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Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica

rostită la posturile noastre de radio și televiziune
Cu prilejul zilei de 1 Mai tovarășul 

Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, 
a rostit la posturile noastre de radio 
și televiziune următoarea cuvîntare:

Dragi tovarăși și prieteni, oameni ai 
muncii din patria noastră,

Poporul nostru sărbătorește astăzi, 
împreună cu popoarele țărilor socialiste 
frățești, cu oamenii muncii din întrea
ga lume, Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, zi de luptă a clasei 
muncitoare pentru viitorul luminos al în
tregii omeniri, pentru pace, democrație și 
socialism.

In această zi, în care poporul mun
citor trece în revistă roadele minunate 
ale muncii sale entuziaste, penmiteți-mi 
ca in numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, al Con
siliului de Stat și a! guvernului Repu
blicii Populare Romine să transmit clasei 
muncitoare, țărănimii muncitoare, intelec
tualității, întregului nostru popor un 
fierbinte salut și felicitări pentru succesele 
obținute în dezvoltarea economiei și cul
turii, în lupta pentru desăvîrș'rrea construc
ției socialismului.

Sărbătorim ziua de 1 Mai în condi
țiile unui puternic avînt în munca în
tregului popor pentru îndeplinirea sar
cinilor mărețe trasate de cel de-al ill-lea 
Congres al partidului. Pretutindeni 
pulsează viața nouă, se înalță fabrici 
și uzine, se construiesc cartiere întregi 
de locuințe, pe ogoarele unităților so
cialiste din agricultură lucrează tot mai 
■multe tractoare, combine și alte mașini 
agricole, se schimbă întreaga înfățișare 
□ satelor. Poporul nostru liber și stăpîn 
pe soarta sa a transformat Romînia într-o 
țară socialistă cu o industrie în continuă 
dezvoltare, cu o agricultură în plin pro
gres și o cultură înfloritoare.

întrecerea socialistă 
de 1 Mai și a glorioasei 
partidului, în centrul ~~ 
lupta pentru ridicarea 
selor, s-a transformat într-o 
întregului 
succesele obținute 
depășirea 
nuj de stat pe trimestrul I al acestui 
an, care a fost realizat in proporție de 
circa 104 la sută. Volumul producției 
globale industriale este cu aproape 18 
la sută mai mare față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. Aceste 
succese sînt rezultatul muncii pline de 

noastre 
viață cu 
partidu- 
a țării, 
obținute 

Marea majoritate a 
urmi nd cu încre
de partid, muncesc 

colective

popor și 
in 

sarcinilor

i în cinstea zilei 
i aniversări a 

căreia se află 
calității produ- 

mi șea re a 
s-a concretizat in 

îndeplinirea și 
prevăzute în pla-

culturale ale oamenilor muncii. Sala
riul real a crescut in primul an al 
pianului de șase ani cu 11 la sută, iar 
veniturile țărănimii, realizate numai 
din vînzările de produse către stat au 
fost de circa 9,5 miliarde Iei. In anul 
1960 și în primul trimestru al acestui 
an cu fost construite din fondurile 
statului și date în folosință peste 34.000 
de cpcrtamer.te.

Elanul și spiritul creator al celor ce 
muncesc, devotamentul lor față 
ccuza socialismului sînt chezășie

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

avînt și al priceperii clasei 
muncitoare, care traduce în 
hotărîre și consecvență politica 
lui de industrializare socialistă

Realizări de seamă au fost 
și în agricultură, 
țăranilor muncitori, 
dere calea arătată 
uniți în gospodării 
șiri agricole.

Harnica noastră 
a pornit cu multă 
tuarea Ia timp și în bune < 
lucrărilor agricole de primăvară, 
cește pentru sporirea continuă a produc- 1 
ției vegetale și animale, își făurește con
diții de viață tot mai bune, asigurind in 
același timp cantități sporite de produse 
□ gro-alimentare necesare industriei bu
nurilor de consum și aprovizionării celor 
ce muncesc.

Punîndu-și talentul și energia în slujba 
socialismului, intelectualitatea aduce un . 
aport de preț la dezvoltarea economiei 
naționale, la îmbogățirea patrimoniului 
nostru cultural, Ia răspindirea largă a 
culturii în masele poporului.

Ca rezultat ai succeselor obținute m 
economie, în creșterea venitului națio
nal, partidul și guvernul 
o serie de măsuri menite 
tot mai deplin cerințele

și întovără-

țăran ime 
însuflețire

muncitoare 
la efec- 

condiții a 
—", «nun-

au înfăptuit 
să satisfacă 

materiale și

de 
că 

c'anurile de dezvoltare economică și de 
ridicare continuă a nivelului 
vor fi și in

de trai 
viitor îndeplinite cu succes.

Tovarăși,

' Sărbătorim anul acesta 1 Mai in con- 
a.țitSe cind sistemul mondial socialist 
exercită o inriurire hotăritoare asupra 
evoluției societății omenești. Marile rea
lizări ale Uniunii Sovietice in con
strucția desfășurată a comunismului, 
avintul științei și tehnicii sovietice, suc
cesele remarcabile ale popoarelor din 
toate țările socialiste in dezvoltarea 
economiei și culturii demonstrează cu 
putere^ faptelor superioritatea incon
testabilă a socialismului asupra capita
lismului.

Creșterea impetuoasă a sistemului 
socialist mondial, unitatea și coeziunea 
de nezdruncinat a țărilor socialiste și 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale sporesc influența ideilor 
socialismului în întreaga lume. In a- 

! i ceastă primăvară care va rămme de-a
! | pururi în amintirea popoarelor
1 inunata victorie a 

3 pătruns pentru 
nai strălucitoare 
n Inimile tuturor
:rederea 
comunismului

prin mi- 
omuiui comunist, care 

prima oară in Cosmos, 
ca oricînd luminează 
celor ce muncesc în-

nestrămutată în triumful cauzei 
primăvara omenirii.

(Continuare în pag. a 2-a)
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OAMENII MUNICH DIN PURR NOASTRĂ 
AO SĂRBĂTORII CO ENTUZIASM 1 MAI - 

ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAT» 
A CETOR CE MUNCESC. El ȘI-AU MANIFESTAT 
ÎN ACEASTĂ ZI PROFUNDUL ATAȘAMENT TATĂ 
DE CAUZA PĂCII Șl PRIETENIEI INTRE 

POPOARE, DRAGOSTEA NEȚĂRMURITĂ EATĂ 
DE PARTID, HOTĂRÎREA DE A iNTÎMPINA 

GLORIOASA ANIVERSARE A PAROHULUI 
CO NOI REALIZĂRI DE SEAMĂ 
IN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ.

La Giurgiu în ziua marii sârbă tori

ȚARA ÎNTREAGĂ A SĂRBĂTORIT
CU ENTUZIASM ZIUA DE 1 MAI

De 1 Mai, toți cei ce 
muncesc — liberi sau 
încă exploatați — 

popoarele de pe toate con
tinentele bătrinei și bunei 
noastre planete ( cum cu o 
duioșie și o dragoste adine 
umană o numea Gagarin) 
își string mîinile într-o și 
mai deplină frăție și tovă
rășie de luptă pentru pace, 
pentru fericire și bună
stare.

De 1 Mai, patria noastră 
îmbracă haina minunată, 
optimistă și multicoloră a 
zilelor de sărbătoare.

De 1 Mai, poporul mun
citor a ieșit in stradă, cu 
tot ce-a realizat el mai bun 
și mai frumos, cu visurile 
și planurile sale de viitor 
cele mai apropiate, cu gîn- 
durile sale cele mai nobile 
și mai frumoase, gînduri 
de pace și prietenie cu 
popoarele lumii, de solida
ritate cu popoarele care 
luptă pentru independență 
și libertate, de frăție și u- 
nitate cu popoarele puter
nicului lagăr ai păcii și so
cialismului.

De 1 Mai, în întreaga 
țară a fost sărbătoare. In 
toate orașele și satele pa
triei, pretutindeni, prin mi
tinguri și demonstrații, ser
bări și manifestări artisti
ce, poporul muncitor, toți 
cei ce muncesc, au cinstit 
ziua de 1 Mai cu entuziasm, 
au trecut în revistă izbîn- 
zile cucerite pentru înfăp
tuirea marilor sarcini tra
sate de Congresul al Ill-lea 
al partidului, succesele ob
ținute în întrecerea socia
listă in cinstea aniversării 
partidului.

1 Mai a fost un moment 
de trecere în revistă, de 
justificată mîndrie pentru 
ceea ce am realizat, un pri
lej de manifestare a hotă- 
rîrii de a ne dărui cu și 
mai multă însuflețire for
țele noastre cauzei socialis
mului și păcii.

Dar pentru a cunoaște 
cum a sărbătorit țara ziua 
de 1 Mai, te invităm, citi
torule, la o călătorie prin 
orașele țării.

BUCUREȘTIUL 
ÎN HAINE

DE SĂRBĂTOARE
încă din primele ore ale di

mineții, Bucureștiul se află în 
plină sărbătoare. Inveșmînta- 
tă în straiele multicolore ale 
noilor construcții, Capitala re
publicii noastre a arborat pe 
schelele și balcoanele noilor 
blocuri mii de drapele.

La ora zece, oamenii muncii, 
mii de tineri urmăresc cu un 
deosebit interes, în fața apara
telor de radio și a televizoare
lor, cuvîntarea tovarășului 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R., se bucură din 
inimă pentru salutul și cal
dele felicitări adresate poporu
lui muncitor de către partid 
și guvern.

Pe bulevardele Capitalei; 
ntilnim în grupuri, mii, zeci

Un grup de studenți de la Universitatea ,,C. J. Parhon" ascultă cuvîntarea rostită de tovarășul 
Chivu Stoica la posturile de radio și televiziune cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai.

de mii de bucureșteni. Se ci
tește în ochii fiecărui trecător 
bucuria muncii eliberate, a 
visurilor șt năzuințelor reali
zate. Iată-i, mulți se opresc în 
fața noului bloc de pe bule
vardul Magheru, pe care con
structorii l-au terminat de fi
nisat abia cu cîteva ore înain
te. Este podoaba adusă de 
constructori pentru împlinirea 
cadrului festiv al acestei zile. 
Proaspătă, tinerească este în 
această zi și imaginea noilor 
bulevarde deschise de pe Ma
gistrala Nord-Sud pînă în car
tierul Pieptănari, pline de op
timism se ridică deasupra șo
selei Mihai Bravu săgețile de 
metal ale macaralelor. O ade
vărată bijuterie, noul cvartal 
din preajma noii clădiri a 
Circului de Stat, atrage mii 

de vizitatori. în bucuria: și ad
mirația exprimată se citește 
ușor satisfacția pe care o în
cearcă creatorii aflați în fața 
propriilor opere : vizitatorii 
de azi sînt constructorii în- 
tîlniți ieri pe schele, sînt mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
întîlniți zi de zi în halele 
imense ale uzinelor. In satis
facția și bucuria unanimă pe 
care ei o trăiesc în această zi 
se exprimă recunoștința și în
crederea lor față de Partidul 
Muncitoresc Romîn, călăuză 
sigură pe drumul luminos al 
socialismului, față de Comite
tul său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

...Iată-rie în sala de festivi
tăți a Școlii medii nr. 13 din 
raionul 23 August. Bucuria 
generală a devenit cînt, dans 

și voie bună. Pe scenă au apă
rut echipele artistice ale în
treprinderilor „Electroapara- 
taj“, „Mătasea Populară"; ale 
Uzinelor „Republica11. Artiștii 
amatori interpretează cu mult 
talent cîntece închinate zilei 
de 1 Mai, celei de a 40-a ani
versări a partidului. In forța 
cîntecului, laminoriștii de la 
„Republica" au adus ceva din 
căldura și forța cu care mo
delează metalul. Este ceva din 
energia și hotărîrea lamino- 
riștilor din brigada condusă 
de tînărul Gîscă Ion, care au 
reușit să cîștige, în cinstea zi
lei de 1 Mai, întrecerea pentru 
cea mai bună brigadă de la 
laminorul de 3 țoii. In cinstea 
zilei de 1 Mai, sectorul lor 
și-a depășit cu mult planul; 
dînd numai produse de cali
tate superioară. Este și aceas

tă victorie un ga- asemănă, 
tor cu acela al constructorilor, 
la întregirea peisajului festiv 
al zilei de 1 Mai. Cu cîteva 
zile înainte. Leu, Suhaciuc, 
Tănase și ceilalți membri ai 
brigăzii de laminoriști au luat 
hotărîrea să-și exprime admi
rația față de oamenii sovietici 
dînd brigăzii lor numele pri
mul . rm care a pătruns în 
Cosmos — Iuri Gagarin.

Cu dragoste și recunoștință 
se îndreaptă în această zi 
gîndurile tinerilor muncitori 
bucureșteni spre succesele 
muncitorilor sovietici. Numele 
primului cosmonaut îl vom 
auzi pe numeroase alte artere 
ale orașului. La Universitate, 
lingă standul cu cărți deschis 
de „Librăria noastră" am par
ticipat la o dispută aprinsă: 
elevii unei școli profesionale 
stăruiau pe lîngă bătrînul li
brar să le vîndă și ultima car
te poștală cu chipul cosmo
nautului.

— Nu pot să v-o dau, înțe
legeți, le spunea librarul. Am 
vîndut cîteva sute de portrete, 
dar pe acesta l-am cumpărat 
eu. Pînă la urmă însă tot l-a 
dat.

Ceva mai departe, în fața 
■ușii hotelului de lîngă Cișmi- 
giu, un mare grup de tineri 
bucureșteni înconjuraseră pe 
turiștii sovietici aflați într-o 
călătorie prin R.P.R. Se făceau 
schimburi reciproce de vederi; 
de ilustrate. Un tînăr din Ce-, 
liabinsk dădea unui elev din 
București adresa sa, în timp 
ce pe mapele cu ilustrate co
lorate aduse de turiștii lenin- 
grădeni se notau adresele 
oaspeților sovietici.

...Străbatem mai departe ora
șul. Pe cîți dintre eroii repor
tajelor noastre zilnice nu-i 
întilnim azi pe stradă ! Unul 
dintre ei este și tînărul Ma
rin Mălăieru, strungar fruntaș 
la Uzinele „Timpuri Noi". Pe 
el și băieții lui telespectatorii 
i-au văzut încă din primele 
ore ale anului 1961 pe ecra
nele televizoarelor.

— Așa este, ne spune Mă
lăieru. Un reporter ne-a în
trebat atunci ce ne propunem 
pentru ziua de 1 Mai. Ne-am 
angajat atunci ca în cinstea zi
lei de 1 Mai și a celei de a 
40-a aniversări a partidului 
să obținem numai produse de 
calitate superioară. Ne-am 
realizat angajamentul. Dar nu 
numai atît. La 1 Mai se îm
plinește un an de cînd bri
gada noastră n-a mai dat nici 
un rebut. Am devenit brigadă 
de calitate. Vorbind la televi
ziune am promis să continuăm 
a învăța. Toți urmăm cursu
rile de ridicare a calificării. 
Trei s-au și prezentat la exa
men și și-au ridicat calificarea 
cu cîte un grad. Patru dintre 
noi urmează cursurile școlii 
medii. Ceilalți patru urmează 
cursurile de pregătire pentru 
a intra anul acesta în școala 
medie. Deci, încă un angaja
ment realizat.

Reporterul televiziunii m-a 
întrebat atunci ce-mi doresc 
în viața personală pe anul a- 
cesta. Am răspuns că aș vrea 
să realizez trei lucruri: să în
treprind o călătorie în 
U.R.S.S., să întîmpin ziua de 
1 Mai realizînd cîteva inova
ții și să-mi cumpăr un scuter. 
Scuterul l-am cumpărat din 
februarie. Propunerile de ino
vații — două la număr mi-au 
fost aprobate zilele trecute. 
Călătoria ? Se va înfăptui și 
ea foarte curînd.

Se înserează. Pretutindeni, 
sărbătorirea primei zile de mai 

continuă. Piețele, estradele, 
săli de festivități și de spec
tacole ale Capitalei au atras 
mii de spectatori.

Sintem în Piața Republicii. 
In fața a mii de oameni ai 
muncii, timp de cîteva ore în 
șir, formații artistice bucureș- 
tene, printre care amintim 
fanfara Ministerului Forțelor 
Armate, formația întreprin
derii „Automatica" cuceresc 
pe spectatori prin frumusețea 
și înalta măiestrie artistică cu 
care interpretează cîntecele și 
dansurile. Alături de formați
ile de amatori, artiștii Filar
monicii „George Enescu" și-au 
dat și ei concursul. îndelung 
aplaudat concertul dat de ei 
s-a bucurat de un deosebit 
succes. Spontan, voioșia a fă
cut ca mulțimea să se prindă 
în horă. într-o atmosferă de 
molipsitor entuziasm, veselia 
și dansul au durat pînă noap
tea țîrziu.

ÎN CETATEA 
OȚELULUI

Azi, la Hunedoara fumul co
șurilor furnalelor și oțelării- 
lor se ridică drept în sus, spre 
înalturi. Asta înseamnă timp 
frumos. Dar nu starea timpu
lui dă cadrul sărbătoresc al a- 
cestei zile, ci cu totul altceva. 
Să privim orașul.

Steaguri și flori peste tot. 
Pe întinderea uriașului com
binat siderurgic, la ferestrele 
instituțiilor și locuințelor, 
peste tot flutură în bătaia 
unui vînt ușor, steaguri roșii 
și tricolore. Oamenii muncii 
din orașul flăcărilor s-au pre
gătit pentru demonstrația de 
1 Mai și spre centrul orașului 
se revarsă ca un torent mii de 
oțelari, laminatori, fumaliști, 
cocsari; mineri. Mai întîi asis
tăm la un miting în cadrul 
căruia ia cuvîntul tovarășul 
Franckfurt Tiberiu, secretar al 
comitetului orășenesc P.M.R,

Ora 10,30. începe demon
strația oamenilor muncii din 
Hunedoara. în pas vioi, ca
dențat, de defilare, trec com
panii din gărzile muncitorești 

Bucureșteniî urmăresc cu interes programul desfășurat pe estrada din Piața Republicii

— oțelari, furnaliști, lamino
riști, care cu cîteva ore îna
inte de a strînge la piept ar
mele stingeau în cajele lami
norului șerpi incandescenți de 
oțel, minei-i de la Călan și 
Ghelar care sfredeleau cu mi
gală pămîntul pentru a da 
furnalelor cît mai mult mi
nereu.

Mulțimea din tribune, de pe 
trotuare și de la ferestrele ca
selor izbucnește în urale, a- 
runcă flori, învăluind cu dra
gostea lor șirurile drepte ale 
muncitorilor din gărzile mun
citorești.

Apar în piață pionierii de 
la școlile din oraș purtînd 
stema organizației de pionieri. 
„Sînt gata întotdeauna" — a- 
ceasta este deviza lor. Da, ei 
sînt gata întotdeauna pentru 
cauza partidului și a poporu
lui muncitor, pentru cauza pa
triei lor, ei învață și se pre
gătesc cu sîrguință pentru a 
deveni cetățeni demni ai so
cietății noastre socialiste.

Apare acum un grup com
pact de 200 stegari care des
chide uriașa coloană de de
monstranți de la Combinatul 
siderurgic. Muncitorii combi
natului au întîmpinat cu im
portante succese în întrecerea 
socialistă ziua de 1 Mai. în 
frunte se situiază laminoriștii 
de la Laminorul de 650 mm. 
în fața coloanei ei au un gra
fic în care se spune : 7.200 tone 
laminate peste plan ; indicii 
de calitate au crescut cu 15 
la sută.

Trec apoi fumaliștii. Doi 
muncitori de la secția I 
furnale poartă un grafic prin 
care se anunță că cifra ad
misă de rebut de 5 la sută a 
fost redusă în cinstea zilei de 
1 Mai la 0,56 la sută.

La Hunedoara, lupta pentru 
o producție de oțel de bună 
calitate este la ordinea zilei, 
în cinstea zilei de 1 Mai, mun
citorii de la oțelăria nouă au 
dat peste plan 1.500 tone de 
oțel și au realizat importante 
economii la prețul de cost. 
Bravii oțelari care trec acum 
prin fața tribunei au tradus în 
viață sarcinile trasate de 
partid.

Șirul de demonstranți con
tinuă ca un șuvoi neîntrerupt. 
Trec muncitorii de la lami

norul 800 de mm, de la Uzina 
cccsochimică, Fabrica de aglo
merate, Bluming, sectorul me
canic șef și altele. Coloana 
muncitorilor de la C.S.H. se 
încheie cu formații artistice 
din combinat; corul, echipele 
de dansatori, orchestra de 
mandoline și cu un frumos car 
alegoric.

Combinatul hunedorean este 
în continuă dezvoltare. Se 
construiește peste tot, se ri
dică hale noi, altele se mo
dernizează, se sistematizează. 
La aceasta lucrează muncitorii 
de la I.C.S.H.; care trec acum 
prin fața tribunei.

Iată-i pe muncitorii de la 
Șantierul montaj instalații 2. 
Ei și-au îndeplinit planul de 
producție pe primul trimestru 
cu 125 la sută, realizînd 5.300 
tone construcții metalice. Trec 
apoi muncitorii de la Șantie
rul 2 construcții, Șantierul 
construcții civile, Șantierul 
construcții din Călan.

Șirul de demonstranți este 
urmat apoi de copii în fru
moase costume naționale de la 
școlile de 7 ani, de la grupul 
școlar al C.S.H.

Demonstrația se încheie cu 
o coloană lungă de tineri spor
tivi. Apare apoi o machetă a 
rachetei cosmice sovietice. Pe 
ea scrie „Vostok". Un copil cu 
cască și ochelari de pilot, așe
zat în carlinga rachetei, fîl- 
fîie un drapel roșu. Este un 
semn de cinstire al uriașului 
succes dobîndit de poporul so
vietic, care a trimis primul 
un om pe drumurile fără de 
sfîrșit ale Universului.

ALĂTURI - 
MUNCITORI 
ȘI ȚĂRANI

Constanța. Sosirea zilei de 
1 Mai a fost vestită aici încă 
din zorii zilei. Sirenele fabri
cilor, ale vaselor aflate în 
port, au sunat în semn de cin
stire pentru marea sărbătoare

(Continuare în pag. 2-a)
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a oamenilor muncii din în
treaga lume. Pe vapoarele a- 
costate în port a fost ridicat 
marele pavoaz. La mitingul 
care a avut loc în Piața pa
latului sporturilor, a vorbit 
tovarășul Vasile Vîlcu, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Dobrogea al P.M,R.

Apoi a început demonstrația 
Oamenilor muncii. Defilarea a 
fost deschisă de tradiționala 
coloană a drapelelor purtate 
de fruntașii întrecerii socia
liste. Apoi, după detașamen
tele gărzilor muncitorești, trec 
prin fața tribunelor pionierii, 
cu brațele încărcate de flori, 
cărți și unelte. Carele alego
rice purtate de copii vorbesc 
despre viața lor fericită, des
pre copilăria lor lipsită de 
orice griji.

Acum, prin fața tribunelor 
încep să treacă rîndurile com
pacte ale muncitorilor din în
treprinderile și instituțiile 
orașului Constanța și din îm
prejurimile sale. In fruntea 
lor trec docherii și marinarii 
flotei comerciale, care au fă
cut prin munca lor entuziastă 
ca întreprinderea lor să de
vină fruntașă pe oraș.

Fiecare colectiv care trece 
își anunță cu mîndrie succe
sele obținute. Cei de la între
prinderea regională de trans
port auto raportează că au 
Cucerit drapelul roșu de între
prindere fruntașă pe ramură. 
Ceferiștii stației Palas anunță 
că au cucerit din nou titlul de 
stație C.F.R. evidențiată.

Iată, trec acum muncitorii 
Combinatului de la Năvodari. 
Un uriaș car alegoric prezintă 
numeroasele sortimente de 
îngrășăminte chimice pe care 
ei le dăruiesc agriculturii. Nu 
întîmplător această uzină a 
fost numită „Fabrica de re
colte bogate11. De aici pleacă 
mii și mii de tone de îngră
șăminte chimice, care apoi se 
transformă în grîu, porumb 
sau alte produse agricole.

Toate colectivele de munci
tori care trec acum prin fața 
tribunelor au mai defilat și în 
alți ani. Dar iată, — ne spune 
cineva ca pe o interesantă 
curiozitate — acum trece prin 
fața tribunei pentru prima 
oară în viața ei o întreprin
dere. Este vorba de fabrica de 
semiceluloză Palas. Acesta 
este primul 1 Mai căruia mun
citorii acestei întreprinderi îi 
raportează primul lor succes : 
îndeplinirea planului în pro
porție de 105 la sută.

Deși demonstrația are loc 
îhtr-un oraș, o mare parte din
tre manifestanți sînt lucrători 
din agricultură : mecanizatori, 
colectiviști, muncitori din 
G.A.S. Primul lor succes a- 
nuoțat cu prilejul acestei săr
bători este tnsămînțarea o- 
goarelor în proporție de a- 
proape sută la sută. Este un 
succes de seamă, care vorbește 
de pe acum despre belșugul 
anului acesta. Trec prin fața 
tribunelor fruntașii marilor 
producții de porumb — mun
citorii de la gospodăria agri
colă de stat Agigea. Ei au ob
ținut anul trecut 5.500 kg. 
boabe la hectar. Mecanizatorii 
de la S.M.T. Cobadin poartă în 
frunte cu o mîndrie justificată 
macheta înaltei distincții ce 
le-a fost acordată pentru 
succesele deosebite obținute în 
executarea unor lucrări de 
înaltă calitate — Ordinul 
Muncii.

Demonstrația este încheiată 
de coloanele de sportivi, care 
au făcut în fața tribunelor a- 
devărate demonstrații de ro
bustețe și măiestrie sportivă,

CEL MAI FRUMOS 
DECOR - NOILE 

CONSTRUCȚII
Ne aflăm acum, la această 

oră a primei dimineți de mai, 
în Suceava, în bătrîna cetate 
de scaun a Moldovei, in a- 
cest ținut îndepărtat din nor
dul pitoresc al țării.

Sîntem în această sărbăto
rească zi Într-Un oraș renăs
cut, trezit la o viață viguroa
să și nouă sub soarele primă
verii noastre socialiste.

De ne-am fi aflat aci cu 
două decenii în urmă, Sucea
va ne-ar fi vorbit despre 
somnolența ei istorică în care 
a trăit oprimată secole de-a 
rîndul, despre sărăcia și îna
poierea în care erau ținuți ță
ranii, despre mizeria tăietori
lor de lemne, despre lăcomia 
exploatatorilor și negustorilor 
de tot felul. Acestea sînt doar 
imagini rămase în amintirea 
oamenilor, pentru că ceea ce 
vedem în această dimineață 
ne vorbește despre o cu totul 
altă Suceavă. Imaginea lumi
noasă și sărbătorească a aces
tui oraș renăscut, mulțimea 
entuziastă a celor care trec în 
coloanele manifestanților este 
ceea ce simbolizează viața 
nouă a acestei bogate regiuni 
a țării.

Artera principală a orașu
lui este locul unde se mani
festă în această dimineață de 
Armindeni satisfacția, bucu
ria oamenilor care au primit 
în anii regimului democrat- 
popular daruri neprețuite.

In regiune înflorește acum 
o economie puternică, în sta
re să pună în valoare bogă
țiile naturale din munții și 
cîmpiile Sucevei.

înainte de începerea mani
festației are loc în Piața Va
sile Alecsandri un miting al 
oamenilor muncii. Tovarășul 
Constantin Simiciuc, secretar 
al Comitetului regional Su
ceava al P.M.R., vorbește des
pre succesele dobîndite de oa

menii muhcii din regiune în 
Cinstea zilei de 1 Mai și a ce-1 
lei de a 40-a aniversări a 
partidului, îi felicită cu căl
dură pe muncitorii și țăranii 
din regiune.

Cuvintele înflăcărate se 
răspîndesc în tot orașul. Ecoul 
lor străbate străzile, ampli
ficat parcă în pădurea de 
steaguri roșii.

Apoi în piața rămasă liberă 
înaintează în pas cadențat și 
ferm batalioanele gărzilor 
muncitorești.

Coloana constructorilor de 
locuințe ai orașului Suceava, 
trece prin fața tribunei cu 
panouri și grafice. Dar des
pre munca și despre efortu
rile lor vorbesc nu atît aceste 
panouri șj grafice, cit însăși 
rodul muncii lor, blocurile 
mari și moderne înălțate pe 
străzile Sucevei. Ei n-au ne
voie de care alegorice. Sucea
va renăscută, ferestrele și bal
coanele noi de la care ne fac 
semne copiii oamenilor mun
cii din Suceava, blocurile noi 
care alcătuiesc noul decor in 
care se desfășoară această en
tuziastă manifestație, sînt cel 
mai convingător car alegoric 
cu putință. Totuși, o discuție 
cu membrii brigăzilor de fie
rari betoniști conduse de Ior
dan Gheorghe și de Toma 
Mirț ne-ar putea da amă
nunte in plus.

— Ce aveți de raportat în 
această zi ?

— în primul rind, că anul 
acesta am dat oamenilor mun
cii din oraș 200 de aparta
mente și că pinâ la 8 mai se 
vor muta în case alte zeci de 
familii.

— Altceva ?
— Numai lucrări de caii 

tate. Conform angajamentu 
lui !...

O altă serie de constructori 
urmează în șirul coloanelor de 
manifestanți : constructorii
marelui combinat de indus
trializare a lemnului. Opera 
străduinței lor nu se vede de 
aici. O putem vedea numai în 
miniatură, reprezentată prin- 
tr-o machetă. Constructorii 
poartă această machetă. Sim
bolic. Ei de fapt construiesc 
marele combinat de mii de 
ori mai mare și mai frumos 
decit macheta. Brațele lor 
creează o bogăție de neprețuit
— o întreprindere socialistă 
care va produce valori mate
riale pentru viața nouă a țării 
și a ținutului Sucevei.

Succesul lor cel mai nou, pe 
care-1 raportează acum, e 
scris pe o pancartă : începerea 
înainte de termen a montaju
lui la centrala termică.

Dar coloanele sînt multe, 
șirul demonstranților e abia 
la început. încă alte zeci și 
zeci de minute vor mai trece 
prin fața tribunei oamenii 
muncii din ținutul Sucevei, 
care vor mulțumi partidului 
și-i vor raporta faptele de 
muncă eroică pe șantierele so
cialiste.

Noi trebuie să mergem însă 
pe alte meleaguri. Ziua de 
Armindeni este peste tot la 
fel de frumoasă.

NOUL PITORESC 
AL UNUI ORAȘ 

DE MINERI
...Ne aflăm la Baia Mare, 

pitorescul oraș de la poalele 
Dealului florilor. Orașul era 
pitoresc și în trecut, dar aces
ta era un pitoresc întunecat 
și mizer, ca în toate așezările 
miniere. Azi, cînd spui că 
orașul a înflorit, cuvîntui este 
întrutotul exact, la propriu și 
la figurat. Vechile clădiri ale 
orașului sînt dominate maies- 
tos de numeroasele blocuri 
muncitorești, de noul. centru 
al orașului, cu hoteluri, res
taurante și magazine, cu stră
zi largi, luminate fluorescent. 
Culorile vii ale noilor con
strucții dau orașului un aer de 
tinerețe și prospețime, ți-1 a- 
rată privirilor cu adevărat în
floritor. Iată, însăși demon
strația oamenilor muncii se 
desfășoară în Piața Victoriei, 
încadrată numai de blocuri 
noi. Aici, numai în ultimul an 
s-au construit peste 300 apar
tamente.

începe mitingul. Ia cuvîntui 
tov. Iosif Uglar, prim-secretar 
al Comitetului regional Mara
mureș al P.M.R., care felicită 
pe oamenii muncii din întrea
ga regiune pentru succesele 
importante obținute în între
cerea socialistă.

Apoi, piața rămine liberă 
pentru a primi coloanele de 
oameni ai muncii. Primii defi
lează muncitorii înarmați, găr
zile muncitorești.

Primele cuvinte care plutesc 
pe pancarte, grafice și care a- 
legorice vorbesc despre entu
ziasmul cu care împlinesc oa
menii muncii de la exploată
rile miniere chemarea parti
dului de a da produse de ca
litate superioară, de a depăși 
sarcinile de producție și de a 
obține noi economii. Ne apro
piem de coloane și citim pe 
niște grafice ridicate sus, dea
supra capetelor manifestanți
lor : întreprinderea minieră 
„losza Bella" din Baia Sprie
— 841.604 lei economii la 
prețul de cost. întreprinderea 
„7 Noiembrie11 Nistru - 900.000 
lei, Uzinele „1 Mai“ - pro
duse peste plan în valoare de 
4 milioane lei.

In coloană avem prilejul să 
stăm cîteva clipe de vorbă cu 
comunistul Tudor I. Tudor, 
responsabilul unei brigăzi de 
tineret de la întreprinderea 
minieră Herja.

— Cu ce succese ați întîm- 
pinat această sărbătoare ?

- Cu depășirea planului lu
nar și cu o calitate superioară 
a minereului. Adică cu cît mai 
puțin steril.

— Brigada noastră, ne spune 
repede tov. Lopsanski Alexan

dru de la Uzinele „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Baia Mare, a 
făcut în luna aprilie economii 
de 5000 lei.

- Noi, ne spune Moricz Er
nest și Șomcuțean Gheorghe 
de la întreprinderea minieră 
..Petre Gheorghe11, am reușit 
să ocupăm cu brigăzile noas
tre de tineret locul întîi în în
trecerea socialistă în cinstea 
aniversării partidului.

Aici, la Baia Mare, oamenii 
și decorul au făcut ca totul în 
această zi să fie sărbătoresc și 
frumos, primăvăratec și tine
resc.

Șl MAGHIARI-

Am poposit la Cluj în Piața 
Malinovschi. Marele oraș răs- 
pindit împrejurul acestei piețe 
își trimite aici prin miile de 
oameni încolonați un omagiu 
entuziast și emoționant. Săr
bătoarea intiiului Mai este tot
odată prilejul cel mai nimerit 
de afirmare a dragostei pentru 
partidul care a făcut ca în a- 
cest oraș să înflorească deopo
trivă viața oamenilor muncii 
romîni și maghiari, muncitori.
constructori, studenți și elevi.

La Galați.

„Trec rînduri, rinduri mun
citori".

„Ianoș Herbak", un colectiv 
cunoscut și prețuit — o fabrică 
cu renume. Dar ceea ce aflăm 
acum de la muncitorii acestei 
fabrici sînt lucruri pe care 
cumpărătorii produselor lor 
nu le pot ști.

în întîmpinarea aniversării 
partidului și a zilei de 1 Mai 
aici, în fabrică, oamenii veseli 
care trec acum prin fața tri
bunei, au dus în ultimele luni 
o luptă pasionantă pentru 
înaltă calitate a produselor 
fabricii.

15.000 perechi de încălță
minte de cea mai bună calitate 
peste plan, iată de unde vine 
mândria și voia bună de pe 
chipurile acestor oameni.

Lucruri asemănătoare aflăm 
privind panourile și graficele 
muncitorilor altor întreprin
deri din Cluj, care trec acum 
prin fața tribunei. Uzinele 
„Unirea", „Carbochim", „Ar
mătura", — iată colective com
pacte de muncitori care au 
venit din toate colțurile orașu
lui să manifesteze de 1 Mai, să 
raporteze partidului că au de
pus o muncă stăruitoare în în
trecere pentru îndeplinirea o- 
biectivului: calitate.

Iată coloanele lungi ale pio
nierilor și elevilor romîni și 
maghiari. Cei care se pregă
tesc să intre înarmați cu știin
ța în marea armată a mun
cii, a creatorilor de bunuri 
materiale și spirituale, au de 
spus aici la demonstrație cum 
își duc la îndeplinire prima 
lor datorie: învățătura însu
șirea științei și culturii.

Școlile medii „Ady-Șincai“i 
„Mihail Eminescu", „Emil Ra- 
coviță”, „Samuel Brassay", 
,^Nicolae Bălcescu11 și altele,

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica 
rostită la posturile noastre de radio și televiziune
(Urmare din pag. l-a)

Ziua de 1 Mai este sărbătorită 
de oamenii muncii din țările ca
pitaliste sub semnul luptei pen
tru interesele lor vitale, pentru 
drepturi democratice și progres 
social, pentru apărarea păcii. 
Clasa muncitoare și alte pături 
muncitoare din țările capitaliste 
se ridică împotriva politicii mo
nopolurilor de aruncare pe ume
rii celor ce muncesc a poverii 
crizei economice și a cursei înar
mărilor, împotriva șomajului în 
continuă creștere, împotriva scum
pirii vieții, inflației, sporirii 
impozitelor, restrîngerii drep
turilor cetățenești. Trimitem mun
citorilor, tuturor oamenilor muncii, 
partidelor comuniste din țările ca
pitaliste un călduros mesaj de 
simpatie frățească și solidaritate 
internaționalistă.

Desfășurarea recentă a eveni
mentelor pe arena internațională 
arată că forțele care luptă pentru 
apărarea libertății popoarelor și a 
păcii împotriva acțiunilor agresive 
ale imperialiștilor sînt mai mari și 
mai puternice decît oricînd.

Zdrobirea de către poporul 
Cuban a agresiunii săvîrțiie de 
mercenarii imperialismului ameri
can a fost salutată cu mare bucu

ie rînduiesc în coloane drepte. 
Elevii pășesc cu demnitate și 
siguranță. Sînt parcă pașii lor 
spre viața clocotitoare și fru
moasă care-i așteaptă.

După elevi manifestează stu
denții clujeni. Intrarea lor în 
Piața Malinovschi este însoțită 
de urale puternice. Strada Dr. 
Petru Groza este plină de stu- 
denți, de o mare de capete și 
chipuri zîmbitoare. Institutul 
politehnic, Institutul agrono
mic, Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“, Institutul medicO-far- 
maceutic, Institutul de arte 
plastice și Conservatorul au 
venit astăzi la cel mai amplu 
și mai grandios colocviu : co
locviul în fața partidului. Ma
rele centru universitar rapor
tează. învățătura, principalul 
imperativ studențesc, este tot
odată și cel mai important suc
ces al studenților clujeni. No
tele, calificativele bune, — 
iată cu ce se mîndrese azi stu
denții.

Ne amintim un fapt petrecut 
cu cîteva zile în urmă la Ins
titutul politehnic. Aici a avut 
loc un simpozion cu tema : a- 
jutorul dat de institut produc
ției. S-au prezentat multe re
ferate științifice în care au 
fost sintetizate cercetările și 
lucrările efectuate de studen
ții și profesorii Institutului în 
sprijinul direct al producției. 
Unul dintre referate a fost cel 
cu titlul „Unele aspecte ale 
rectificării rapide" întocmit de 
un colectiv al catedrei de teh
nologia construcțiilor de ma
șini împreună cu un grup de 
studenți din anul IV. Cercetă
rile făcute la Institut în legă
tură cu metodele de rectifica
re rapidă sînt de un real folos 
producției și mai ales colecti
vului de muncitori ai Uzinelor 

rie de poporul nostru. Această 
victorie a demonstrat din nou ho- 
tărîrea cu care își apără indepen
dența popoarele care au scuturat 
jugul imperialist, sprijinul puternic 
de care se bucură lupta lor din 
partea lagărului socialist, a po
poarelor iubitoare de pace și 
libertate.

Poporul nostru sprijină lupta 
dreaptă a poporului algerian pen
tru eliberarea patriei sale ds sub 
jugul colonialismului, pentru drep
tul de a dispune în deplină liber
tate de soarta sa, lupta celorlalte 
popoare din Asia și Africa pentru 
libertate și independență politică 
și economică.

In țara noastră a produs o mare 
satisfacție eșecul puciului milifer- 
fascrst din Algeria, ca urmare a 
ripostei date de milioanele de oa
meni ai muncii din Franța și Al
geria. Ne exprimăm calda simpa
tie pentru masele populare din 
Franța, în frunte cu clasa munci
toare, care s-au ridicat cu hotă- 
rîre în apărarea democrației.

Tovarăși,

In. domeniul relațiilor interna
ționale, Republica Populară Ro- 
mină este un factor activ al 
luptei pentru pace. La teme

„Rulmentul11 din Brașov cu 
care a colaborat institutul.

Asemenea fapte au de ra
portat partidului studenții a- 
cum, la marea demonstrație de 
1 Mai

ACOLO UNDE 
SE VA RIDICA 

MARELE 
COMBINAT

Ne continuăm călătoria în 
orașul Galați. Și aici, atmosfe
ra sărbătorească, entuziasmul 
miilor de oameni ai muncii 
care au venit să manifesteze 
de 1 Mai au un minunat fun
dal : splendidele construcții 
care s-au ridicat aici în ulti
mii ani, deasupra ruinelor lă
sate de cotropitorii fasciști în 
retragere. Bătrînul port dună
rean a fost în această zi mai 
tînăr și mai frumos ca ori
cînd.

Asistăm la demonstrație, 
care are loc după mitingul la 
care a vorbit tovarășul Radu 
Dulgheru. membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al comi
tetului regional P.M.R. Ne în
trebăm cine va deschide co
loana oamenilor muncii. Nu 
trebuie să primim lămuriri de 
la nimeni. Uriașe panouri și 
grafice ne anunță că această 
cinste le-a fost acordată con
structorilor de nave din acest 
oraș. Ei trec prin fața tribune
lor prezentînd succesele de 
seamă cu care au întîmpinat 
această zi de sărbătoare și glo
rioasa aniversare a partidului: 
lansarea la apă a 3 motonave 
de 2.000 de tone și a unui car
gou de 4.500 tone. Unul din
tre grafice dă o imagine deo
sebit de sugestivă despre avîn- 
tul pe care l-a luat în ultiraM 

lia politicii externe a țării 
noastre stau prietenia și alianța 
de nezdruncinat cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări 
ale lagărului socialist. O manifes
tare a prieteniei și frăției popoa
relor din țările socialiste a fost 
recenta vizită în țara noastră a 
delegației de partid și guverna
mentale cehoslovace, conduse ae 
tovarășul Antonin Novotny, ca și 
vizita în Republica Populară Po
lonă a delegației noastre de partid 
și guvernamentale în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Republica Populară Romină 
sprijină cu hotărîre acțiunile în
treprinse de Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și guvernul sovietic în 
frunte cu tovarășul Hrușciov în ve
derea consolidării păcii.

Guvernul Republicii Populare 
Romine și partidul nostru acțio
nează cu consecvență pentru pro
movarea principiilor coexistenței 
pașnice între state cu sisteme so
ciale diferite. Menținînd trează vi
gilența în fața tuturor uneltirilor 
agresive ale imperialiștilor, țara 
noastră, alături de Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și ce
lelalte țări socialiste, va continua 
să lupte pentru rezolvarea în

ani industria constructoare de 
nave din acest oraș : în 16 ani 
de democrație populară, la 
Galați s-au construit de peste 
trei ori mai multe nave decît 
s-au construit în cei peste 33 
de ani, cît au stăpînit capita
liștii șantierele navale din a- 
cest oraș.

Iată, după constructorii de 
nave defilează laminatorii de 
la Uzinele „Nicolae Cristea". 
In fruntea lor pășesc munci
torii secției acoperișuri meta
lice, care sînt fruntași pe uzi
nă. Ei au dat peste plan în 
cinstea zilei de 1 Mai peste 200 
tone tablă zincată.

Cu aplauze prelungite sînt 
întîmpinați constructorii. Ei 
sînt cei care fac din bătrînul 
Galați, un oraș din ce în ce 
mai frumos, care aduc zilnic 
oamenilor muncii bucuria de a 
se muta în locuințe noi, con
fortabile. Numai în acest an ei 
au dat in folosință 24 de 
blocuri noi. Printre construc
tor: sint numeroși tineri. Iată 
și brigada lui Popoiu Constan
tin. El are o brigadă nu
meroasă. de zeci de oameni. 
Două rinduri din coloană le o- 
cupă această brigadă. Membrii 
ei «u un ioc de muncă cunos
cut in întregul oraș. Sus, dea
supra schelelor blocului pe 
care lucrează ei, scrie pe o 
firmă luminoasă : „Blocul ti
neretului". Intr-adevăr, acesta 
este un bloc al tineretului, 
pentru că aici lucrează numai 
tineri și pentru că el este con
struit din economiile pe care 
le realizează tinerii brigadieri 
ai muncii patriotice din orașul 
Galați. Din economiile lor de 
peste 2 milioane de lei, tinerii 
brigadieri vor da oamenilor 
muncii un dar minunat : un 
bloc cu 40 de apartamente.

- Blocul este ridicat pînă la 
etajul 3 - ne spune responsa
bilul brigăzii. Simțim o mare 
răspundere lucrînd la această 
construcție. Tinerii din briga
da noastră și-au ridicat serios 
calificarea. Aproape toți știu 
să lucreze acum la fațade. 
Vom munci cu foarte multă 
grijă pentru ca acest bloc să 
fie unul dintre cele mai fru
moase din oraș.

In coloane au manifestat 
mulți din cei 58.000 de briga
dieri ai muncii patriotice din 
regiunea Galați. Zi de zi, cu 
un entuziasm molipsitor, ei 
participă la muncă patriotică 
pe șantierele de construcții de 
locuințe, la construirea unui 
mare stadion, la asfaltarea 
străzilor, la amenajarea parcu
rilor, întîmpinînd aniversarea 
partidului cu mari succese în 
munca patriotică.

Galațiul a devenit pentru 
întreaga țară sinonimul oțelu
lui, al siderurgiei, al viitorului 
industrial al țării. Aici se va 
construi un uriaș combinat si
derurgic. Prin fața tribunelor 
au trecut proiectanții acestui 
viitor combinat siderurgic, cei 
care au închipuit deja pe plan
șe, din linii trase cu precizie, 
acest gigant al industriei pa
triei noastre.

Demonstrația oamenilor 
muncii este încheiată de către 
parada sportivilor.

Dar cu aceasta, sărbătoarea 
nu s-a terminat. Ea conti
nuă pînă seara tîrziu. Forma
ții artistice din numeroase în
treprinderi și instituții prezin
tă în fața oamenilor muncii 
programe artistice. 

Io Baroul de culturi I. V. Stall»!

interesul păcii a tuturor proble
melor internaționale care frămîntă 
astăzi omenirea.

Dragi tovarăși,
De-a lungul celor patru decenii 

de existență, partidul nostru și-a 
pus întreaga sa activitate în slujba 
libertății și fericirii poporului, 
a luptat cu abnegație pentru 
cauza eliberării clasei muncitoare 
de sub jugul exploatării, pentru 
■^dependența patriei, pentru so
cialism.

Sub conducerea înțeleaptă a 
gloriosului nostru partid, clasa 
muncitoare, poporul muncitor au 
dus numeroase bătălii de clasă, 
au răsturnat puterea capitaliștilor 
și moșierilor, au instaurat puterea 
celor ce muncesc și făuresc viața 
nouă, socialistă. Realizările noas
tre de astăzi, fericirea de a fi li
beri și stăpini pe munca noastră 
sînt indisolubil legate de lupta 
grea, curajul și consecvența, jert
fele și eroismul comuniștilor — 
cei mai buni fii ai poporului — 
în lupta pentru apărarea interese
lor vitale ale celor ce muncesc.

Măreața victorie consfințilă de 
Congresul al lll-lea al partidului 
— făurirea bazei economice a 
socialismului ți trecerea la desă
vârșirea construcției socialiste —

SUCCESELE 
^NOASTRE 

LE ÎNCHINĂM
PARTIDULUI

Pretutindeni în țară, 1 Mal 
a fast cinstit ca o mare sărbă
toare, ca sărbătoarea celor ce 
muncesc.

Iată, vă relatăm un crimpei 
de la sărbătoarea constructo
rilor din Onești. Oneștiul este 
cel mai tînăr oraș al țării. In 
istoria sa scurtă, acesta este al 
patrulea sau al cincilea 1 Mai 
sărbătorit. Aici, totul, uzinele, 
șantierele, orașul nou, par 
niște uriașe machete, gigantice 
grafice pe care sînt înscrise 
pe viu realizările, succesele 
oamenilor. Aici, poate mai 
mult decît oriunde, realitatea 
înconjurătoare nu mai are ne
voie de sublinieri, de comen
tarii, de comparații. Și asta 
pentru că aici totul este o rea
lizare a partidului, a regimu
lui de democrație populară. 
Aici nu există trecut, ci numai 
prezent.

Aici, la Onești, asistăm la 
un mare miting al constructo
rilor, la care vorbește despre 
ziua de 1 Mai tov. Aurel E- 
noiu, prim-secretar al comite
tului orășenesc P.M.R. Sala de 
festivități a Casei de cultură 
este plină de constructori. A 
venit aici cu brigada lui și fie- 
rarul-betonist Ilian Grigore. 
Băieții lui — unul și unul — 
stau alături, demni și mândri, 
ca niște oameni care știu că 
și-au făcut datoria pe deplin. 
Intr-adevăr, acești tineri con
structori, care și-au legat nu
mele de zeci de construcții din 
întreaga țară, s-au întrecut în 
cinstea zilei de 1 și 8 Mai cu 
toate brigăzile de tineret de 
pe șantier, pentru executarea 
unoi- lucrări din fier-beton de 
cea mai înaltă calitate, pentru 
reducerea la minimum a pier
derilor de fier. în această 
luptă dusă cu multă ambiție 
și dîrzenie, băieții lui Ilian au 
ieșit în frunte. Dacă la toate 
celelalte brigăzi mai poate fi 
vorba de pierderi — de altfel 
planificate — de fier-beton, la 
ei acestea sînt practic inexis
tente. La ei nu se pierde ni
mic, la ei totul este folosit. 
Brigada lui Ilian este o briga
dă model de gospodari, ai bu
nurilor poporului, ale lor.

Prin tot ce au ei mai bun, 
fierarii-betoniști din brigada 
lui Ilian dau oricui imaginea 
reprezentativă a întregului 
oraș Onești, a spiritului care 
domnește în aceste zile prin
tre miile de constructori de 
aici.

...Relatarea noastră nu poate 
ocoli nici un oraș, nici o loca
litate din țară. Pentru că pre
tutindeni oamenii muncii au 
dăruit ceva din sufletul lor, 
frumos și emoționant, acestei 
sărbători a lor și a fraților lor 
de pretutindeni.

La Ploiești asistăm la un 
mare miting desfășurat în 
sala de festivități a Uzinelor 
„1 Mai". Nu doar coincidența 
numelui întreprinderii cu săr
bătoarea a făcut ca aici să se 
adune oameni ai muncii din 
tot orașul. Uzinele „1 Mai‘- 
sînt o adevărată cetate indus

își are temelia în zilele eroice de 
acum 40 de ani, cînd a fost fău
rit Partidul Comunist din Romînia.

Aniversarea a 40 de ani de la 
înființarea partidului este o dată 
scumpă nu numai membrilor de 
partid — ci tuturor oamenilor 
muncii, maselor largi ale munci
torilor, țăranilor, intelectualilor, 
care văd în partidul nostru pro
priul lor partid, în politica sa pro
pria lor politică.

Astăzi este mai puternică ca 
oricînd unitatea poporului munci
tor în jurul partidului și al Comi
tetului său Central în frunte eu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Sub conducerea încercată e 
partidului, sub steagul marxism-le- 
ninismului mergem înainte spre 
noi victorii în opera măreață de 
construire a socialismului I

Trăiască 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor din toate 
țările !

Trăiască invincibilul lagăr al 
socialismului I

Trăiască scumpa noastră patrie 
și harnicul ei popor I

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central I

Trăiască pacea în lumea în
treagă I

trială a orașului, un colectiv 
muncitoresc deosebit de pu
ternic, care a întîmpinat a- 
ceastă sărbătoare cu succese 
mari în producție, în îmbună
tățirea calității utilajelor pe
trolifere. La miting a vorbit 
tov. Dumitru Balalia, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal P.M.R. Au luat apoi cu
vîntui și alți reprezentanți ai 
oamenilor muncii, printre care 
maistrul Gheorghe Apostol, de 
la turnătoria de oțel a uzinei 
care este gazdă a acestei ma
nifestări.

In timpul mitingului, din 
toate colțurile sălii se aud gla
surile puternice ale oamenilor 
muncii care strigă lozinci în
chinate solidarității oamenilor 
muncii de pe întreg pământul 
în lupta pentru pace și feri
cire, a unității țărilor din 
lagărul socialismului, lozinci 
închinate partidului nostru, 
succeselor obținute de către 
poporul muncitor pe drumul 
desăvârșirii construcției socia
lismului. Una dintre aceste 
lozinci, ruptă parcă dintr-un 
poem spune: „De partid con
dus. poporul, își clădește vii
torul Și cu el mereu în frun
te. vom avea victorii multe".

...Ne oprim pentru citeva 
clipe și la Timișoara. în sala 
Operei de Stat din localitate 
asistăm la un miting la care 
vorbește tovarășul Petre Bls- 
jovici, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Banat 
al P.M.R.

Un mare miting are loc de 
asemenea în sala Teatrului 
Național din Craiova. Desigur, 
în sală nu au putut încăpea 
celelalte mii de oameni ai 
muncii din oraș care au în
tîmpinat această sărbătoare cu 
bucurie și entuziasm. Pe ei îi 
întîlnim însă ascultînd cuvîn
tarea de la miting transmisă 
de postul de radio local în 
sălile Filarmonicii de Stat, ale 
unor cinematografe, la clubu
rile întreprinderilor sau în ju
rul difuzoarelor de pe străzi. 
După-amiază, craiovenii asis
tă la numeroase manifestări 
artistice închinate zilei de 
1 Mai.

Un mare miting are loc în 
Petroșani, inima Văii Jiului. 
Mineri, constructori, ceferiști, 
studenți și elevi din toate lo
calitățile Văii Jiului s-au adu
nat aici pentru a cinsti îm
preună măreața zi de 1 Mai. 
în apropiere de această piață 
există o piatră cu o inscripție 
memorabilă. Pe ea, minerii au 
scris acum 16 ani: „Azi. 1 Mai 
1945, minerii Văii Jiului au 
sărbătorit primul 1 Mai liber". 
De atunci și pînă acum, în cei 
16 ani de democrație popu
lară, fosta Vale a Plînge.rii a 
devenit o Vale a Bucuriei, în 
care minerii muncesc și tră
iesc liberi, fericiți. Ziua aceas
ta, ziua de 1 Mai, sărbătoarea 
muncii, a fost o zi în care ei 
s-au bucurat din toată inima 
pentru succesele în muncă, 
pentru viața plină de bucurii 
și belșug pe care le-a dăruit-o 
partidul.

...Călătoria noastră ar 
putea continua încă mult. 
Ne-am mai putea opri încă în 
zeci de alte orașe și sate, și 
pretutindeni ne-ar întîmpilia 
aceeași însuflețire, același en
tuziasm dăruit de către oame
nii muncii uneia dintre cele 
mai dragi sărbători a lor, zilei 
de 1 Mai.



Premiile Internaționale Lenin 
„Pentru întărirea păcii intre popoare" DE S

Prima etapă a „Cursei Păcii"
Peste 100.000 de spectatori 

au asistat marți pe stadionul 
„Cea de-a X-a aniversare" din 
capitala R. P. Polone, la 
festivitatea de deschide» a 
celei de-a 14-a ediție a compe
tiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" Varșovia-Berlin- 
Praga.

Anul acesta, cea mai mare 
cursă ciclistă de amatori din 
lume, reunește la start 90 de 
concurenți reprezentînd echi
pele a 15 țări : U.R.S.S., R. P. 
Romînă, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria, Iugoslavia, Franța, 
Olanda, Suedia, Finlanda, Nor
vegia, Danemarca, Anglia, 
R. P. Polonă, R. D. Germană 
și R. S. Cehoslovacă,

Sportivii participant la com
petiție au fost salutați de W. 
Borowski, redactorul-șef al 
ziarului „Trybuna Ludu“ care 
a scos în evidență aportul a- 
dus de această tradițională în

trecere sportivă la lupta pen
tru pace și prietenie între po
poare. Apoi s-a dat startul în 
prima etapă, desfășurată în 
Circuit pe străzile Varșoviei. 
Deși a plouat aproape tot 
timpul, cursa a fost foarte ra
pidă, oferind un pasionat 
spectacol sportiv sutelor de 
mii de spectatori înșirați de-a 
lungul trotuarelor. La șprintul 
final pe primul loc s-a clasat 
alergătorul Lothar Hoehne 
din echipa R. D. Germane. El 
a parcurs 136 km în 3h 15’53“. 
Pe locurile doi și trei s-au cla
sat cicliștii sovietici Saidhujin 
și Cerepovici, iar danezul Pin
gel a fost al patrulea. Toți cei 
6 cicliști romîni I. Cosma, G. 
Moiceanu, G. Șerban, L. Za- 
noni, W Ziegler și I. Stoica au 
sosit la numai două secunde 
în urma cîștigătorului etapei. 
Astăzi se desfășoară etapa a. 
Il-a Varșovia Olsztyn (206 
km).

pe anul 1960
MOSCOVA 30 (Agerores). — TASS transmite : 

Comitetul pentru P-e— e "temețiorraie Lenin a 
decernat, pentru 
pentru mențne-ea 
ternaționaîe Ler - 
popoare" pe arc

merite remorcabile in lupta 
ți intd'-'ea păcii. Premiile In- 
„Pentru intorrea păcii intre 
1960 lui :

_ reprezentant ol viețiiFidel Castro, și om de Stat
din Republica Cuba, o 

cărui intreagă vețâ eita consacrată luptei nob'le 
o popoarelor penM libertate și independență ;

n reprezentant ol vieții
Seku Ture, °,m de/tot

dir Republica Gui
neea, unul ds-’tre întemeietorii și octualul condu
cător al Partidj - De—aerat din Guineea, pe 
care masele lorg; oooukr-e ii consideră drept 
luptător de frunte pentru pace ;

.... .. o , scriitor și lapwMuaăroăMihail Sadoveanu,’ Repubfcc !»opcicră 
Romînă, ale cărui opere literare const:-e o con
tribuție de preț la mișcarea pentru ccc-crec 
păcii și care duce el însuși o luptă oct .5 cen
tru pace ;

arhitect și 
tont oi vieții 
din Ubor. 

neobosit tmpotriva amestecului strâ - 
rile interne a-le țărilor orabe ;

Antoine Tabet,

reprezentant 
publice d:n 
Populară Polonă. emi

nent luptător internațene pentru t- - oetor 
socialismului, unul din i- t-croc msec -on- 

d»ale a partizanilor poc

Ostap Dluski, ol neț» 
Reo-xo

Poporul Peruvian
sprijină

rcvoluiiu cubdnâ
<A

Colaborarea europeană 
se poate dezvolta 

în interesul tuturor f arii or 
Declarația lui G. Radulescu, președintele celei 

de-a XVI-a sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa

li

Fotbal
La 1 mai echipele de fotbal 

Dinamo Bacău și UT Arad au 
susținut întîlniri prietenești 
cu echipe din R. D. Germană. 
Jucînd la Rostock cu echipa 
locală Empor, clasată pe locul 
doi în campionatul țării, echi
pa Dinamo Bacău a obținut 
victoria cu scorul de 1-0 (0-0). 
UT Arad a fost întrecută cu 
2-4 de echipa Aufbau Magde
burg.

★
In primul meci al turneului 

pe care-1 întreprinde în Izrael 
echipa engleză de fotbal Chel
sea a jucat la Haifa cu echipa 
clubului Hapoel de care a dis
pus cu scorul de 1-0 (1-0).

Baschet
In urma ultimelor meciuri 

din preliminarii : U.R.S.S. - 
Spania 82-49 și R. P. Bulgaria 
- Izrael 48-42 au fost cunos
cute echipele calificate în cele 
două grupe ale semifinalelor 
campionatului european mas
culin de baschet. Iată compo
nenta celor două grupe : A : 
U.R.S.S., Iugoslavia. R. D. 
Germană. R. P. Polonă. R. P. 
Ungară. Belgia. B : R. P. Bul
garia. Turcia. R. P. Romînă. 
Izrael, R. S. Cehoslovacă. 
Franța. Astăzi echipa romînă 
va susține jocul cu echipa Is
raelului.

★
La Bratislava s-a disputat 

întîlnirea internațională de 
baschet dintre echipele femi
nine aie R. S. Cehoslovace ?: 
R. P. Ungare. Echipa ceho
slovacă a repurta: victoria cu 
scorul de 80-66 (37-29).

Handbal
In turneul internațional

masculin de handbal în 7 de 
la Sarajevo echipa de tineret 
a orașului București a învins 
cu scorul de 12-11 (9-6) echipa 
Banja Luka și a pierdut cu 
19-21 întîlnirea cu Sarajevo II. 
Alte rezultate înregistrate: 
Zagreb - Belgrad 18-16 : Ban
ja Luka - Sarajevo II 21-10 ; 
Sarajevo I - Belgrad 18-12 ; 
Sarajevo I - Zagreb 12-10. 
Pentru locul întîi se vor întîl- 
ni echipele Banja Luka și Sa
rajevo, iar pentru locurile 3-4 
echipele orașelor București și 
Zagreb.

Atletism
In cadrul unui concurs de 

atletism desfășurat la Phe
nian cunoscuta atletă Sin Kim 
Dan a stabilit un i)ou record 
mondial în proba de 800 m 
plat realizînd timpul de 2’01” 
2/10. Recordul mondial oficial 
este de 2’04” 3/10 și aparține 
atletei sovietice Ludmila Șev- i 
țova.

★
Cu prilejul unui concurs de 

atletism desfășurat la Paris 
cunoscutul atlet Michel Jazv a 
stabilit un nou record francez 
în proba de 2000 m eu timpul 
de 5T0” 210. Recordul ante
rior era de 5TU” 8.10 și apar- . 
țmea lui Bernard.

Șah
în runda a 5-a a turneului 

feminin internațional de șah
Tbilisi, reprezentanta | 

Romine. Alexandra Ni- 
a făcut remiză cu Iva- I 
«Iugoslavia). în clasa- ■ 
conduce Ciakovskaia 

(UJLSS.) cu 4 puncte și o ; 
partidă întreruptă urmată de 
Gaprindasvili (U.R.S.S.) cu 3 
puncte și două partide între
rupte.

de la 
R P.
COlSLi.

Sportul popicelor ore mulți prieteni Io uzi-nele bucureștene 
„Mao-Țze-dun" loto o imagine concludentă în acest sens de la 

o întrecere disputată recent pe arena uzinei
Foto : V. RANGA

TEATRE
întoarcerea (spectacol cedat) 

19,30 : Teatrul Municipal (Sala 
Matei Millo). Menajeria de 
sticlă 19,30 : Teatrul Munici
pal (Sala Filimon Sîrbu) ; O 
lună de confort 19,30 : Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulești; 
Celebrul 702 20 : Teatrul de
Comedie; Vițelușui tărcat 
19,30: Teatrul de Stat de 
Operetă ; Concert expres 20 : 
Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (Sala Victoria) ; Pia
tra din casă și Harță Răzeșul 
20 : Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" ; Galoșul fermecat 
16: Teatrul Țăndărică (Sala 
din Academiei) ; Fantezie de 
iarnă 16 : O.S.T.A. (Sala Spor
turilor Floreasca).

CINEMATOGRAFE
întîlnire în întuneric : Pa

tria, București, Flacăra, 1 Mai; 
Primăvara fetelor (cinema
scop) : Republica, Elena Pa
vel ; Acoperișul : Magheru, 
Gh. Doja. Al. Sahia, I. C. Fri
mu : Războiul vesel : V. Alec- 
sandri, B. Delavrancea ; in

pragul furtunii : 8 Martie,
Miorița, Libertății; Volga- 
Volga : Lumina, 23 August; 
Două etaje de fericire : Cen
tral ; Sinha Moca : Victoria ; 
Nu vreau să mă însor : Maxim 
Gorki; Puf-Puf — Pictorul 
cetățean — Insula manguste- 
lor — Materiale noi — Cuvîn- 
tul despre mașini : Timpuri 
Noi ; Program special pentru 
copii (dimineața) : 13 Septem
brie ; Vaca și prizonierul: 
(de la 2 mai după-amiază) : 
13 Septembrie; Toată lumea 
rîde, cîntă și dansează : Tine
retului, înfrățirea între po- ! 
poare, N. Bălcescu; Cio Cio 
San : Al. Popov ; Oameni și 
stînci : Grivița ; Taina cetății: j 
Cultural ; Poveste nordică : 
C-tin David ; Doamna cu că- , 
țelul : Unirea ; Drumul spre 
inaita societate : Arta, M. 
Eminescu ; Socoteli greșite : 
Munca ; Pas cu pas in com
pletare „Mindru fiu al Afri
cii" : T. Vladimirescu. 16 Fe
bruarie ; Insula fără nume, 
în completare : „Sărbătoarea 
Cubei revoluționare" : Moși
lor ; Sfioasa : Popular ; Alerg 
după o stea : Iiie Pintilie;
Cînlecul Mării: 8 Mai.

reorezentantă a vieții Ramesvan Nehru, care
incepind din cel de-al 

îll-lea deceniu ci secolului nostru ia parte activă 
la mișcarea de femei din India, care apără cu 
înflăcărare kiei e dezarmării generale ;

... ... re.William Morrow, a.: c<
core a parteioc: m 

tot cursul vieții sale ia ~ scorec mj-»ctorecs<râ 
australiană, unul din orgen zatc Porte- - c- 
burist din Australia, oct v st de seamă pe tăru* 
sindical, apărător infiocărct al prcpjAer or cu 
privire la dezarmarea ge^e'O'ă si toto-c.

Cu prilejul decernării Premiului Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare” scrii
torul Mihail Sadoveanu a făcut o declarație unui 
redactor al Agenției romîne de presă Agerpres .

Am primit cu adinei emoție — a spus maestrul 
Mihail Sadoveanu — vestea decernării celei mai 
înalte distincții pentru activitatea de luptător pen
tru pace, distincție ce poartă numele marelui Lenin, 
omul care a făcut cel mai mult pentru binele ome
nirii. Ea vine din țara care a deschis popoarelor 
drumul spre zările lumii noi, lumea comunismului.

Consider acest premiu — a arătat Mihail Sa
doveanu — o încununare a luptei pentru pace 
dusă de întregul nostru popor, ieșit astăzi la lumi
nă și conștient de rolul său, alături de celelalte 
pcooare iubitoare de pace.

Bucuria mea — a încheiat el — este cu attt 
mai mare cu cit această răsplătire are loc in 
z ele cînd întregul nostru popor întlmpină împli
nirea a 
Oa*Orrtâ 
greșuri

40 de de la înființarea partidului, 
cim- pe" a -oasfri se a"ă pe calea pro- 
și a păcii.

* g.-.erz-... per.Tza 
Hcuitfad ce anijpeăe De- 
aestuku ăe Stau a rapt 
.e ci Cub*"- Delegați» 
t-n-xt că soLdarttate* 
uou perunaa cu cei cu-

îniffiîiții care au avut 
ia aflarea . ace;

ws* cozd uznotestan și sru- 
«Tulind represiunile, au 

ufestaz pe străzi exprunin- 
i *pc-..u5ul acordat revotw

•---

Mișaru de eliberare 
națională din Angola 

se intensifici
LUANDA 2 (Agerpres). — 

Corespondentul agenției Fran
ce Presse relatează că in An
gola lupta pentru eliberarea 
națională se intensifică, ceea 
ce provoacă îngrijorarea auto- 

portu-

Telegrame de felicitare adresate 
scriitorului Mihail Sadoveanu

Pre- 
Lerun 

intre 
Mihail

Cu prilejul decernării 
nu ui ut Internațional 
„Pentru întărirea păcii 
popoare" scriitorului 
Sadoveanu, Comitetul național 
pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă i-a adresat o te
legramă de felicitare in care 
îi urează sănătate, ani înde
lungați și rodnici. în slujba 
nobilei cauze a apărării păcii.

în telegrama adresată 
Academia R. P. 
spune printre altele :

Prin opera literară de înaltă 
valoare ați adus și aduceți o 
contribuție uriașă la îmbogă
țirea tezaurului culturii pa-

de
Romîne se

Declarațiile 
academicienilor Mihai 
Beniuc, Geo Bogza 

și Mihail Ralea

triei noastre și la apărarea 
păcii în lume.

Maestrului Mihail Sadovea
nu i-a fost adresată o telegra
mă asemănătoare de felicitare 
și de către Uniunea scriitori
lor din R. P. Romînă. In tele
gramă se spune printre altele: 
Scriitorii din țara noastră au 
aflat cu multă bucu.rie de înal
ta cinste ce vi s-a acordat prin 
distingerea dv. cu Premiul 
Lenin pentru pace. Vă felici
tăm din toată inima și vă 
urăm ani mulți și fericiți spre 
binele literaturii noastre.

în numele Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii 
— Nikolai Tihonov, președin
tele comitetului și Mihail Ko
tov. secretar responsabil, au 
trimis maestrului Mihail Sa
doveanu următoarea telegra
mă :

Dragă prieten».
Partizanii 

primit cu
păcii sovietici âu 
multă satisfacție

eml-
pen- 
Pre-

știrea că dumneavoastră, 
nent scriitor și luptător 
tru pace, vi s-a acordat 
miul internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între po
poare”. Cărțile dumneavoastră, 
scriitor cetățean, patriot, rap
sod al eliberării popoarelor, 
cheamă la lupta pentru pro
gres social, pentru viitorul lu
minos al popoarelor, pentru 
pace și prietenie între popoare, 
în această zi memorabilă, vă 
dorim viață îndelungată, noi 
succese în viguroasa și înflă
cărată dumneavoastră activita
te creatoare, în activitatea 
dumneavoastră pentru binele 
păcii.

★

Romesh Chandra și C. N. 
Malavyia, secretari generali ai 
Consiliului 
Indie, au 
Sadoveanu 
felicitare.

păcii pe întreaga 
adresat lui Mihail 
o telegramă de

GENEVA 1 (Agerpres). - 
TASS transm-te : A luat sfir- 
șit cea de-a XVI-a sesiune a 
Comisiet Economice O.N.U., 
pentru Europa.

La rugămintea unui cores
pondent al agenției TASS, G. 
Radulescu. ministrul Comer
țul.. al R. P. Romine, pre
ședintele cele: «ie-a XVI-a se
siuni a Comisiei Economice 
ONU. pentru Europa, a anali
zat rezultatele lucrărilor se
siunii și a vorbit despre cele 
mi: importante hotăriri ale ei.

Rezoluțiile adoptate la a- 
ceastâ sesiune, a arătat el. 
reafirmă că dacă ex-sti bună
voință. colaborarea europeană 
se poate dezvolta în interesul 
tuturor țărilor. Un exemplu 
strălucit 11 poate oferi rezolu
ția eu privire la rezultatele 
economice și sociale ale de
zarmării. Sesiunea a confirmat 
uriașa importanță a dezarmă
rii generale ș> totale pentru 
dezvoltarea economică și so
cială a omenirii. Eliberare*

unor importante mijloace folo
site în prezent pentru Înarma
re ar contribui fără îndoială 
la ridicarea nivelului de trai 
a) tuturor popoarelor.

O altă problemă care s-a ■- 
flat în centrul atenției sesiu
nii a fost cea a extinderii co
laborării econorhice internațio. 
nale. îndeosebi problema dez
voltării legăturilor reciproc 
avantajoase între Est și Vest.

Cea de-a XVI-a sesiune a 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa a adoptat o re
zoluție fn care a însărcinat 
Comitetul pentru dezvoltarea 
comerțului să elaboreze reco
mandări In vederea lichidării 
interdicțiilor existente în co
merțul dintre Est și Vest. 
Acestui țel îi slujește, de ase
menea. Convenția europeană 
de arbitraj, semnată la sesiu
ne, care este un instrument 
important in dezvoltarea legă
turilor comerciale dintre țările 
europene.

Ședințele Comisiei internaționale
de supraveghere și control

pentru Laos

ritățilar colonialiste 
gheze.

Localitatea Mucaba, 
in nordul A rigolei, se 
aprorimativ o lună de zile sub 
controlul forțelor de eliberare 
națiomîă. Cu toate că colonia
liștii au lansat la 26 aprilie o 
unitate de parașutiști, pentru 
a reocupa localitatea, patrioții 
i-au alungat ulterior pe colo
nialiști care nu mai dețin în 
oraș decit citeva puncte de 
sprijin. Aviația oortugheză a 
atacat, in picaj grupurile de 
patrioți, dar, după cum rela
tează corespondentul agenției 
France Presse, „nu a reușit să 
le risipească”, o unitate mi
litară portugheză trimisă spre 
Mucaba a fost pusă pe fugă 
de forțele patriotice. In nor
dul Angolei, forțele patriotice 
se îndreaptă spre localitățile 
Quimbele, Damba și Lucunga.

Corespondenții 
semnalează că și în 
din Angola se 
lupte.

situată 
află de

occidentali 
alte locuri 
desfășoară

DELHI 2 (Agerpree). — 
TASS transmite : în zilele de 
28. 29 aprilie și 1 Mai au avut 
loc la Delhi ședințe ale Comi
siei internaționale de supra
veghere și control pentru 
Laos, comisie din care fac 
parte delegațiile Indiei, Polo
niei și Canadei. Comisia a co
municat la 1 Mai că a aprobat 
în unanimitate textul rapor-

tului care va fi prezentat ce
lor doi președinți ai conferin
ței de la Geneva din 1954 pen
tru Indochina (U.R.S.S. și Ma
rea Britanie).

Comisia, se spune în comu
nicat, este gata să îndepli
nească orice instrucțiuni date 
de cei doi președinți după pri
mirea acestui raport.

Sufanuvong propune 
ca tratativele să aibă loc
în localitatea Na-Mon

HANOI 2 (Agerpres). — Ci
tind o emisiune a postului de 
radio „Vocea Patet Lao", A- 
genția Vietnameză de Infor
mații transmite că prințul 
Sufanuvong, președintele C.C. 
al Partidului Neo Lao Haksat, 
a salutat noua propunere a 
primului ministru al Laosului, 
prințul Suvanna Fumma, ca 
tratativele privind încetarea

ACOLiTii un ( uimi t
SE CEARTA PENTRU PUTERE

In legătură cu acordarea 
Premiului Internațional Lenin 
„Pentru intârirea păcii intre 
popoare" maestrului Mihail 
Sadoveanu. acad. Mihai Be
niuc a declarat unui redactor 
al Agenției romine de presă 
— Agerpres: „Întregul nos
tru popor este onorat că cel 
mai mare scriitor al țării, 
pentru opera sa literară pusă 
în slujba democrației și păcii, 
a trecut in riadul laureaților 
distincțiunii ce poartă numele 
lui Lenin. II felicităm din toa
tă inima și îi urăm ani mulți 
și fericiți pentru binele lite
raturii noastre".

Cu același prilej, acad. Geo 
Bogza a declarat: „Acordarea 
Premiului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare" unui scriitor romîni 
iubit și respectat de noi și de 
celelalte neamuri, vechi luptă
tor pentru nobila cauză a pă
cii, este un prilej de mare 
bucurie pentru noi, oamenii 
de la Dunăre și pentru prie
tenii țării noastre. In încunu
narea lui Mihail Sadoveanu cu 
un premiu de un atît de mare 
prestigiu noi vedem, răsplata 
binemeritată a unor lungi 
strădanii și un îndemn pentru 
întregul -nostru popor, de a 
duce mai departe și cu mai 
multă ardoare nobila luptă 
pentru cauza păcii în lumea 
întreagă.

In legătură cu decernarea 
Premiului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare" maestrului Mihail 
Sadoveanu, acad. Mihail Ra
lea, membru al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, vi
cepreședinte al Comitetului 
Național pentru Apărarea Pă
cii din R. P. Romînă, a decla
rat următoarele unui redactor 
al Agenției Agerpres : Mi
hail Sadoveanu era predesti
nat să-și incunune ultima 
parte a vieții sale cu cununa 
păcii. Literatura sa e plină de 
înțelegere umană, de iubire de 
oameni, de spirit de pace și 
bună înțelegere. De la înfiin
țarea mișcări: pentru pace a- 
acum 12 ani. el a fost mereu în 
fruntea tuturor manifestări
lor pentru înfrățirea neamu
rilor și pentru hulirea răz
boaielor. Student, regimul nos
tru l-a susținut viguros pe a- 
ceastă cale. Mihail Sadoveanu 
este un exponent al po
porului nostru blind și pașnic. 
De aceea. întreg poporul sa 
bucură și se mindrețte cu a- 
ceastă mare și meritată răs
plată.

ILYA EHRENBUR6 : „Mă bucur 
din toată inima11

MOSCOVA 1 (Agerpres). - In 
legătură cu acordarea Premiu
lui Internațional 
întărirea 
maestrului 
scriitorul 
burg a declarat corespondentu
lui din Moscova al radiotelevi- 
ziunii romîne :

„Mă bucur din toată 
minunatului scriitor al

Lenin „Pentru 
păcii intre popoare" 

Mihoil Sadoveanu, 
sovietic I. G. Ehren-

omul cu o cărui prietenie mă 
mîndresc, i-a fost decernat Pre
miul Internațional Lenin. Mihail 
Sadoveanu, acest mare artist, a- 
cest om curajos și bun, a făcut 
foarte mult pentru cauza păcii. 
La fel ca și milioanele de citi
tori ai săi din întreaga lume, îi 
urez și eu multă, multă sănă
tate".

focului în Laos să aibă loc în 
localitatea Na-Mon.

Partidul Neo Lao Haksat; a 
subliniat Sufanuvong, a tri
mis la timp delegația sa la 
Xieng-Kuang pentru tratative 
așa cum a propus anterior gu
vernul regal al Laosului. To
tuși, grupul Fumi Nosavan- 
Boun Oum n-a răspuns la a- 
ceasta propunere a guvernu
lui.

Pentru a crea condiții fa
vorabile tratativelor, guver
nul regal a comunicat la 30 
aprilie 1961 că a hotărît să or
ganizeze tratativele părților 
interesate intr-un loc nou 
mult mai acceptabil.

Comitetul Central al 
dului Neo Lao Haksat, 
tat Sufanuvong, salută
voința și inițiativa guvernului 
regal. El a dat dispoziții de
legației sale să plece fără în- 
tîrziere la Na-Mon spre a fi 
gata pentru tratative între 
părțile interesate convocate de 
primul ministru, prințul Su- 
vanna Fumma, și de coman
dantul șef al armatelor regale 
ale Laosului,

Parti- 
a ară- 
bu na

LEOPOLDVILLE 2 (Ager
pres). — Disputa dintre ma
rionetele colonialiștilor din 
Congo ia amploare. In ciuda 
amenințărilor proferate de la 
Elisabethville la adresa lui 
Mobutu și Kasavubu, agenția 
Reuter anunță că Chombe va 
fi transferat în captivitate la 
Leopoldville, sub-paza unui 
grup de jandarmi credincioși 
lui Mobutu.

Marionetele de la Leopold
ville, sprijinite de imperialiș
tii americani, se opun la ora 
actuală separării de Congo a 
regiunii Katanga, aflată sub 
controlul colonialiștilor bel
gieni.

Intre timp la Elisabethville 
a izbucnit o ceartă între dife
rite marionete care solicită să 
moștenească conducerea, după 
capturarea lui Chombe de că
tre cei de la Leopoldville. Po
trivit relatării agenției France 
Presse, postul lui Chombe este 
solicitat de Mutaka, președin
tele așa-numitei Adunări in
stituită de Chombe pentru a 
da o aparență „parlamentară" 
regimului său pus în slujba 
colonialiștilor, de Baptiste Ki- 
buei „vicepreședinte" al

numitului „guvern katanghez" 
și „ministru" de Finanțe, pre
cum și de Munungo, „minis
tru" de Interne în Katanga și 
„omul forte" al marionetei 
Chombe. Nevrînd nici unul să 
cedeze, 
un nou 
publice, 
între ei 
rea" și 
comun.

și încercînd să evite 
bilei în fața opiniei 
cei trei au anunțat că 
domnește „înțelege- 

că vor... conduce în

Procesul criminalului 
Eichmann

inima că 
Rominiei,

cinstiți
de popoarele lumii“

99

Un articol ai acad. D. V. Skobelțîn, președintele 
Comitetului pentru Premiile Internaționale Lenin

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
Sub titlul „Ei sînt cinstiți de 
popoarele lumii", academicia
nul D. V. Skobelțîn, președin
tele Comitetului pentru Pre
miile Internaționale Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare", scrie într-un articol 
publicat în presa sovietică :

In glorioasa pleiada a lau- 
reaților Premiilor Internațio
nale Lenin au apărut noi nu
me de luptători activi pentru 
pace - Fidel Castro, Seku 
Ture, Rameșvari Nehru, Mi
hail Sadoveanu, Antoine Ta
bet, Ostap Dluski, William 
Morrow.

Referindu-se la personalita
tea lui Mihail Sadoveanu, aca
demicianul Skobelțîn scrie : 
Scriitorul romîn și activistul pe 
tărîm social Mihail Sadoveanu 
și-a dobîndit pe merit respec
tul generației noastre. Operele 
sale literare pot fi considerate 
ca un aport, valoros la cea mai 
umană mișcare a contempora
neității — mișcarea în apărarea 
păcii. Cărțile lui Sadoveanu 
sînt pline de dragoste fierbin
te pentru om, pentru viață. E- 
roii romanelor sale postbelice 
„Păuna Mică” și „Mitrea Co
cor" sînt oameni care au cu
noscut coșmarurile celui de-al 
doilea război mondial — ei 
urăsc războiul, luptă pentru 
pace pe pămînt.

Dar nu numai eroii romane
lor lui Sadoveanu apără pa
cea. Și autorul desfășoară o 
luptă activă. Nu degeaba încă 
în 1937 huliganii legionari, 
care visau la „războiul victo-

rios“, i-au ars cărțile în pie
țele Romîniei, iar scriitorul 
era nevoit să se ascundă. Sa
doveanu și-a închinat 
forțele activității obștești.

toate

IERUSALIM 2 (Agerpres). — 
Procesul călăului hitlerist 
Eichmann a intrat în a patra 
săptămînă. Luni și marți au 
depus mărturie persoane care 
au asistat la fărădelegile să- 
vîrșite de hitleriști în Polonia 
și. cu toate că aceste mărtu
rii au evocat cruzimile săvîr- 
șite de criminalul care se 
află in boxa de sticlă, mar
torii nu au fost solicitați să 
depășească descrierea ororilor

Numeroși tineri vin la biblioteca raională din Birlad

pentru a nu-i demasca cumva 
pe complicii lui Eichmann 
care se află în Germania oc
cidentală.

Descrierea brutalităților 
execuțiilor, spînzurărilor, tor
turilor comise de subordonații 
și complicii lui Eichmann fă
cută de părinți, frați, surori 
și prieteni ai celor uciși a pro
dus o puternică impresie în 
sală, dar opinia publică este 
indignată de manevrele in
stanței care face totul pentru 
a evita sâ dezvăluie numele 
asasinilor care ocupă posturi 
importante în republica de la 
Bonn.

Mașinațiile la care recurge 
Servatius cu îngăduința auto
rităților izraeliene nu pot 
înăbuși revolta față de crime
le hitleriștilor. Descrierea fă
rădelegilor comise în ghettoul 
Varșoviei, Ia Cracovia, și în 
celelalte localități poloneze 
constituie capete de acuzare 
zdrobitoare la adresa lui Eich
mann și a celorlalte bestii 
hitleriste. chiar dacă numele 
lor este omis cu bunăștiință 
în instanță. Una din victimele 
care a depus în fața tribuna
lului a relatat despre fărăde
legile din lagărul de la Ya- 
nowska, din apropiere de 
Lwow. unde deținuții erau 
siliți să mute pietre grele din- 
tr-un loc în altul, în timp ce 
călăii SS făceau „exerciții de 
tir" asupra lor; cînd in la
găr a izbucnit o epidemie de1 
tifos, călăii au dat foc bară
cilor iar deținuții au fost siliți 
să trăiască zi și noapte în 
ploaie și vînt pe pămîntul goi. 
Cu toții se străduiau să nu 
pară bolnavi pentru că cei 
suferinzi erau calificați drept 
^rebuturi" și executați pe loc.

Procesul călăului Eichmann 
continuă miercuri.



Sub semnul solidarității internaționale 
a oamenilor muncii

Sărbătorirea zilei de 1 Mai în întreaga lume

0 contribuție importantă 
la dezvoltarea relațiilor 
frățești romîno-polone

Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Moscova
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 1 Mai a 
avut loc tradiționala paradă 
militară și demonstrația oa
menilor muncii din capitala 
Uniunii Sovietice.

Mii de moscoviți — inova
tori în industrie și agricul
tură, oameni de cultură, acti
viști de stat și ai organiza
țiilor obștești, ofițeri supe
riori, au luat loc în tribunele 
din Piața Roșie.

Printre oaspeți se aflau ve
terani ai mișcării comuniste 
din mai multe țări, președin
tele C.C. al P.C. din Indone
zia, D. N. Aidit, vicepreședin
tele Consiliului consultativ su
prem al Indoneziei, Ruslan 
Abdulgani, o delegație a par
lamentarilor din R.A.U., o 
delegație a Asociației tineri
lor revoluționari din Cuba, 
membri ai delegațiilor munci
torești din zeci de țări. Sînt 
prezenți membri ai corpului 
diplomatic, atașați militari.

Cei prezenți aplaudă 
furtunos apariția la tribuna 
Mausoleului a conducătorilor 
Partidului Comunist și guver
nului sovietic. La tribună se 
află și primul aviator, cos
monaut, maiorul Iuri Gagarin, 
Erou al Uniunii Sovietice.

Ora 10,00. începe parada 
militară. Parada a fost pri
mită de mareșalul R. I. Mali
novski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., și a fost comandată 
de generalul de armată Krî- 
lov.

însoțit de generalul Krîlov, 
ministrul Apărării al U.R.S.S. 
trece în 
niate în 
străzile din jur. 
pe militari cu prilejul sărbă
torii solidarității internațio
nale a oamenilor muncii.

De la tribuna Mausoleului, 
mareșalul R. I. Malinovski a 
rostit o cuvîntare adresată 
soldaților, matrozilor, ofițeri
lor, tuturor oamenilor sovie
tici și oaspeților de peste 
tare.

revistă trupele ali- 
Piața Roșie și pe 

El îi felicită

ho-

Cuvîntarea 
mareșalului 
Malinovski

de- 
în-

Mareșalul Malinovski a 
clarat că poporul sovietic 
tîmpină sărbătoarea de 1 Mai 
în condițiile avîntului politic 
și în muncă generat de apro
piatul Congres al XXII-lea al 
P.C.U.S. care va ocupa un Ioc 
de seamă în viața partidului 
și poporului, în istoria cons
trucției comuniste.

Ministrul Apărării al 
U.R.S.S. a subliniat că în ac
tul de eroism fără seamăn al 
maiorului Gagarin, primul a- 
viator cosmonaut din lume, 
„s-a manifestat geniul po
porului sovietic liber, talentul 
viguros al savanților, ingine
rilor și tehnicienilor săi, și-a 
găsit o întrupare strălucită 
măreața forță a socialismului".

Mareșalul R. I. Malinovski 
a subliniat că cercurile agre
sive ale statelor imperialiste 
împiedică însănătoșirea situa
ției internaționale, continuă 
cursa înarmărilor, transformă 
Germania occidentală în prin
cipal focar al pericolului de 
război în Europa. Ele recurg 
tot mai des la acțiuni agre
sive pentru a înăbuși mișcarea 
de eliberare națională care 
capătă o mare amploare în 
țările Africii, Asiei și Ameri- 
cii Latine.

Ministrul a caracterizat in
tervenția armată împotriva 
Cubei libere, organizată de 
cercurile imperialiste din 
S.U.A., ca o expresie a unei 
politici iresponsabile și cu im
plicații periculoase.

„Amatorii de astfel de aven
turi — a declarat mareșalul 
Malinovski — ar trebui să 
țină minte că de partea po
poarelor care s-au ridicat la 
lupta împotriva robiei impe
rialiste, pentru libertatea și 
independența lor, se află pu* 
ternica solidaritate a oameni
lor muncii din toate țările, 
sentimentele de simpatie sin
ceră și dezinteresată a po
poarelor Uniunii Sovietice și 
întregului lagăr socialist".

Subliniind că Uniunea So
vietică nu poate să ignoreze

Un aspect al marii demonstrații populare de la Moscova 
(Telefoto : TASS — Agerpres) 

șește întreaga țară în întîm- 
pinarea Congresului. Pe foto
grafiile gigantice, ce se văd 
în Piața Roșie, sînt redate 
realizări ale poporului sovietic 
tn cinstea Congresului. Se văd 
contururile puternicelor cen
trale electrice și uzine, furna
le. mine, noi case de locuit.

Timp de cîteva minute Piața 
Roșie devine o uriașă grădină 
de flori. Apar mii de sportivi, 
îmbrăcați în costume de pri
măvară viu colorate. Trecînd 
prin fața Mausoleului ei salu
tă pe conducătorii Partidului 
comunist și guvernului sovie
tic. Ei scandează : „Viva 
Cuba„Libertate Africii 
„Pace lumii

Piața Roșie răsună de ropo
te de aplauze cînd deasupra 
șirurilor de sportivi apare 
macheta navei cosmice „Vos- 
tok". Macheta „aterizează" și 
din ea coboară un grup de 
copii în costume de cosmo- 
nauți. Ei se urcă la tribuna 
Mausoleului și oferă buchete 
de flori lui Nikita Hrușciov, 
Leonid Brejnev, Anastas Mi-

noile pregătiri de război ale 
puterilor occidentale, minis
trul Apărării a declarat că 
Uniunea Sovietică, în intere
sul consolidării păcii în lu
mea întreagă, „urmărește cu 
vigilență uneltirile agresorilor 
imperialiști, ia toate măsurile 
necesare pentru întărirea con
tinuă a forțelor sale armate și 
a capacității de apărare a pa
triei sale".

Armata sovietică și flota 
maritimă militară sînt înzes
trate „cu cele mai perfecțio
nate mijloace de luptă care 
depășesc tot ceea ce a avut 
vreodată o armată", a declarat 
în încheiere mareșalul R. I. 
Malinovski.

Acest lucru a fost demons
trat în mod deosebit de con
vingător celor prezenți în Pia
ța Roșie în timpul parăzii de 
exemplul subunităților trupe
lor de rachete.

în fruntea coloanelor îna
intau instalații cu reacție — 
urmașele glorioaselor Katiu- 
șe. Pe instalații autopro
pulsate au trecut rachetele 
antiaeriene care pot atinge 
ținta la mari înălțimi. A fost 
aplaudată apariția puternice
lor rachete cu care sînt înzes
trate trupele terestre.

Știința și tehnica sovietică 
au creat numeroase tipuri de 
rachete capabile să străbată 
distanțe colosale. Forțele ar
mate sovietice dispun de arma 
racheto-nucleară care este cea 
mai puternică din lume. E- 
xistă mijloace pentru trans
portarea acestei arme în orice 
punct al globului.

Admirația unanimă au pro
vocat-o giganticele rachete* 
reprezentante ale unui nou 
gen de unități ale forțelor 
armate. Fiecare din ele e lun
gă de cîteva zeci de metri, 
dispunînd de o rază uriașă de 
acțiune, de o viteză foarte 
mare șj putîndu-se deplasa la 
mari altitudini, aceste rachete 
sînt capabile să atingă cu o 
precizie excepțională obiecti
vul fixat în orice condiții 
meteorologice, rămînînd, prac
tic vorbind invulnerabile.

Potrivit tradiției, parada a 
fost deschisă de elevii acade
miilor militare. Au trecut prin 
Piața Roșie subunități ale șco
lilor militare — tineri elevi ai 
școlilor militare „Suvorov" și 
,,Nahimov“. Prin fața Mauso
leului a trecut divizia meca
nizată „Taman", care s-a aco
perit de glorie în cel de-al 
doilea război mondial.

Moscoviții și oaspeții pre
zenți în Piața Roșie au sa
lutat călduros pe ostașii so
vietici — ostași ai păcii — 
pentru că tot ceea ce posedă 
Armata Sovietică, toate mij
loacele ei de luptă, sînt desti
nate nu unei agresiuni ci a- 
părării securității statului so
vietic.

Parada militară care a du
rat 40 de minute a fost ur
mată de demonstrația sărbă
torească a reprezentanților oa
menilor muncii din Moscova, 
anunțată de sunetele solemne 
ale fanfarelor.

în Piața Roșie apare o cifră 
uriașă — „22". în octombrie 
la Moscova va avea loc al 
XXII-lea Congres ordinar al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Cu o încredere fermă în vic
toria cauzei comunismului pă-

koian, Frol Kozlov, tuturor 
conducătorilor partidului și 
guvernului și primului cosmo
naut, Iuri Gagarin.

Demonstrația sărbătorească 
a oamenilor muncii din raioa
nele Moscovei a fost deschisă 
de o coloană de stegari care 
poartă steagurile de stat ale 
celor 15 republici unionale și 
1.200 de stindarde roșii.

Demonstranții poartă ma
chetele celor mai noi mașini 
și aparate, produse ale fabri
cilor și uzinelor din Moscova. 
Deasupra mării de oameni din 
Piața Roșie sînt purtate por
tretele conducătorilor Partidu
lui comunist și guvernului so
vietic. Printre sutele de stea
guri și drapele roșii se văd 
numeroase panouri pe care se 
poate citi : „Vom îndeplini 
înainte de termen planul sep- 
tenalConstructorii de au
tomobile, de mașini-unelte, fe
roviarii, constructorii marii 
Moscove arată că îndeplinirea 
angajamentelor este o chesti
une de onoare pentru fiecare 
dintre ei.

Nici o clipă nu contenesc în 
Piața Roșie, rîsul, veselia, 
cîntecele, muzica. Mulți mos
coviți au venit la demonstra
ție cu buchete de flori și de 
aceea ai impresia că toată 
Piața Roșie e o uriașă gră
dină înflorită.

în rîndurile demonstranților 
trec oamenii muncii din agri
cultură. Ei poartă pancarte 
pe care stau scrise cuvinte 
exprimînd convingerea că ho- 
tărîrile Plenarei din ianuarie 
a C.C. al P.C.U.S., vor fi în
deplinite cu succes. De zeci 
de ori se repetă chemarea: 
„Urmați exemplul inovatori
lor, farurile noastre care ara
tă calea spre organizarea 
exemplară a agriculturii!“.

Un loc de seamă îl ocupă 
în coloane imaginea sateliților 
artificiali și a rachetelor cos
mice sovietice. „Calea spre 
Cosmos a fost deschisă !“ A- 
ceste cuvinte se repetă mereu 
pe panouri.

Asistența din tribune aplau
dă călduros pe savanții, ingi-

nerii și proiectanții care 
deschis căi cosmice încă 
explorate, care pun forța ato
mului în slujba omului, a 
păcii și progresului. Demon
stranții au salutat din toată 
inima pe Iuri Gagarin, au 
scandat cuvinte de salut în 
dnstea științei sovietice.

Printre demonstranți se văd 
mulți tineri: muncitori, func
ționari, colhoznid, studenți. 
în Piața Roșie, împreună cu 
prietenii lor sovietici, au venit 
sute de tineri și tinere de 
peste hotare care studiază la 
Moscova. Printre ei sînt stu
denți ai Universității Priete
niei popoarelor „Patrice Lu
mumba".

De multe ori pe panourile 
purtate de demonstranți nu se 
vede decît un singur cuvînt 
— „PACE". Deasupra vechi
lor ziduri ale Kremlinului 
răsună cuvintele „Pentru pace 
și prietenie !“ Aceste cuvinte 
exprimă aprobarea politidi 
leniniste de pace a Partidului 
comunist șj guvernului sovie
tic. în mod elocvent au fost 
oglindite la demonstrație 
succesele mișcării comuniste 
internaționale, lupta omenirii 
progresiste pentru pace și 
prietenie între popoare, pen
tru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

Demonstranții au trimis din 
Piața Roșie un salut fierbin
te oamenilor muncii din țările 
socialiste, popoarelor din toate 
țările lumii.

Peste trei ore a durat defi
larea sărbătorească a mosco- 
viților prin Piața Roșie. Ulti
mele coloane de partidpanți 
la demonstrația de 1 Mai s-au 
oprit în dreptul Mausoleului. 
Demonstranții au aplaudat în
delung pe conducătorii Parti
dului Comunist și ai guvernu
lui sovietic. De la tribună se 
auzeau aclamații de salut 
aplauze de răspuns.

Sute de mii de oameni 
defilat prin Piața Roșie, 
monstrînd unitatea de neclin
tit a Partidului Comunist și 
poporului sovietic — construc
tor al comunismului.

au 
ne-

Și

au 
de-

Piața Roșie. Trec giganticele rachete
(Telefoto : TASS e Agerpres)

R. S. Cehoslovacă

1 (Agerpres). — De 
din toate colțurile

PRAGA 
dimineață, 
capitalei, oamenii muncii s-au 
îndreptat spre Piața Vadav, 
locul tradițional al demonstra
țiilor de 1 Mai. Coloanele de 
oameni ai mundi poartă pa
nouri care ilustrează marile 
lor succese.

Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovada, președintele R.S. 
Cehoslovace, a felicitat pe oa
menii muncii cehoslovaci cu 
prilejul sărbătorii de 1 Mai.

în acest an, a spus A. No
votny, sărbătorim pentru pri
ma oară ziua de 1 Mai în re
publica socialistă. S-a împli
nit visul clasei noastre mun
citoare — orînduirea socialis
tă a triumfat în mod defini
tiv în Cehoslovacia. în repu
blica noastră s-au statomidt 
relații de producție socialiste, 
economia noastră națională 
se dezvoltă cu succes pe baze 
socialiste. Nu există astăzi

forță care ar putea să răs
toarne orînduirea noastră so
cialistă, să stăvilească dezvol
tarea societății noastre socia
liste.

A urmat apoi demonstrația 
oamenilor muncii din capitala 
cehoslovacă.

R. P. Chineză

Franța
 

PARIS 1 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Anul acesta 
sărbătorirea zilei de 1 Mai s-a 
desfășurat în întreaga Franță sub 
semnul luptei pentru pace în Alt 
geria, împotriva comploturilor fas
ciste, pentru satisfacerea reven
dicărilor social-economice ale oa
menilor muncii.

în capitala Franței, în Place de 
la Republique, în apropierea clă
dirii Bursei Muncii din Paris, a 
avut loc un mare miting, la care 
au participat peste 15.000 de oa
meni ai muncii, cetățeni ai ora
șului și locuitori ai suburbiilor 
ParisuluiJn timpul mitingului, par
ticipanții scandau lozincile „Tră
iască 1 Mai, Ziua internațională a 
oamenilor muncii din întreaga 
lume", „Fascismul nu va trece“t 
„Generalii rbbeli la spînzurătoa-c 
re", „Pace în Algeria".

PEKIN 1 (Agerpres). e în 
capitala Chinei populare ziua 
de 1 Mai a fost sărbătorită 
într-un cadru festiv.

în piața Tiananmîn a avut 
loc o mare demonstrație a 
locuitorilor Pekinului în pre
zența conducătorilor de partid 
și de stat și a delegaților stră
ini din numeroase țări.

Demonstranții purtau pan
carte cu lozinci salutînd uni
tatea strînsă a clasei mund-

toare internaționale și succe
sele obținute de poporul chi
nez în construcția socialistă.

Locuitorii Pekinului împăr
tășesc bucuria poporului so
vietic care a deschis omenirii 
drumul spre Cosmos. în ca
pitala R. P. Chineze este deo
sebit de popular cîntecul des
pre Iuri Gagarin, compus de 
studenți de la Institutul de 
aviație, în care este exprima
tă mîndria pentru victoria de 
importanță lstorică-mondială 
a științei și tehnicii sovietice.

Seara, la Pekin au avut loc 
tradiționalele focuri de arti
ficii.

Serbări de masă au avut loc 
la 1 Mai pe întreg cuprinsul 
Chinei populare.

in

----•----
T arșovia 
sărbătoare

(Prin telefon)
Intr-o superbă dimineață de 

primăvară, pe o vreme călduroa
să despre care mi s-a relatat că 
aci meteorologii n-au mai înre
gistrat-o de mulți ani. Varșovia 
a sărbătorit 1 Mai. In monu
mentalul Palat el Culturii și 
Științei ce domină cu tumul său 
întregul oraș, se aflau tribunele 
in fața cărora varșovienii au 
manifestat cu entuziasm. Cu 
mult interes a fost ascultată 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al CC. al P.M.U.P.

In timp ce pe cer zboară la 
mică înălțime, avioane purtînd 
inscripții de salut în cinstea lui 
1 Mai, pe largul bulevard începe 
nesfîrșita tălăzuire a coloanelor 
de demonstranți. Primii vin bă- 
trini veterani ai luptelor revolu
ționare. Pieptul |e este plin de 
decorații, iar brațele încărcate 
de flori. Sînt încercații fii ai 
clasei muncitoare poloneze, tre- 
cuți prin școala luptelor de cla
să, oameni cărora întregul popor 
le poartă un deosebit respect. 
In urma veteranilor pășesc ti
nerii, generația Poloniei socia
liste, cea care are fericirea de a 
trăi în condițiile puterii popu
lare. Tinerii poartă lozinci expri- 
mind recunoștință față de parti
dul marxist-leninist al clasei 
muncitoare.

Multe ore durează demonstra
ția. Muncitorii din cartierul WoIq 
poartă grafice despre realizările 
in producție, panouri cu mache
te ale no or construcții și cu 
imagini din sumbrul trecut. Fie
care întreprindere relatează 
de sare mdeoi ati-ec angajamen
telor m producție. Plini de min- 
cne muncitori de la Fabrica de 
aocrcte ce rodie vestesc că «n 
acest an vor produce 24.000 a- 
porcte.

O notă dominantă c demon
strației o constituia prezența a 
nenumărate machete de rachete 
cosmice. Deseori bulevardul de
venea parcă un veritabil cosmo- 
dram. Varșovienii adresau oma
giul lor primului cosmonaut Iuri 
Gagarin și patriei sale iubite h 
glorioasa Uniune Sovietică.

Cu multă bucurie observăm în 
coloanele ce se scurg pe acest 
bulevard varșovian portrete ale 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și drapele ale Repu
blicii Populare Romîne. In 
timpul demonstrației, postul de 
iradio Varșovia a transmis cîte
va cîntece roimînești.

Multe pancarte exprimă hotă
rî rea poporului polon de a lupta 
iirrtpreună cu popoarele țărilor 
lagărului socialist și cu toate 
popoarele dornice de pace spre 
a împiedica un nou război. Nu 
departe de locul demonstrației 
se mai pot vedea urme lăsate 
de război. Ele răscolesc aminti
rile. Varșovienii nu uită încercă
rile tragice ale trecutului. De a- 
ceea ei au demonstrat la 1 Mai 
cu hotărîre pentru pace, pentru 
socialism.

EUGENIU OBREA
2 mai 1961,

Popoarele romîn și polo
nez, tineretul din cele 
două țări au primit cu 

multă bucurie și satisfacție 
Declarația comună romîno- 
polonă semnată la Varșovia la 
încheierea vizitei de prietenie 
a delegației Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Guvernului Repu
blicii Populare Romîne în Po
lonia frățească.

Cele cinci zile petrecute în 
R. P. Polonă de către delega
ția romînă au prilejuit nenu
mărate manifestări de caldă și 
sinceră prietenie față de po
porul nostru, față de conducă
torii săi iubiți în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Pretutindeni, în ora
șele, centrele muncitorești, în 
întreprinderile industriale, în 
Varșovia, Szczecin, Katowice, 
oamenii muncii polonezi și-au 
exprimat sentimentele lor pro
funde de dragoste, de priete
nie frățească față de poporul 
romîn. Vizita delegației romî
ne în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
Polonia populară a constituit 
o manifestare puternică a 
trainicelor legături de priete
nie și colaborare romîno-po- 
lone, în cadrul marii familii a 
țărilor socialiste.

Declarația comună romîno- 
polonă este un important do
cument al relațiilor frățești 
reciproce. Documentul reflectă 
deplina unitate de vederi a 
partidelor clasei muncitoare și 
a guvernelor din cele două 
țări în toate problemele pri
vind construcția socialistă, re
lațiile internaționale, mișcarea 
comunistă mondială Acest do
cument este expresia rezulta
telor rodnice ale vizitei, ale 
convorbirilor purtate între re
prezentanții popoarelor romîn 
și polonez.

In cursul vizitei, delegația 
română a cunoscut în mod 
nemijlocit unele din marile 
realizări ale Poloniei socialis
te. La rîndul lor, conducă
torii de partid și de stat din 
R. P. Polonă, ca și oamenii 
muncii polonezi au apreciat în 
mod călduros importantele 
realizări ale poporului romîn 
în construcția socialistă.

In obținerea acestor succese 
un factor de imensă însemnă
tate îl au relațiile de colabo
rare și întrajutorare tovără
șească existente între țările 
lagărului socialist, ajutorul 
multilateral, neprecupețit pri
mit din partea Uniunii Sovie
tice.

Relațiile dintre popoarele 
romîn și polonez se caracteri
zează prin dezvoltarea multi
laterală și rodnică a colaboră
rii politice, economice și cul
tural-științifice. In cursul con
vorbirilor, conducătorii ce 
partid și de stat ai. celor două 
țări au constatat că în condi
țiile înfăptuirii cu succes a 
planurilor de perspectivă, a- 
par noi posibilități de colabo
rare economică, prin adîn- 
cirea specializării și cooperării 
în producție. Declarația comu
nă prevede, că pentru stabi
lirea direcțiilor de dezvoltare 
a acestei colaborări, vor înce
pe în curînd consultări reci
proce privind colaborarea eco
nomică în perspectivă pînă în 
anul 1980. După cum a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la marele miting al 
prieteniei romîno-polone de la 
Varșovia „Adâncirea colabo
rării economice dintre țările 
noastre va contribui la dezvol
tarea economiei și ridicarea 
nivelului de trai în cele două 
țări, la întărirea forței politi
ce și economice a întregului 
lagăr socialist".

Popoarele romîn și polonez, 
ca și toate popoarele din ță
rile lagărului socialist, luptă 
activ pentru triumful cauzei 
păcii în lume. Convorbirile ro
mîno-polone au scos puternic 
în evidență rolul determinant 
exercitat de sistemul mondial

Cuvîntarea lui Fidel Castro
Manifestația de la Havana cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai

1 Mal to Rraga. Demonstrația oamenilor muncii

Japonia

TOKIO 1 (Agerpres). — La T. 
Mai aproximativ 6 milioane de 
oameni din 900 orașe și sate ale 
țării au ieșit pe străzi. La mitingul 
care s-a ținut la Tokio au parti
cipat circa 650.000 de oameni ai 
muncii.

Lui nd 
wakami, 
Socialist 
oamenii 
coeziunea, lupta în apărarea păcii 
și democrației. Apoi a luat cuvîn- 
tul Nosaka, președintele Prezi
diului C.C. al P.C. din Japonia, 
care a subliniat puterea crescîn- 
,dă a forțelor păcii, socialismului 
și democrației în întreaga lume.

Apoi oamenii muncii din Tokio 
au defilat timp de aproximativ 
trei ore pe străzile capitalei, 
purfînd portrete ale lui V. I. Le
nin, conducătorul proletariatului 
mondial, ale lui I. A. Gagarin, 
primul cosmonaut din lume. „Ga
garin — harașo" — au scandat 
demonstranții în limba rusă, tre- 
cînd prin fața clădirii ambasadei 
sovietice.

cuvînful la miting, Ka- 
președinfele Partidului 
din Japonia, a cerut ca 
muncii să-și întărească

HAVANA 2 (Agerpres). - 
TASS transmite: Cel puțin 
1.500.000 de oameni au luat 
parte la defilarea de 1 Mai de 
la Havana. In prima coloană 
a demonstranților care a in
trat în Piața Civică a capita
lei la ora 7,40 dimineața, pă
șeau, ținîndu-se de mină, pre
ședintele Osvaldo Dorticos, pri
mul ministru Fidel Castro, 
membrii guvernului.

Timp de peste 9 ore coloa
nele sărbătorești ale demon
stranților s-au revărsat într-un 
torent nesfirșit în Piața Ci
vică.

Cubanii l-au felicitat căl
duros pe Fidel Castro cu pri
lejul decernării Premiului In
ternațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare". 
In piață au răsunat necontenit 
acordurile solemne ale imnu
lui național al Cubei, ale „In
ternaționalei", ale cîntecelor și 
marșurilor revoluționare.

Demonstrația oamenilor 
muncii s-a terminat la ora 6 
seara. După aceasta a început 
parada unităților miliției re
voluționare populare și a ar
matei revoluționare.

Parada a luat sfîrșit la ora 
9,15 seara. La această oră în
treaga piață era plină de 
cubani. In fața lor Fidel Cas
tro a rostit o cuvîntare - în- 
tîmvinată cu ovații furtunoase.

Printre altele Fidel Castro 
a declarat că poporul cubăn 
nu vrea război. El nu amenin-

ță pe nimeni și nu intențio
nează să amenințe pe nimeni. 
Dar, a subliniat Castro, po
porul cuban este nevoit să 
se înarmeze pentru a-și apăra 
țara.

In continuare, Fidel Castro 
s-a referit la actualele mane
vre anticubane ale cercurilor 
guvernante din S.U.A. care 
urmăresc să-și determine la
cheii din America Latină să 
rupă relațiile cu Cuba. Unul 
din pretextele sub care se 
desfășoară aceste manevre 
este pretenția de a se aplica 
constituția cubană din 1940. 
Dar această constituție a spus 
Fidel Castro este perimată 
pentru noi. „Trebuie să vor
bim acum nu de constituția 
burgheză care a corespuns pe
rioadei de dominație a unei 
clase exploatatoare asupra al
tor clase, ci despre o nouă 
constituție corespunzătoare cu 
noul sistem social 
există exploatarea 
către om. Acest 
social se numește 
și prin urmare, noua 
tuție va fi socialistă".

Dacă d-lui Kennedy nu-i 
place socialismul, a spus în 
continuare Castro, ce să-i fac? 
Nouă nu ne place imperialis
mul și capitalismul. Dacă el 
se consideră în drept să pro
testeze împotriva faptului că 
la 90 de mile de S.U.A, există 
un sistem socialist, noi avem

în care nu 
omului de 
nou sistem 

socialism, 
consii-

același drept să protestăm îm
potriva faptului că la 90 mile 
de litoralul nostru există un 
regim capitalist.

Referindu-se la poziția a- 
gresivă adoptată de guvernul 
S.U.A. față de Cuba, Castro a 
subliniat din nou că Cuba este 
gata să discute cu S.U.A. toa
te problemele, ceea ce ar fi în 
interesul păcii.

Guvernul S.U.A, declară că 
este dispus să discute proble
me economice, dar, vedeți dv., 
nu este în nici un caz dispus 
să discute problema existenței 
unui regim comunist la 90 de 
mile de S.U.A. Dar cine i-a 
spus că avem intenția să dis
cutăm cu el probleme care 
privesc exclusiv viața noastră 
internă ? Nu avem cîtuși de 
puțin o asemenea intenție.

El a declarat de asemenea 
că într-un viitor apropiat vor 
fi naționalizate toate institu
țiile de învățămînt privat.

In încheiere Castro a citat 
un extras din Declarația de 
la Havana și a menționat: A- 
cesta este programul nostru 
și chintesența ideii revoluției 
noastre socialiste.

(Declarația de la Havana a 
fost adoptată in unanimitate de 
participanții la Adunarea Națio
nală Generală a poporului cu. 
ban la 3 septembrie I960, Decla
rația respinge doctrina Monroe 
și proclamă o politică de priete. 
nie cu toate popoarele lumii, 
N. R.).

socialist asupra dezvoltării is
torice, faptul că forțele păcii 
au astăzi capacitatea să preîn
tâmpine un nou război mon
dial. să-i înfrângă pe agresori.

Condamnînd agresiunea bru
tală împotriva Cubei săvîrșită 
de către imperialismul ameri
can, Declarația comună subli
niază necesitatea menținerii 
vigilenței popoarelor, dat fiind 
că pericolul care amenință 
Cuba încă nu a trecut, și ara
tă că în lupta sa pentru liber
tate, poporul cuban se bucură 
de sprijinul frățesc al R. P. 
Romîne și R. P. Polone.

Declarația exprimă totodată 
sprijinul deplin al popoarelor 
romîn și polonez față de lupta 
dreaptă a poporului algerian, 
se pronunță pentru asigurarea 
independenței și neutralității 
Laosului. Declarația reafirmă 
cu tărie poziția celor două 
țări în favoarea lichidării 
neîntârziate, totale și definitive 
a colonialismului.

Examinînd situația din Eu
ropa, cele două părți atrag a- 
tenția asupra primejdiei care 
se creează pentru pace în Eu
ropa prin transformarea Ger
maniei occidentale, de către 
cercurile conducătoare din 
S.U.A., Anglia, Franța împreu
nă cu guvernul de la Bonn, în- 
tr-o forță principală de șoc a 
agresiunii în această parte a 
lumii. In Documentul sem
nat la Varșovia, R. P. Ro
mînă reafirmă că granița 
Odra-Nyssa este definitivă și 
consideră că orice încercări de 
revizuire a ei constituie un a- 
tentat la menținerea păcii și 
securității în Europa și în în
treaga lume.

R. P. Romînă și R. P. Polo
nă și-au exprimat din nou în
tregul lor sprijin față de pro
punerile constructive ale 
U.R.S.S. și R. D. Germane pri
vind încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state ger
mane și transformarea Berli
nului occidental într-un oraș 
liber, demilitarizat.

Sarcina actuală, primordială 
a tuturor popoarelor este lupta 
pentru realizarea dezarmării 
generale și totale - chezășia 
cea mai sigură a păcii. In 
Declarația comună se subli
niază că cele două părți vor 
acorda sprijinul lor deplin și 
activ istoricelor propuneri fă
cute de U.R.S.S. Totodată, se 
arată că toate statele au dato
ria de a contribui la crearea 
condițiilor pentru realizarea 
unui acord în această proble
mă.

Pornind de la acest punct de 
vedere, R. P. Romînă sprijină 
planul polonez de creare a 
unei zone denudearizate în 
Europa Centrală și propune
rile R. P. Polone prezentate la 
cea de a XV-a sesiune a Adu--^ 
nării Generale a O.N.U. pri-r 
vind încetarea cursei înarmă
rilor. R. P. Polonă susține ini
țiativa R. P. Romîne în pro
blema transformării Balcani
lor într-o zonă a păcii, fără 
arme atomice și arme rachetă 
și propunerile guvernului ro
mîn privind stabilirea unor 
relații de bună vecinătate în
tre țările din această regiune.

Declarația comună sublinia
ză că Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez traduc în viață 
cu consecvență sarcinile ce 
decurg din Declarația Consfă
tuirii de la Moscova - docu
ment programatic al mișcării 
comuniste mondiale. Pășind în 
strînsă unitate cu gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice — cel mai experimen
tat detașament al mișcării co
muniste internaționale, P.M.R. 
și P.M.U.P. consideră drept 
suprema lor datorie interoa- 
ționalistă să-și aducă întreaga 
contribuție la întărirea co
eziunii partidelor comuniste și 
muncitorești, sub steagul marx- 
ism-leninismului, la consoli
darea unității de nezdruncinat 
a țărilor sistemului socialist 
mondial.

Tineretul, alături de între
gul popor romîn, salută cu 
bucurie și căldură rezultatele 
rodnice ale vizitei delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne în Polonia fră
țească. Vizita delegației romî
ne constituie o nouă contribu
ție la dezvoltarea relațiilor 
frățești romîno-polone, la în
tărirea unității lagărului so
cialist, în interesul socialismu
lui și al cauzei păcii în în
treaga lume.

Primului cosmonaut 
i s-a decernat titlul 
de Erou ai Muncii 

Socialiste 
al R. S. Cehoslovace
PRAGA 30 (Agerpres). — 

La 29 aprilie, Ia Praga a avut 
loc festivitatea înmînării unor 
înalte distincții fruntașilor în 
muncă, cu prilejul zilei de 1 
Mai.

La festivitatea din sala spa
niolă a Hradului din Praga a 
participat și Iuri Alexeevici 
Gagarin, primul pilot astro
naut, Erou al Uniunii Sovieti
ce, căruia i s-a decernat cea 
mai înaltă distincție a republi
cii — titlul de Erou al Muncii 
Socialiste al R. S. Cehoslovace.

Președintele Antonin No
votny a inminat Iui Iuri Ga
garin diploma și steaua de aur 
de Erou al Muncii Socialiste 
al Republicii Socialiste Ceho* 
slovace.
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