Dispunînd de o 
uriașă viteză, o mare altitudine 
și rază de zbor, ele sînt capa
bile ca în orice condiții să atin
gă cu o precizie excepțională 
ținta fixată.

Tehnica rachetelor a trezit 
un interes deosebit în rîndurile 
tuturor acelora care urmăreau 
parada de la tribună. In repe
tate rînduri au răsunat aplauze.

în cursul paradei au fost pre
zentate de asemenea tunuri gi
gantice.

să 
spa- 
iar 

care 
de

mii

----- •------

MOSCOVA 2 (Agerprss). — 
TASS transmite: La 2 mai a 
sosit la /Moscova delegația de 
partid și guvernamentală a R. 
Cehoslovace în frunte cu Anto
nin Novotny, priin-secretar al 
C.C, al P.C. din Cehoslovacia și 
președintele Republicii Ceho
slovace.

Oaspeții vor participa la des
chiderea marii expoziții „Ceho- 
siovacia în 1960“ care se află în 
parcul de cultură și odihna „So- 
koln.ki". Deschiderea festivă a 
expoziției va avea loc la 3 mai. 
Ea este consacrată realizărilor 
Republicii Cehoslovace in cei 15 
ani de la eliberarea țării de sub 
jugul fascist.

Pe aerodromul Vnukovo, An
tonin Novotny și persoanele care 
îl însoțesc au fost jntîmpinați de 
Nikita Hrușciov, Frol Kozlov, 
Mihail Suslov, Kliment Voroși- 
lov, Alexei Kosîghin, Dmitri Po- 
leanski, de miniștri ai U.R.S.S. 
și de alte persoane oficiale.

In cuvîntarea de salut adre
sată președintelui R. Ceho
slovace, N. S. Hrușciov a spus 
că poporul sovietic se bucură 
sincer de faptul că popoarele 
Cehoslovaciei, strîns unite în iu- 
rul avangărzii lor de luptă, glo
riosul partid comunist, desâvir- 
șesc cu succes construirea socie
tății socialiste.

N. S. Hrușciov a spus că în 
curînd se va deschide la Praga 
expoziția „Realizările economiei 
naționale a U.R.S.S.**.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
Antoni-n Novotny a mulțumit în 
numele delegației de part’d și 
guvernamentale cehoslovace pen
tru primirea cordială făcută la 
Moscova.

Din
C

activitatea 
A. E. R.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
La Moscova a fost dat publici
tății comunicatul cu privire Ia 
rezultatele ședinței Comisiei per
manente pentru colaborarea eco
nomică și tehnico-ștlințificâ in 
domeniul siderurgiei a Consiliu
lui de ajutor economic reciproc 
care a avut loc la Moscova intre 
26 și 28 aprilie.

Au fost examinate problemele 
legate de lucrările ce au loc in 
țările membre ale C.A.E.R. cu 
privire la dezvoltarea in perspec
tivă a siderurgiei in perioada de 
după anul 1965. A fost de ase
menea examinat programul efec
tuării In comun a unor lucrări 
de cercetări științifice pentru 
stabilirea tehnologiei prelucrării 
minereurilor de fier și nichel din 
Albania.

Comisia a discutat măsurile in 
legătură cu recomandările con
sfătuirii reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste ale Europei 
care a avut loc la 2-3 februarie 
1960 la Moscova in problema 
schimbului de experiență în dez
voltarea agriculturii.

Comisia a aprobat raportul de 
activitate pe anul 1959 și a sta
bilit orientarea activității pe 
anul 1960.

La ședință au participat repre
zentanții Albaniei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Republicii Demo
crate Germane. Poloniei, Romî- 
niei, Ungariei și Uniunii Sovie
tice. Ca observatori au asistat

Popu-
tice. Ca observatori au 
reprezentanții Republicii 
lare Chineze.

Lucrările comisiei au
într-o atmosferă prietenească, în 
spiritul unității frățești.

decurs

★
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : După parada 
militară care a durat 40 de mi
nute, fanfarele au vestit începe
rea demonstrației de 1 Mai in 
Piața Roșie.

Defilarea a fost deschisă de 
coloana reprezentanților a trei 
generații de oameni ai muncii. 
Au defilat 1-500 dintre cei mai 
buni muncitori din Moscova — 
eroi ai Muncii Socialiste, inova
tori din producție. Deasupra ca
petelor lor ~ 
roșii.

S-ar părea

fluturau drapele

ca în Piață a in-

/?. p.

florit o grădină : au apărut 
de sportivi îmbrăcați in costume 
de primăvară viu colorate.

Apoi, sportivii se împrăștie și 
din vagonetele miniaturale ale 
unui tren de automobile iese un 
grup de copii. Ei se urcă la tri
buna Mausoleului și în ropote 
de aplauze oferă buchete de flori 
lui Nikita Hrușciov, Kliment 
Voroșilov, Anastas Mikoian, Frol 
Kozlov, tuturor conducătorilor 
partidului comunist și ai guver
nului sovietic, precum și lui 
Utto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, aflat de asemenea la 
tribună.

Cel mai des pe panourile pur
tate de demonstranți figurează 
un singur cuvînt „Pace . Trece 
încet un simbolic ,,Far al păcii'* 
înalt cit o casă cu trei etaje. Pe 
virful farului este înscris cuvin- 
tul ,,Pace"; cînd ajunge in drep
tul Mausoleului, din construcția 
care strălucea in razele soarelui 
și-a luat zborul un stol de po
rumbei — vestitori ai păcii I

Deasupra vechilor ziduri ale 
Kremlinului răsună cuvintele 
„Pentru pace ! Pentru priete
nie Aceasta este atît o urare 
de drum bun lui Nikita Hruș
ciov in apropiata lui călătorie iu 
Paris, cit și expresia convinge
rii ferme că el va apăra cu dtr- 
zenie cauza păcii la conferința șe
filor de guverne.

in timp ce prin fața tribune
lor trec steaguri ale țărilor 
cialiste, deasupra

R. P. Ungară
BUDAPESTA 1 — Corespon

dentul Agerpres transmite : Oa
menii muncii din capitala Un
gariei au sărbătorit cu entu
ziasm ziua de 1 Mai. Sute de 
mii de locuitori ai Budapestei 
au ieșit incă de dimineață pe 
străzile și piețele orașului pa
voazate cu steaguri, lozinci și 
pancarte, indreptindu-se in co
loane nesfirșite spre parcul ora
șului. Aici, pe bulevardul Ghe- 
orghe Doja a avut loc demon
strația festivă a oamenilor mun
cii care a durat cinci ore,

Peste un milion de oameni al 
muncii din Budapesta au tre
cut prin fața tribunei centrale 
in care se aflau Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C al P.M.SU. 
Ferencz Miimch, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, membri ai Biroului Po
litic al P.M.SU. și membri ai 
guvernului.

Franța
2. — Corespondentul 
transmite:
muncii din capitala

so- 
Pieții Roșii 

răsună aclamații de salut 
cinstea prieteniei veșnice și 
clintite cu oamenii muncii 
aceste țări.

Din Piața Roșie, oamenii 
vietici adresează de asemenea 
cuvinte calde de salut popoare
lor Indiei, Indoneziei, țărilor a- 
rabe, Africii și Americii Latine. 
Răsună aclamații in cinstea prie
teniei cu popoarele S.U.A., An
gliei, Franței și a celorlalte state 
în interesul păcii 
lume.

Participanții la 
scandează : „Slavă partidului ! 
Slavă poporului sovietic !" Se 
înalță spre cer un uriaș balon 
pe care este fixat 
roșu cu deviza sfintă pentru oa
menii sovietici : ^Comunismul ra 
birui

Defilarea consacrată zilei de 
1 Mai — ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc — 
a durat trei ore.

Chineză
PEKIN 1 

porul chinez _ _ ____ ___
cameni a sărbătorit cu entuzia m 
1 Mai — Ziua solidarității in
ternaționale a oamenilor mun
cii, ziua frăției muncitorilor din 
toate țările.

Capitala Chinei, străvechiul o- 
raș Pekin, la fel ca ș: toate ora
șele $i satele Republicii Popu
lare Chineze, a îmbrăcat haina 
de sărbătoare. Pe străzile și in 
piețele pitoresc pavoazate cu 
steaguri și flori au ieșit un nu
măr impresionant de oameni ai 
muncii. La demonstrațiile care 
au avut loc In diferite raioane 
ale Pekinului, muncitorii, func-

(Agerpres). — Po- 
de 650 milioane de

R. P.
VARȘOVIA 1 (Agerpres). Co

respondentul Agerpres transmi
te : Capitala Poloniei — Var
șovia. a îmbrăcat haina de săr
bătoare. Pretutindeni se puteau 
vedea lozinci, pancarte, portrete 
ale Iui Marx, Engels. Lenin. Pe 
multe pancarte erau înscrise cu
vintele : „Dezarmarea generală 
și totală este baza păcii**.

Dis-de-dimineată spre marea 
piață din fața Palatului științei

ia
ne- 
din

so-

în întreaga

demonstrație

un drapel

ționarii, studenții șl elevii pur
tau pancarte și machete ilus- 
trind marile lor victorii in 
muncă.

In uzine, fabrici, în instituții 
și institute de învățăm in t au a- 
vut loc mitinguri festive, iar in 
piețele și părcurile orașului — 
mari serbări, concerte, spectacole 
date de numeroase colective de 
artiști amatori.

Conducătorii partidului și gu
vernului chinez — Mao Țze-dun, 
Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Cen Iun 
și Cen I — au participat Ia fes
tivitățile consacrate zilei de 
1 Mai care au avut loc în ora
șele Tiațzin, Cendu, Șanhai, 
Guiian și Kunmin.

Polonă
șl culturii se scurgeau coloanele 
de oameni ai muncii din toate 
raioanele capitalei poloneze, pur* 
tind steaguri roșii și flori, pan
carte pe care stau scrise lozin
cile păcii și realizările obținute 
în cinstea marii sărbători.

In numele Comitetului Cen
tral al P M.U.P., W. Gomulka 
a adresat o cuvîntare partici- 
panților Ia miting.

Australia
CAMBERRA 2 (Agerpres). — 

Demonstrația de 1 Alai a oame
nilor muncii din Australia, care 
a avut loc la 1 Mai la Sidney, 
s-a desfășurat sub lozincile : „Să 
se pună capăt cursei înarmări
lor !“, „Să fie interzise experien
țele cu arma nucleara !• „Trata
tivele sînt calea spre rezolvarea

problemelor internaționale liti
gioase „Coexistență Dașnică !“, 
„Să fie asigurată pacea între 
popoare !**.

Demonstranții au cerut majo
rarea salariilor, reducerea săptă- 
mînii de lucru și îmbunătățirea 
condițiilor de lucru.

Situația din Coreea de Sud
SEUL 2 (Agerpres) — 

timp ce Ho Cijon, care s-a 
scăunat ca prim-mlnistru 
Coreei de Sud, după ce Li 
Alan a fost silit de poporul

In 
în. 
al 

Sin 
. _ r 'co

reean să demisioneze, încearcă 
să-și completeze „guvernul", în 
Seul și în alte orașe au re
început manifestațiile. La 1 mai 
studenții din Seul, întruniți în 
mitinguri care au avut loc la 
toate universitățile, 
imediata demitere 
și profesorilor care s-au

au cerut 
a rectorilor 

i făcut 
vi novați în trecut de încălcarea 
libertății și democrației.

De asemenea studenții au ce
rut dizolvarea imediată a „Cor
pului național de apărare a stu- 
denților** demascînd această or- 
ganizație ca o agentură a regi
mului putred lisînmanișt.

La 1 mai, muncitorii sud-co- 
reeni au dizolvat Federația sin
dicatelor din Coreea de Sud, 
care prin politica ei s-a demas
cat ca o unealtă oarbă a regi-

nwuîui marionetă lisînmanist 
o anexă 
Docherii din Pusan 
locuința lui Kim Ki 
dintele Federației 
din Pusan.-

★

SEUL 2 (Agerpres). — Agen
țiile străine anunță că în pofida 
stării de asediu la 2 mai a avut 
loc in orașul Pusan o puternică 
demonstrație care a durat cinci 
ore. Demonstrația a fost inițiată 
de studenți și elevi, cărora li 
s-au alăturat zeci de mii de lo
cuitori ai orașului. Ei 
dizolvarea imediată a 
Naționale și ținerea de 
geri. In orașul Taegu a 
de asemenea o mare manifesta
ție a studenților care au cerut 
dizolvarea Adunării Naționale. 
La 2 mai elevii din Seul au de
clarat grevă cerînd îndepărtarea 
profesorilor care au sprijinit re
gimul lui Li Sîn Man.

- 5'
a Partidului liberal, 

au distrus 
Ok, preșe- 
sindicatelor

au cerut 
Adunării 
noi ale- 
avut loc

PARIS 
Agerpres

Oamenii __r___
Franței au sărbătorit această zi 
printr-un mare miting care a 
avut loc în Place de la Republi- 
que, în apropierea clădirii Bursei 
Muncii din Paris. La miting au 
participat mii de parizieni și lo
cuitori ai suburbiilor Parisului.

In balconul Bursei Muncii au 
apărut conducătorii uniunilor 
sindicale din Franța, reprezen
tanți ai Consiliului Național al 
Păcii, membri ai conducerii 
Rartiduliii Comunist Francez, U- 
niunii Tineretului Comunist din 
Franța.

Mitingul s-a încheiat în su
netele solemne ale „Interna- 
ționalei**.

Japonia
TOKIO (Agerpres). - TASS 

t-ansmite: Duminică, milioane
d? oameni ai muncii din Japo
nia au ieșit pe străzile orașelor 
și satelor japoneze pentru a-și 
demonstra din nou cu prilejul 
zilei de I Mai solidaritatea eu 
popoarele lumii întregi. Potrivit 
tradiției, ei au venit să cinsteas
că această sărbătoare a muncii 
împreună eu familiile lor.

La mitingul de I Mai car, a 
avut loc la Tokio au participat 
peste 603.100 de oameni — cifre 
record pentru toți anii dinainte 
și d. după război. _Jrâ guver
nul Kîși care împinge popnrvl 
japonez pe calea războiului !*, 
„Să apărăm drepturile noastre 
vitale!“, ,,Să întărim pacea și 
Firieteni» intre popoarele întregii 
urni!“, — aceste lozinci se pu

teau vedea pe tribune unde se 
aflau conducătorii sindicatelor și 
ai altor organizații democratice 
din țară.

După miting a avut loc o 
grandioasă demonstrație.

Grecia
ATENA 2 (Agerpres).—TASS 

transmite: Duminică la Atena a 
avut loc prima demonstrație 
muncitorească de t Mai din ul- 
t mii zece ani. La demonstrație 
au participat cîteva mii de oa
meni.

Dis-de dimineață spre piața 
Kolokotronis au început să se 
îndrepte coloane de muncitori. 
Demonstranții purtau pancarte 
cu lozincile: „Vrem pace, dezar
mare generală și totală, destin
derea încordării, coexistență paș
nică, muncă și piine, libertate și 
derocrație !".

Apoi a avut loc un miting al 
muncitorilor. Participanții la 
m.ting au scandat lozinci, che- 
mind la unitatea forțelor oame
nilor muncii p protest! nd împo
triva înăbușirii libertăților de
mocratice, împotriva șomajului.

Demonstrația pașnică a conti
nual și după miting. împotriva 
pirticipanților 
au fost trimise 
polițienești. Au 
între polițiști 
Ații de atenieni 
trotuare au salutat pe demons- 
tranți, exprimindu-și simpatia 
față de eL

la demonstrație 
importante forțe 
avut loc ciocniri 
și demonstranți, 
care se aflau pe

Tineretul Cehoslovaciei participă cu entuziasm la construcția so- 
ciclismului. Fotografia noastră înfățișează pe Hedvika Kocourovc, 
fruntașă în muncă pe șantierul combinatului „Clement Gott

wald" din Kuncice.

Apelul adresat
de C. C. al P. C. din Grecia 

guvernului, parlamentului 
și partidelor politice din țară

ATENA 2 (Agerpres).—TASS 
trans nite : Ziarul „Anexartîtos 
Typos" a publicat la 2 mai ape
lul adresat de C.C. al Partidu
lui Comunist din Grecia guver
nului,. parlamentului și partide
lor politice din țară.

Respingind acuzația calomni
oasă de „spionaj" adusă partidu
lui și subliniind că singura lui 
preocupare este grija pentru pace

ni-și progres, pentru interesele 
țiunii și ale poporului. Comitetul 
Central al P C. din Grecia cere 
legalizarea partidului.

Legalizarea Partidului Comu
nist din Grecia, se spune în apel, 
ar contribui la încetarea stării 
de război civil și a situației a- 
norma'e d’n țară și prin aceasta 
li ca iza păcii și democrației în 
Grecia.

Pentru libertatea patriciilor greci
ATENX 2 (Agerpres).—TASS 

transmite: Deputați ai partidu
lui Uniunea Democrată de Stin
gă (E.D.A.) din Grecia au de- 
fms in parlament un proiect de 
ege cerind punerea în libertate 

a democra‘i!or care se află în 
închisori de pes*e zece ani sau 
ca~e au executat două trrimi 
d n pedeapsă. Proiectul de le'te 
se referă la p?ste 2.000 de de-

mo:rați greci aruncați în Închi
sori de autorități pentru că au 
lup.at activ împotriva ocupanți- 
lor germano-italieni și a trădă- 
torilor.

Deputați ai Partidului „Noua 
mișcare agrară** au făcut o in
terpela e în par'ament în care 
protestează cu hotărîre împotriva 
terorii politice la cire sînt su
puși democrați fn Grecia.

L

„Soare pe cer, 
soare în inimi"
Declarații ale oaspeților străini

Ne aflăm în tribună, printre 
oaspeții străini. Auzim aplauze 
entuziaste. Se discută însuflețit, 
se gesticulează. Alături, auzim 
limba franceză. Intrăm in dis
cuție. Robert Blanchard, acti
vist al Sindicatului metalurgiști- 
lor din regiunea pariziană apar- 
ținînd de organizația sindicală 
Force Ouvriere, ne răspunde cu 
amabilitate la întrebări :

— Ce impresie îmi face de
monstrația de l Mai? O impre
sie admirabilă ! Este o mare 
demonstrație. Pretutindeni deo
sebesc soarele : soare pe cer, 
soare în inimi... Mă incintă în 
mod deosebit tineretul pe care 
îl văd afirmînd prin entuzias
mul său, dorința sa puternică 
de pace.

Colegul oaspetelui Blanchard 
este Henri Barreau, activist al 
sindicatului metalurgist din re
giunea pariziană din cadrul 
C.G.T.. Ne împărtășește cu multă 
plăcere impresiile sale despre 
entuziasta demonstrație 
Mai la care participă.

— Asist la o frumoasă 
toare populară. Intr-adevăr văd 
cum prin fața ochilor trece 
poporul, care trăiește zile de 
bucurie. Găsesc emoționantă a- 
ceastă demonstrație deoarece ea 
arată de cit entuziasm este ca
pabil poporul, care sub o con
ducere înțeleaptă știe să 
struiască o 
listă,

— Ce ne 
sărbătorirea 
Paris ?

— La Paris se va desfășura 
doar peste cîteva ore o mare 
manifestație. în fața Bursei 
Muncii. Metalurgiștii, împreună 
cu celelalte categorii de munci
tori, împreună cu reprezentanții 
întregului popor vor sărbători 
din suflet această zi de solidari
tate internațională a celor ce 
muncesc...

După o pauză de cîteva se
cunde, Henri Barreau a adăugat: 
„Privesc bucuria de pe fețele 
tinerilor ce trec în aceste co
loane. Mă gindesc la lupta și 
jertfele care au fost făcute de 
popor, de partid, pentru a adu
ce în această zi bucuria, dra
gostea de viață, pe fețele acestor 
tineri...**. Era profund emoțio
nat.

Pe Emina Baghirova, Eroină 
a Muncii socialiste din U.R.S.S., 
am surprins-o salutînd un grup 
de copii care tocmai trecea prin 
fața tribunei. Copiii făceau sem
ne prietenești cu mici coronițe 
de flori.

— Sînt fericită să văd realiză
rile Romîniei frățești. Admir 
mult entuziasmul demonstranți
lor, dovada faptului ci sînt ho-

de 1

sărbă-

con-
viață nouă, socia-

puteți spune despre 
zilei de 1 Mai la

tărîți să obțină noi succese pe 
drumul construirii socialismului, 
sub conducerea partidului.

Pe o altă bancă, oaspeți din 
Cehoslovacia prietenă. Ne este 
prezentată Margarita Spisiakova, 
membră a Consiliului Sindical 
Slovac. Aflată de cîteva zile în 
țara noastră a avut posibilitatea 
să viziteze uzinele „Semănătoa
rea" precum și un șantier de 
construcții de locuințe de pe 
Calea Victoriei. De la Margarita 
Spisiakova aflăm că a mai fost 
în țara noastră în urmă cu pa
tru ani.

— Bucureștiul s-a schimbat 
deosebit de mult. Cîteva locuri 
pe care le-am cunoscut atunci 
cu greu am putut să le recu
nosc. Pretutindeni se constru
iește, mult și frumos. Pretutin
deni văd oameni energici,, har
nici, fericiți, care construiesc 
cu drag. Au și dece : își con
struiesc țara lor nouă, socialistă.

în tribună se află și oaspeți 
din Cipru. îl cunoaștem pe An
tonis Yiannoudis, secretar al 
Sindicatului Muncitorilor din 
Construcții, districtul Limassol.

— Sînt foarte entuziasmat de 
ceea ce văd : un popor care 
sărbătorește 1 Mai, ca popor li
ber, avînd puterea în mîinile 
sale... Mă bucur că vizitez Ro
mania. In permanență cunosc 
lucruri interesante... Sînt con
vins că tinerii romîni sînt foar
te mulțumiți, de sistemul so
cial în care trăiesc ; văd acest 
lucru pe fețele lor... Știu că ti
neretul din Romînia de azi are 
o viață foarte fericită. Mă im
presionează la acest 1 Mai ma
rt'festația tinerilor deoarece în
țeleg că ei sini viitorii con
structori ai Romîniei de mîine, 
tineri educați în spiritul muncii 
constructive și al păcii.

Oaspetele Diomides Cristou, 
secretar al Uniunii funcționari
lor comerciali din Famagusta, 
(Cipru), ne-a vorbit cu multă 
căldură de propunerea guvernu
lui romîn privind realizarea 
unei zone a păcii, de colaborare 
și prietenie în regiunea Balca
nilor și a Mării Adriatice. „Gă
sesc foarte prețioasă această pro
punere. Realizarea ei ar însemna 
un lucru extrem de mare pentru 
popoarele din această regiune. 
Această propunere a fost inspi
rată de dorința păcii, dorință pe 
care poporul romîn o afirmă 
astăzi atît de puternic la de
monstrație".

1 Mai sărbătorit cu entuziasm 
de poporul nostru a impresionat 
profund pe oaspeții străini pre- 
zenți la București, în această zi.

CAROL ROMAN

Noi manifestații 
antiguvernamentale

ISTANBUL 2 (Agerpres). - 
La 1 mai străzile orașului 
Istanbul erau pustii. In legătu
ră cu mișcările studențești care 
continuă, prin ordinul comanda
mentului cu privire la menține
rea stării excepționale locuito
rilor orașului li se interzice să 
iasă din casă

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, comandamentul 
pentru respectarea stării excep
ționale din Istanbul a dat publi
cității un comunicat în care se 
arată că începînd din ziua de 
2 mai după ridicarea restricțiilor 
cu privire la circulație orice 
nouă demonstrație împotriva gu
vernului Menderes va fi repri
mată făcîndu-se uz de arme.

★
ISTANBUL 1 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de 
presă, guvernul turc a extins 
pentru o perioadă de trei luni 
legea marțială decretată în ur
ma manifestațiilor studențești 
antiguvernamentale. Comandanții 
militari din Istanbul și Ankara 
au emis noi ordine interzicînd 
orice întruniri publice In acea
stă perioadă. Totuși se semna
lează noi demonstrații, atît Ia 
Istanbul și Ankara, cît și în ora
șul Izmir, unde aproape 1.600 
de studenți s-au adunat in apro
pierea statuii lui Kemal Ataturk, 
strigînd „Libertate ?“ și „Mende
res să demisioneze !**, La Is-

tanbul trupe cu baioneta la ar
mă au alungat pe cei 2.000 de 
studenți, care se baricadaseră 
în clădirea universității și au e- 
fectuat zeci de arestări.

ISTANBUL 2 (Agerpres). — 
La 2 mai s-a deschis la Istanbul 
sesiunea ordinară a Consiliului 
N.A.T.O. la nivelul miniștrilor 
Afacerilor Externe. Datorită de
monstrațiilor studențești primul 
ministru al Turciei, Menderes, 
nu a putut participa la deschi
derea sesiunii. Lucrările sesiunii 
se vor desfășura în secret.

Orașul Istanbul aflindu-se sub 
regimul unei severe legi mar
țiale, miniștrii Afacerilor Externe 
au străbătut străzile în mar? vi
teză, fiind precedați de un număr 
mare de polițiști pe motociclete. 
Un avion al poliției zbura neîn
cetat deasupra mulțimii care a 
început să se adune in fața Pa
latului municipalității.

PRAGA. — După cum trans
mite Ceteka, la Praga a fost 
semnat comunicatul canțun ceho. 
slovaco-mongol cu privire la vi
zita în Cehoslovacia a lui J. 
Sambu, președintele Prezidiului 
'Marelui Hural Popular al Repu
blicii Pcpultare Mongole.

ASUNCION. — După cum a- 
nunță agenția UP1, la 29 aprilie 
în sudul Paraguayului a izbucnit 
din nou revolta poporului împo
triva dictaturii singeroase a lui 
Stroessner,

NEW YORK. — Agenția United 
Press International relatează că 
Inchelndu-și viz Ha oficială în 
S.U.A. In seara zilei de 29 apri. 
Hă președintele De Gaulle și per
soanele care îl însoțesc au ple
cat cu avionul din " *
(statul Louisiana) 
franceză.

PRAGA. - La 2 _________
chis cel de-al 15-lea concurs mu
zical internațional intitulat ..Pri
măvara la Praga I960". La acest 
'codeurn pârtie'pă 64 de tineri so
liști vocali din R Cehoslovacă, 
U.R.S.S,. R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană. Anglia, Dmemarca, 
Japonia, R F Germană, Statele 
Unite și Venezuela Din juriul 
concursului face parte și Zenaida 
Palii, artistă emerită din R. P.

New Orleans 
in Guineea

mai s-a des-

în Turcia
Este semnificativ faptul că ac

tuala sesiune a alianței agresive 
N.A.T.O. are loc într-un oraș în 
care a fost decretată starea de 
asediu. Pe străzile Istanbulului 
patrulează unități militare, iar 
în punctele cheie sînt concentrate 
tancuri. Clădirea în care se des
fășoară lucrările sesiunii este 
apărată de trupe.

Comandamentul militar a dat 
publicității un ordin sever prin 
care interzice organizarea in 
oraș de adunări și demonstrații. 
Cu toate acestea in momentul în 
care au început lucrările sesiunii, 
în apropierea clădirii municipa
lității — unde are loc sesiunea 
Consiliului N.A.T.O. — studenții 
au organizat o demonstrație 
scandînd cu lărie : „Libertate". 
„Libertate". împotriva studenți
lor au fost aruncate imediat tru
pe de infanterie și subunități de 
tancuri care au împrăștiat de
monstrația.

Sesiunea 
Comisiei mixte 
pentru aplicarea 

convenției privind 
pescuitul pe Dunăre

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova 
s-a dat publicității comunicatul 
oficial cu privire la cea de-a 
doua sesiune a Comisiei mixte 
pentru aplicarea convenției pri
vind pescuitul in apele Dunării- 
La lucrările sesiunii, care s-au 
desfășurat la Moscova între 23 
și 28 aprilie, au participat re
prezentanți ai Uniunii Sovieti
ce, R. P. Bulgaria, R. P. Ro
mînă și R. P. F. Iugoslavia. In 
calitate de observatoare la se
siune a asistat o delegație a 
R. P. Ungare.

Sesiunea, care s-a desfășurat 
în spiritul înțelegerii și colabo
rării, a adoptat hotăriri în le
gătură cu problemele discutate, 
legate de reglementarea pescui
tului, reproducerea rezervelor 
piscicole și cercetările științifice.

Următoarea sesiune va avea 
loc in 1961 la Belgrad.

AJUTORUL CRUCII ROȘII A R.P. ROMÎNE 
PENTRU SINISTRAT» DE LA LAR (Iran)

Pentru ajutorarea sinistraților 
în urma cutremurului din orașul 
Lar (Iran), Crucea Roșie a 
R.P. Romîne trimite de urgență 
pe calea aerului Asociației ira

niene a Leului și Soarelui Roșu 
seruri antiepidemice, anatoxine 
și medicamente de primă nece
sitate.

(Agerpres)

Informație

R

u
Romînă. Concursul va lua sfîrșit 
la 11 mai.

HANOI. — Potrivit unui comu
nicat al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Vietnam, 
dat publicității la 30 aprilie, sa. 
lariile muncitorilor, funcționari
lor publici și ostașilor din R. D. 
Vietnam vor fi sporite cu 12,4 la 
sută,

ULAN.BATOR. - Direcția Gen. 
trală de Statistică a R. P. Mon. 
gole a dat public’tății comuni
catul cu privire la rezultatele în
deplinirii planului economiei na
ționale pe primul trimestru al a- 
nului I960.’ In comunicat se spu
ne că toate ramurile economiei 
naționale a R. P. Mongole au 
obținut succese importante în 
primul tiimestiu al acestui an.

DELHI — Agenția France 
Press? relatează din Delhi că 
primul ministru al Indiei, Nehru, 
va face o vizită oficială de trei 
zile în Turcia, după conferința 
de la Londra a primilor miniștri 
a! Cnrr monwfca'thu'ui britanic 
care are loc la începutul lunii 
mai.

BOGOTA — Ministrul colum
bian al Afacerilor Externe. Julio 
Turbay, a anunțat că Columbia 
a hotărlt să rupă relațiile diplo
matice cu Republica Dominicană.

Simbătă seara s-a înapoiat in 
Capitală, venind de la Geneva, 
delegația R.P. Romîne care a 
participat la prima parte a lu
crărilor Conferinței Comitetului 
celor zece state pentru dezar
mare.

Delegația a fost condusă de 
tov. Eduard Mezineescu, adjunct

al ministrului Afacerilor Ex
terne.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost salutați de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
și ai Ministerului Forțelor Ar
mate.

(Agerpres)

R.P.Bulgaria
SOFIA 2 (Agerpres). —
Duminică, odată cu desfășura

rea meciului R.P. Bulgaria—R.P. 
Romînă amatorii jocului de fot
bal au cunoscut cea de-a 7-a 
echipă eurppeană calificată pen
tru turneul final al Jocurilor 
Olimpice de la Roma. în me
ciul disputat la Sofia pe stadio
nul Vasil Levski“ în prezența 
a peste 50.000 spectatori, echipa 
bulgară a trecut Cu succes acest 
examen hotărîtor al grupei a 
III a obținînd victoria cu scorul 
de 2-1 (2-0), victorie ce i-a 
adus calificarea mult dorită. E- 
chipa bulgară a prestat, mai 
ales în prima repriză un joc 
omogen și eficace. Fotbaliștii 
bulgari au surprins chiar din 
primele minute apărarea echipei 
romînești care a jucat sub po
sibilitățile ei și a avut în Cari- 
cas un stoper nehotărît, depășit 
de importanța jocului. Echipa 
romînă nu a acționat la adevă
rata sa valoare decît din minu-

- R.P. Romînă 2-1
tul 65 cînd atacanții jucînd mai 
reorganizat au pus de multe ori 
la încercare pe talentatul portar 
bulgar Naidenov. Atacanții romîni 
au încercat de cîteva ori să 
intre în posesia balonului dar 
mijlocașii bulgari Largov și Co- 
vacev au avut o activitate susți
nută și au stăvilit acțiunile lor.

După pauză jocul s-a echili
brat. Din minutul 65 echipa ro
mînă a jucat de la egal la egal 
cu echipa bulgară punînd de 
multe ori la încercare apărarea 
masivă a gazdelor. în minutul 
66 echipa romînă a redus han
dicapul printr-un punct înscris 
de Tătaru care a urmărit cu 
atenție o centrare a lui fîașoti. 
Fotbaliștii romîni au avut de
seori inițiativa în această ultimă 
parte a meciului dar atacanții 
s au pripit de multe ori ratînd 
situații favorabile, astfel că pînă 
la sfîrșit scorul a rămas de 2-1 
în favoarea gazdelor.

(Agerpres)

Entuziasta 
demonstrația 

a oamenilor muncii 
din Capitală

(Urmare din pag. l-a) 
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poartă cu mindrie steagul de în* 
treprindere fruntașă pe ramură.

Oamenii de știință, proiectau- 
ții, artiștii, lucrătorii Combina* 
tulul Poligrafic „Casa Scînteii*\ 
aviatorii, medicii iși au locul lor. 
de cinste în marea coloană.

Trec apoi studenții — viitorii 
intelectuali, ieșiți din rîndul po
porului muncitor, care 5e bucură 
de condiții minunate, creata 
prin grija statului nostru demo
crat-popular trec sportivii, tineri 
viguroși și căliți în întrecerile 
sportive.

Fluviul imens al demonstranți
lor părea fără sfîrșit. Trecea 
prin piață — liber și mindru — 
poporul muncitor, stăpin al țării 
sale.

Raportîndu-și cu mindrie și în
credere unul altuia rezultatele 
muncii avintate pe șantierul so
cialist, hotărirea de a înfăptui 
grandioasele proiecte de viitor 
ale partidului — oțelarul, turnă
torul, strungarul, ceferistul, ingi
nerul, proiectantul și omul de 
știință au trecut braț la braț 
prin piață, au ovaționat, au c'm- 
tat, au flăvit partidul, s-au bucu
rat așa cum se cuvine în ziua 
sărbătorii lor. de cea mai nobilă 
și sfintă îndeletnicire omenească 
— munca eliberată. Munca libe
ră in slujba socialismului victo
rios pe întreg cuprinsul patriei 
noastre.
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