
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Ineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

„Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist Bulgar văd în în
tărirea unității lagărului socialist, în colaborarea și într-ajutorarea frățească 
între țările socialiste condiția necesară pentru construirea cu succes a 
societății socialiste, cea mai mare garanțțe pentru apărarea suveranității 
de stat a țărilor lor, pentru apărarea păcii în lumea întreagă".

(Din Declarația cu privire la tratativele între delegațiile Par
tidului Muncitoresc Romin și Partidului Comunist Bulgar).
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iub semnul prieteniei de nezdruncinat 
dintre poporul romîn si poporul bulgar

DECLARAȚIE DECLARAȚIE
»upra tratativelor dintre delegațiile guvernamentale 

ale Republicii Populare Romîne și Republicii 
Populare Bulgaria

cu privire la tratativele între delegațiile Partidului 
Muncitoresc Romîn și Partidului Comunist Bulgar

s 1a 28 martie pînă la 4 aprilie 1957 la invitația guvernului 
ar, o delegație guvernamentală a Republicii Popu'are Romine 
zitat Republica Populară Bulgaria.
i acest prilej au avut loc tratative între delegațiile guverna- 
tale ale Republicii Populare Romine și Republicii Populare 
farîa.
slegația Republicii Populare Romîne a fost compusă din: 
)rghe Gheorghiu-Dej, membru al Prezidiului Marii Adunări 
onale și prim secretar al Comitetului Central al Partidului 
dtoresc Romîn, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Mi
ri, Petre Borilă. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
ite Răutu, membru supleant al Biroului Politic al Comitetului 
:ral al Partidului Muncitoresc Romîn, Grigore Preoteasa, mi- 
•ul Afacerilor Externe, G. Gaston Marin, președintele Comi- 
ui de Stat al Planificării și Mihail Roșianu, ambasador 
lordinar și plenipotențiar al R. P Romine în R. P. Bulgaria, 
îlegația Republicii Populare Bulgaria a fost compusă din: 
>r Jivcov, membru al Prezidiului Adunării Populare și prim 
•tar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
n lugov, președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghi Trai- 
prim vicepreședinte a| Consiliului de Miniștri, Raîco Damia- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul Comer- 

I, Dimităr Ganev, președintele Comisiei pentru Afacerile Exter-
Adunăril Populare și secretar al Comitetului Central al Par- 

lui Comunist Bulgar, Carlo Lucanov, ministrul Afacerilor Ex- 
s, Stoian Pavlov, ambasador extraordinar și plenipotențiar al 

Bulgaria în R. P. Romină.
tîlnirile și tratativele dintre cele două delegații au decurs în- 
atmosferă cordială și frățească. Au fost examinate pe larg 
lemele dezvoltării continue a relațiilor prietenești intre cele 
i țări vecine, pentru intărirea colaborării multilaterale între 
precum și cele mai importante probleme ale situației inter
male actuale. Schimbul cuprinzător de păreri a arătat in|e- 
rea reciprocă deplină și unitatea de vederi a celor două gu- 
ie asupra tuturor problemelor examinate.

I.

Vasil Levskt.

in care armata

ietenia dintre poporul romin și poporul bulgar are rădăcini 
ci istorice ; ea s-a făurit de-a lungul secolelor in luptele eroice 
ilaborarea celor două popoare pentru eliberare și independență 
>nală. Poporul romin a acordat sprijin și adăpost frățesc pa- 
Lor — luptători pentru independența Bulgariei .....................
to Botev, Liubcn Karavelov șl alții 
iporul bulgar cinstește memoria fiilor poporului romin căzuți 
mpul războiului pentru eliberare din 1877 1878 
nă alături de armata rusă, împreună cu patrioții bulgari a 
it pentru sfărlmarea jugului străin, pentru independența 
larief și Rominiei.
ipă cucerirea independenței lor, prietenia popoarelor romîn șl 
ar s-a intărit mai departe, in ciuda politicii claselor exploa- 
ire din Rominia și Bulgaria de învrăjbire artificială a celor 
. popoare. Această prietenie s-a călit in lupta dusă de popoarele 
n și bulgar In frunte cu partidele muncitorești revoluționare, 
itriva Jugu'ui burghezo-moșieresc și fascist, pentru indepen- 
a națională deplină, pentru libertate șl progres social.

prezent această prietenie se intârește neîncetat în munca și 
i celor două popoare pentru înfăptuirea scopului lor comun, 
truirea socialismului.
iporul romin păstrează vie amintirea lui Gheorghi Dimitrov, 
He fiu al poporului bulgar, eminent conducător al mișcării 
citorești internaționale. Statornic și neprețuit prieten al po- 
lui romin, Gheorghi Dimitrov a promovat cu căldură prietenia 
iască romino-bulgară.
ietenia celor două popoare se dezvoltă și se întărește pe baza 
:ipiilor de nezdruncinat ale marxism.leninismului și ale inter- 
malismutui proletar, pe baza unității și colaborării cu țările 
:lui lagăr socialist în frunte cu Uniunea Republicilor Sovietice 
aliste, cel mai mare prieten și aliat al lor.

II.
timpul tratativelor au fost examinate problemele actualei si- 

i Internaționale.
ipublica Populară Romină și Republica Populară Bulgaria au 
ribuit In mod activ la procesul de slăbire a încordării interna- 
ile care s-a dezvoltat in ultimii ani îndeosebi după conlerința 
a Geneva a conducătorilor celor patru mari puteri.
i toate eforturile țărilor iubitoare de pace îndreptate spre infăp- 
a coexistenței pașnice șl dezvoltarea mai departe a destinderii 
rdăiii, în ultimele luni pacea 
i a fost pusă din nou in fața 

grele încercări, ca rezul- 
al politicii externe a cercu- 
imperialiste internaționale, 

ecul agresiunii ang'o-fran- 
raeliene împotriva Egiptului, 
rită luptei hotărîte a poporu- 
igiptean, sprijinului ferm al 
inii Sovietice, Republicii 
ilare Chineze și al tuturor 
or iubitoare de pace, consti-
un mare succes al for(elor

juste ale 
Republita 
Republica

rijinind cererile 
rului egiptean 
ilară Romlni și 
ilară Bulgaria, împreună cu 
alte țări iubitoare de pace, 
depune și pe mai departe 
uri pentru lichidarea pînă la 
t a urmărilor agresiunii și 
ibilirea drepturilor suverane 
Egiptului.
iile planuri ale cercurilor gu- 
ante ale S.U.A., privind Ci
ul Apropiat și Mijlociu, cu- 
ute sub denumirea de „doc- 
i Eisenhower" constituie un 
>r de încordare și de agra- 

a situației in această parte 
mii și sint îndreptate împo- 

i independenței naționale și 
ranității țărilor arabe. Sub pa. 
inul acestei ,,doctrine", mono- 
riie americane Încearcă să in- 
iască vechea stăpinire colonia- 

anglo-franceză compromisă 
ondamnată definitiv la pieire, 
ropria lor dominație, prin aca- 
rea bogățiilor acestor țări și a. 
erea lor in pacte militare agre

sive. Aceste planuri contravin principiilor șl scopurilor Organiza
ției Națiunilor Unite și sint Îndreptate împotriva intereselor păcii 
și colaborării internaționale.

Pentru realizarea planurilor lor, Statele Unite nu ascund inten
ția lor de a folosi toate mijloacele posibile pentru instalarea for
țelor armate americane in regiunea Orientului Apropiat și Mijlo
ciu. Sinț cunoscute de asemenea planurile S.U.A. de instalare a 
unor unități americane înzestrate cu arme atomice pe teritoriul 
unor țări membre ale Pactului Atlanticului de Nord, ceea ce face 
ca situația internațională să se ascută și mai mull

Guvernele celor două țări consideră că respectul suveranității, 
independenței și drepturilor țărilor arabe de a dispune ele insele 
de bogățiile lor. de a și dezvolta nestingherit cooperarea economică 
cu toate țările, constituie baza trainică a păcii și progresului în 
Orientul Apropiat. Rominia și Bulgaria vor sprijini mai departe 
aspirațiile popoarelor arabe pentru independența națională și sint 
gata să lărgească colaborarea prietenească cu țările Orientului A- 
propiat și Mijlociu pe baza egalității in drepturi și avantajului re
ciproc.

Delegațiile romlnă și bulgară și-au exprimat de asemenea unita
tea de vederi In ceea ce privește rebeliunea contrarevoluționară 
din Ungaria, dinainte pregătită și organizată de «acțiunea in
ternă ungară din inspirația și cu ajutorul cercurilor imperialiste 
agresive. Folosindu-se de greșelile grave ale vechii conduceri, for
țele contrarevoluționare au încercat să doboare puterea democrat- 
populară. să răpească oamenilor muncii cuceririle lor revoluționare, 
să restaureze capitalismul și să transforme Ungaria intr.,un 
avantpost al imperialismului, intr-un focar de război in Europa.

In lupta sa împotriva contrarevoluției, poporul ungar a primit 
ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice, și al celorlalte țari socialiste 
Poporul sovietic, armata sovietică, au da» din nou poporului mun
citor ungar un ajutor internaționalist frățesc, apărlnd cauza so
cialismului și a păcii. ■

lnfringerea contrarevoluției de către forțele patriotice ale po
porului ungar sub conducerea guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, constituie o mare victorie a poporului muncitor 
ungar și a intregii omeniri progresiste.

Republica Populară Romină și Republica Populară Bulgaria vor 
sprijini și pe viitor eforturile poporului ungar in intărirea patriei 
sale democrat-populare. in apărarea independenței și suveranității 
sale și pentru construirea socialismului.

Sprijinul hotărit acordat poporului muncitor ungar in zdro. 
birca contrarevoluției a arătat că puterea lagărului socialist stă 
in unitatea sa. De această unitate s-au sfărimat și se vor sfărima 
toate încercările «acțiunii internaționale de a semăna dezbinare 
intre țările socialiste. Totodată rebeliunea contrarevoluționară din 
Ungaria și uneltirile cercurilor agresive imperialiste împotriva 
socialismului și libertății popoarelor au demonstrat odată mai mult 
necesitatea întăririi continue a unității țărilor lagărului socialist.

Cele două guverne consideră că prietenia și unitatea țărilor so
cialiste în frunte cu Uniunea Sovietică este principala chezășie a 
libertății, independenței naționale și construirii socialismu'ui în 
aceste țări, cel mai puternic bastion al păcii șl securității po
poarelor.

Față de faptul că guvernele statelor occidentale și îndeosebi guver
nul Statelor Unite ale Americii întăresc politica blocurilor de felul 
Pactului Atlanticului de Nord și a altor pacte militare agresive, 
Republica Populară Romină și Republica Populară Bulgaria își 
vor întări capacitatea de apărare și vor menține și consolida ală
turi de ceilalți participants. Tratatul de la Varșovia, in conformi
tate cu interesele securității șl independenței lor- naționale, in in
teresul apărării păcii in Europa și în întreaga lume.

Cele două guverne declară că vor continua să-și îndrepte efortu
rile pentru înfăptuirea unui sistem de securitate colectivă in 
Europa.

Pentru a întări cauza păcii tn lume, a promova încrederea între 
toate țările și a ușura popoarele de povara grea a înarmărilor, 
cele două guverne declară că vor depune toate eforturile pentru 
a contribui la realizarea dezarmării generale. Ele vor sprijini toate 
propunerile constructive de reducere'a înarmărilor șl forțelor ar
mate, de interzicere a armelor atomice și cu hidrogen.

In scopul realizării unui acord general cu privire la dezarmare, 
Uniunea Sovietică a făcut repetate propuneri de cea mai mare im
portanță, realiste și corespunzătoare intereselor tuturor țărilor.

Guvernele romin și bulgar sprijină în totul aceste propuneri ale
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Aspect de Ia marele miting de Ia Sofia, consacrat prieteniei dintre poporul romîn șl poporul bulgar

Intre 30 martie și 2 aprilie 1957 la Sofia au avut loc tra
tative între delegațiile Partidului Muncitoresc Romîn și Partidu ui 
Comunist Bulgar.

Din partăa Partidului Muncitoresc Romin au participat îa 
tratative tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., tov. Chivu Stoica și Petre Borila membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., tov. Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Po.it.c al C.C. al P.M.R., tov. Grlgore Preoteasa, mem
bru al C.C al P.M.R., tov. Mihail Roșianu, membru supleant ai 
C.C. al P.M.R. și tov. G. Gaston Marin.

Din partea Partidului Comunist Bulgar au luat parte la tra- 
tit ve tov. Todor Jivkov, prim secretar al C.C. al P.C.B, tov. 
Anton lugov și Vilko Cervenkov, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., tov. Dimităr Ganev și Boian Bîlgaranov. secretari 
ai C.C. al P.C.B. și tov. Dimo Dicev și Karlo Lukanov, membri 
ai C.C. al P.C.B.

Delegațiile Partidului Muncitoresc Romîn și Partidului Co
mun st Bulgar au discutat problemele principale ale actualei 
situații politice internaționale, precum și sarcinile care stau in 
fața Partidului Muncitoresc Romîn și Partidului Comunist Bulgar 
in vederea întăririi și dezvoltării continue a legăturilor între cele 
două partide. întăririi unității lagărului socialist și a mișcării 
muncitorești internaționale, apărării și consolidării păcii in în
treaga lume.

Tratativele au decurs într-o atmosferă cordială și priete
nească. manifestîndu-se deplină înțelegere și unitate în toate 
problemele examinate.

Participant la tratative au constatat cu satisfacție că po
litica de construire a socialismului, dusă In mod consecvent de 
cele două partide frățești a asigurat obținerea unor succese de 
seamă in transformarea și dezvoltarea economiei și culturii în 
Rominia și Bulgaria. Cu ajutorul U R.S.S și in colaborare cu 
celelalte țări socialiste, Rominia și Bulgaria. în irecut înapoiate 
și dependente de capitalul străin, au devenit țări libere și in
dependente cu o industrie in continuă dezvoltare, cu o agri
cultură în proces de cooperativizare și mecanizare, cu o cu tară 
înfloritoare. Aceste succese sint o confirmare strălucită a marii 
forțe transformatoare a marxism.leninismului, ele demonstrează 
că numai in unire strinsă și colaborare frățească cu țările lagăru
lui socialist este posibilă înflorirea și dezvoltarea multilaterală a 
popoarelor noastre potrivit interese.or naționale ale celor două 
tari.

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist Bulgar au 
acumu at o bogată experiență in domeniul construcției socialiste, 
s-au dezvoltat șl întărit ca partide marxist-lenimste. avangardă 
a clasei muncitoare; a crescut capacitatea lor de organizare și 
mobilizare a maselor în lupta pentru pace și socialism. Rodul 
activității intense a partidelor noastre este consolidarea continuă 
a regimului de democrație populară în Rominia și Bulgaria.

Reprezentanții celor două partide au subliniat uriașa însem
nătate a hotărîrilor celui de-al XX-lea Congres al P.C.U.S pentru 
îmbunătățirea conducerii de către partid și stat a construcției- 
sociali ta in cele două țări, pentru dezvoltarea continuă a iniția
tivei creatoare a maselor, pentru unirea lor și mai strinsă sub 
steagul socialismului.

In lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor Comitetului Central 
al P.M.R. și ale Comitetului Central al P.C B. din anul 1956, 
rîndur.le celor două partide frățești s-au sudat și mai mult, rolul 
lor conducător a crescut, s.a intărit democrația internă de partid. 
A crescut și s-a consolidat încrederea popoarelor romîn și bulgar 
în cauza socialismului, hotărîrea lor de a urma in mod neabătut 
politica Justă, verilicată în practică a celor două partide.

In timpul rebeliunii armate din Ungaria, organizată de impe
rialiști și contrarevoluția internă, ’ ' '
sprijin t cu hotărîre forțele democratice și 
ungar. Uniunea Sovietică, care a venit 
ungar la cererea guvernului revoluționar 
dat incă odată un exemplu de îndeplinire cu abnegație a datoriei 
sa e internaționaliste și de aliat. In apărarea socialismului șl păcii 
in toată lumea. In timpul evenimentelor din Ungaria popoarele 
romîn și bulgar s-au unit și mai strîns în jurul partidelor lor 
marxist-leniniste, dind dovadă de o înaltă maturitate politică Ele 
au condamnat cu hotărîre complotul contrarevoluționar organizat 
de imperialiști și reacțiunea ungară care, folosind greșelile se. 
rioase ale vechii conduceri de partid și de stat, au încercat să 
răstoarne orînduirea democrat-populară, să lichideze cuceririle 
revoluționare ale poporului ungar, să rupă Ungaria de familia 
țărilor socialiste și să o transforme Intr-un focar de război. Cele 
două popoare au sprijinit frățește pe oamenii muncii maghiari în 
lupta lor pentru zdrobirea contrarevoluției și apărarea orinduirii 
democrat-populare și sint hotărîte să zădărnicească otice încer

țfrile lagărului socialist au 
patriotice ale poporului 
în ajutorul poporului 
muncitoresc-țărănesc a

cări ale reacțiunii internaționale de a tulbura viața pașnică a 
țărilor socialiste.

Luind in discuție problemele actuale ale situației politice 
internaționale, reprezentanții ambelor partide au exprimat cu tărie 
hotărîrea celor două țări de a depune toate eforturile pentru men
ținerea și conso.idarea păcii in întreaga lume pe baza respectării 
și traducerii consecvente în viață a principiilor coexistenței paș- 
nice între statele cu sisteme sociale diferite.

Cele două partide sint hotărîte să activeze neobosit pentru 
lărgirea multilaterală a colaborării reciproce și a relațiilor fcă-, 
(ești intre țările socialiste, pentru întărirea unității de nezdrun
cinat a lagărului socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică.

Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Comunist Bulgar văd 
în întărtrea unității lagărului socialist, in colaborarea și intr-aju
torarea frățească între țările socialiste condiția necesară pentru 
construirea cu succes a societății socialiste cea mai mare garan
ție pentru apărarea suveranității de stat a țărilor lor, pentru 
apărarea păcii in lumea întreagă.

Partidul Muncitoresc Romîn șl Partidul Comunist Bulgar duc 
o luptă hotărîtâ și consecventă pentru zădărnicirea încercărilor 
cercurilor imperialiste agresive de a tulbura pacea. Cele două 
partide își manifestă solidaritatea frățească cu popoarele care 
luptă pentru eliberare de sub jugul imperialist, pentru apărarea 
libertății și independenței lor naționale.

In ultima vreme cercurile imperia'iste duc o intensă cam
panie ideologică împotriva comunismului. Incerdnd să zdruncine 
so idaritatea internațională a celor ce muncesc, unitatea și coezi
unea partidelor comuniste, unitatea țărilor lagărului socialist, 
cercurile reacționare occidentale și presa lor au pus în circulație 
in ultimul timp, in scopuri diversioniste, așa numitul comunism 
național.

Comunismul este internațional prin însăși esența lui, el este 
indisolubil legat de ideile internaționalismului proletar, el este 
dușman neîmpăcat al naționalismului in orice formă s-ar travesti 
acesta. Propagandei cercurilor reacționare pe temă ..comunismu- 
lui național", comuniștii li răspund cu o cimentare fot mai mare 
a sol.darităjil lor frățești in lupta împotriva imperialismului 
ațițător la război pentru pace, democrație și socialism. Aceasta 
cere întărirea maximă a vigilenței ideologice a partidelor comu
niste și muncitorești, o luptă intransigentă împotriva oporțunis. 
mului și reformismului, împotriva oricăror încercări de revizuire 
a marxismului revoluționar. împotriva naționalismului și a.tor 
influențe ale id 20 ogiei burgheze in rîndurile lor, Stind neclintit 
pe pozțiile unității indisolubile intre țările socialiste, ale unității 
și solidarității intre partidele comuniste șl muncitorești din toate 
țări ie. Partidul Muncitoresc Romin și- Partidul Comunist Bulgar 
își vor da și pe vi.tor contribuția pentru spulberarea tuturor 
înctrcărilor de a introduce conluzie, șovăie.i și frămîntări in 
rinduri'e mișcării comuniste.

Ambele delegații socotesc că o sarcină primordială a oricărui 
partid comunist sau muncitoresc frățesc, inclusiv a Partidului 
Muncitoresc Romin și a Partidului Comunist Bulgar este de a 
lupta pentru unitatea și mai puternică, marxist leninistă a parti- 
delor .comuniste, pentru puritatea învățăturii marxist-leniniste, de 
a educa neobosit pe membrii lor și pe toți oamenii muncii in spiri
tul fidelității față de principiile internaționalismului proletar.

In întreaga lor activitate. Partidul Muncitoresc Romin și Par
tidul Comunist Bulgar se conduc după teza marxist leninistă că 
legile șl trăsăturile fundamentale ale revoluției socialiste sint va
labile pentru toate țările. In rezolvarea problemelor variate ale 
construcției socialiste in Republica Populară Romină și în Repu
blica Populară Bulgaria, cele două partide aplică învățătura 
marxist.leninistă potrivii particularităților economice, istorice și 
naționale ale fiecărei țări.

Studiind, generalized și îmbogățind propria tor experiență, ce e 
două partide folosesc în mod creator experiența altor partide fră
țești, in primul rind a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
sub a cărui conducere a fost obținută victoria Revoluției Socia
liste din Octombrie, a fost construită societatea socialistă șl se în
făptuiește cu succes trecerea la comunism în U R.S.S. Aceasta con
stituie un factor esențial în asigurarea succesu'ui construcției so
cialiste în Republica Populară Romină și Republica Populară 
Bulgaria Experiența de însemnătate istorico-mondială a P C.U.S. 
reprezintă un important ajutor pentru toate partidele comuniste 
și muncitorești, pentru întreaga mișcare muncitorească interna, 
țională.

Delegațiile Partidului Muncitoresc Romin șl Partidului Comu
nist Bulgar au constatat cu satisfacție existența celor mai bune 
condiții pentru dezvoltarea prieteniei intre cele două popoare ie- 
cine. in trecutul lor istoric popoarele romin și bulgar s-au alu at 
reciproc. Sint cunoscute legăturile strinse intre mișcarea revolu-

ționară marxistă din Rominia și 
Bulgaria, lupta comună împotriva 
șovinismului și politicii de cuce
rire pe care a dus-o burghezia din 
Balcani, lupta împotriva efortu
rilor acesteia de a învrăjbi po
poarele balcanice și de a le atra
ge in războaie distrugătoare. A- 
ceastă colaborare a jucat un rol 
deosebit de important în consti
tuirea partidelor revoluționare 
marxiste in Balcani. Colaborarea 
intre cele două partide a conți
nu it și în anii luptei grele împo
triva fascismului. Victoria orîn- 
duirii democrat-populare tn Ro
minia și Bulgaria, unitatea de
plină de vederi a Partidului Mun
citoresc Romîn și a Partidu ui 
Comunist Bu’gar in toate proble
mele situației actuale internațio
nale și ale mișcării muncitorești 
internaționale sint o bază tra nică 
pentru dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor frățești, socialiste intre 
cele două țări.

Analizlnd felul in care s-au 
desfășurat pînă in prezent co'a- 
borarea intre Partidul Muncito
resc Romin și Partidul Comunist 
Bulgar partidpanții la tratative 
au constatat cu satisfacție că a- 
ceste relații s-au întărit și lărgit 
Încontinuu în folosul amtelor 
părți. S-a folosit, atunci cind a 
fost necesar metoda consultărilor 
reciproce in problemele de I 
res comun, s-a dezvoltat in 
simțitor informarea reciprocă 
pra principalelor probleme

(Continuare tn pag. 3-a)
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Să fie uzina ca o oglindă Un minunat prilej de valorificare 
a tinerelor talente

reau să-mi încep aceste rin- 
duri cu o comparație.

Uzina poți s-o asemuiești 
cu o oglindă. Oglinda îl arată pe 
om fără concesii de frumusețe, 
fără denaturări, intr-un cuvînt — 
așa cum îi este chipul. Cu aceeași 
exigență, aspectul uzinelor noastre 

■ îi prezintă pe muncitori, siipțul lor 
gospodăresc, spiritul lor de disci
plină, nivelul calificării lor.

“Din zi în zi, înfățișarea uzinelor 
noastre este mai piăctrtă. Tinere
tul și-a înțeles în mare măsură da-

NU AȘA.

aici, ca cea condusă de tovarășul 
Lucian Călușeru, au început să 
depoziteze sîrma în lăzi. Mai mult, 
ea nu mai este aruncată, ci adesea 
izolată din nou și folosită la re- 
bobinarea motorului, făcîndu-se 
prin aceasta serioase economii.

Ceea ce ne-a bucurat pe noi și 
mai mult a fost faptul că preocu
parea pentru curățirea și organi
zarea locurilor de muncă a dus, 
așa cum era de altfel și firesc, la 
îmbunătățirea rezultatelor în pro
ducție ale tinerilor. Brigada de ti-

CI AȘA! ---------

t

toria de a participa și el la crea
rea unui aspect civilizat al fa
bricii.

Preocuparea aceasta a început 
să-i cuprindă pe tineri după ce 
au aflat realizările celor de la uzi
nele „Tudor Vladimirescu44 din 
București. Primele secții în care 
s-a manifestat spiritul gospodăresc 
al tineretului au fost cele de sculă
rii, mecanică universală și elec
trică. Utemiștii de aici și-au res
pectat angajamentele luate în a- 
dunările lor generale. La sculărie, 
de pildă, azi matrițele aduse pen
tru recondiționat nu mai sînt a- 
runcate la întîmplare, prin toate 
colțurile, ci sînt stivuite într-un 
loc anumit. Aici s-a instalat și o 
macara cu scripete, care ajută la 
ridicatul lor. La secțiile mecanică 
universală și electrică, datorită 
preocupării tinerilor, la fiecare a 
doua mașină există acum o ladă 
pentru depozitarea șpanului pe ca
tegorii — oțel, bronz, fontă. înain
te vreme, cînd se rebobina un mo
tor ars, îți venea tare greu să poți 
trece prin secția electrică, întrucît 
ti se încurcau picioarele în sîrme. 
In prezent brigăzile de tineret de

neret condusă de tovarășul loan 
Nadiu din secția sculărie, în bună 
parte datorită întreținerii curățe
niei și organizării locului de mun
că, își depășește planul de produc
ție în fiecare lună cu 50 pînă la 
70 la sută. La secția mecanică uni
versală toate schimburile depășesc 
planul de producție, pe mașină și 
cap de om. Brigada de tineret 
condusă de tovarășul Ion Igrișan 
din această secție, ale cărei mașini 
sînt bine îngrijite, locul de muncă 
— curățat, piesele — așezate în 
ordine, este fruntașă.

Comitetul U.T.M. al uzinei, care 
a căutat să extindă acțiunea, a 
primit în această direcție sprijinul 
comitetului de partid.

Dat fiind că la început preocu
parea pentru curățenie și organi
zare „prinsese44 numai în secțiile 
susamintite, s-a organizat în ve
derea extinderii ei în toată fabrica 
o consfătuire cu secretarii orga
nizațiilor de secție U.T.M. și cu 
responsabilii de brigăzi de tineret. 
Ca urmare, au început să se 
schimbe lucrurile și la secția vago- 
naj-pregătire. Acolo tablele nu mai 
stau aruncate, ci sînt stocate și

Lipsă de preocupare
în toate colțurile regiunii Cluj 

mii de utemiști și tineri se pre
gătesc pentru Festivalul Tinere
tului de la Moscova. Nu găsești 
așezare aproape, în regiune, 

• unde să nu se facă ceva. Uteimiști 
și tineri din întreprinderi clujene, 
turdene, ale Aiuduhii și Ocnei Mu
reșului, adună sute de tone de 
fier vechi, îl predau I.C.M.-ului, 
și sumele ce se cuvin le varsă în 
contul Festivalului. Numeroși ti
neri din raioanele Bistrița și 
Sărmaș amenajează stadioane 
sportive și îmbogățesc reperto
riile echipelor cultural-artistice.

Cei din părțile Năsăudului pre
gătesc cusături, broderii, tablouri, 
care vor fi trimise la Festival. 
Toate acestea constituie fapte 
îmbucurătoare care ilustrează 
entuziasmul, dorința tineretului 
din regiunea Cluj, de a se pre
găti cît mai bine și multilateral 
pentru sărbătoarea sa.

Te bucuri, firește, de aseme
nea vești. Păcat numai că nu te 
poți bucura pînă la capăt. Multe 
din acestea se fac încă oarecum 
la întîmplare, mai mult din pro
pria inițiativă a tineretului. 
Multe organe și organizații de 
bază U.T.M. din regiune se o- 
cupă cu totul insuficient de as
pectul organizatoric al problemei 
și nu folosesc entuziasmul pe 
care tineretul îl manifestă. Defi
ciențele pornesc chiar de la co
mitetul regional U.T.M.

Unele organizații de , bază 
U.T.M. din Țară au pornit ac
țiuni mari cum ar f j : cultivarea 
de porumb hibrid irigat și ne
irigat pe „Loturi ale Festivalu
lui8 sau înfrumusețarea orașelor 
și comunelor. Pînă în seara zilei 
de 1 aprilie, cînd a avut loc o 
plenară a comitetului regional 
U.T.M.-C1UJ, situația în regiune 
se prezenta în acest sens destul 
de nemulțumitoare. La plenară 
s-a aflat că în privința „Loturi
lor Festivalului44 nu există de 
fapt o situație clară. Și asta așa 
este. Unii susțin că suprafața 
acestor loturi ar fi pînă acum 
de aproape 200 ha. Alții susțin 
că ar fi mai puțin. Cu precizie 
însă nu se poate spune nimic.

Ba, unii activiști, ca primul se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M.-Dej, tovarășul Vasile Pre- 
secan, „binevoiesc" să umile cifre
le. Așa, într-o informare trimisă 
regiunii, el afirmă că „fn raionul 
Dej suprafața ,,Loturilor Festiva
lului" este de 60 ha.“; în realitate 
ea nu este mal mare de 18 ha. 
In alte raioane ca Luduș, Zalău, 
Gherla, Beclean, nici nu se știe 
dacă s-a făcut ceva ori nu In 
privința asta. Apoi, despre ope
rativitatea cu care se procură și 
se schimbă sămînța și se execută 
lucrările necesare pe aceste loturi 
se cunosc lucruri foarte vagi. 
Trebuie luate măsuri energice, 
astfel ca situația să fie urgent 
clarificată și îmbunătățită.

In privința acțiunii de înfru
musețare a orașelor și satelor 
situația este de asemenea nesa
tisfăcătoare. Deși au trecut 
cîteva săptămîni de la pornirea 
acestei inițiative, comitetul re
gional U.T.M.-Cluj abia in seara 
zilei de 1 aprilie a „găsit timp" 
să „atragă atenția" comitetelor 
raionale și orășenești U.T.M. că 
„trebuie să avem și noi orașe și 
sate frumoase". Și asta prin 
cîteva cuvinte generale, din 
fugă. De un plan de măsuri, cu 
obiective și date concrete, clare, 
să se știe unde și ce trebuie făcut, 
nici vorbă 1

Așa stînd lucrurile la comitetul 
regional și comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. au stat „liniș
tite".

Este de la sine înțeles că vre
mea nu așteaptă. Că cele cîteva 
rezultate pozitive, deși lăudabile 
pentru unele organizații de bază 
U.T.M., nu pot totuși să justifice 

dn chip lipsa de preocu- 
organelor U.T.M. din re- 
Cluj în frunte cu cd re
in consecință se impune 

_____  de măsuri care în scurt 
timp să poată duce la înlătura
rea lipsurilor ce există în pregă
tirea pentru festival.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Cluj

transportate în ordine la locul de 
montare. De asemenea, deșeurile 
sînt strînse și sortate după mărimi.

Sînt însă posibilități și mai mari. 
Imaginați-vă o grădină cu ronduri 
de flori bine îngrijite, dar cu ron
duri unde sînt și... buruieni. Cam 
așa se prezintă și întreprinderea 
noastră.

Mai avem secții unde, în ciuda 
faptului că tineretul, inițiatorul 
unei asemenea preocupări lăuda
bile, predomină numeric, totuși 
locurile de muncă nu sînt deloc 
îngrijite.

La secția vagonaj-montaj, colțu
rile pentru scheletul vagoanelor 
sînt trîntite la întîmplare. Dato
rită acestei neglijențe aproape că 
nici nu poți circula pe acolo. La 
forje e o situație asemănătoare. 
Aici ar trebui să se dea atenție 
curățeniei și bunei organizări a 
locurilor de muncă, cu atît mai j 
mult cu cît spațiul este restrîns și 
se cere deci o folosire a lui cît mai 
chibzuită.

Utemiștii n-ar trebui să treacă 
cu vederea o serie de deficiențe 
provocate de muncitori de-o vîrstă 
cu ei, dar cu un nivel de conștiin
ță mai scăzut. Iată cîteva exem
ple. Atunci cînd vagoanele ies 
din secția finisaj, adesea în ele ră- 
mîn uitate piese și scule, care abia 
la sfîrșitul comenzii se constată că 
lipsesc și care încarcă prețul de 
cost al vagoanelor... Lîngă turnă
torie, deși ziua sînt curățite stra
turile de flori, noaptea unii lucră
tori aruncă gunoiul pe ele... în 
spatele unor secții se mai găsesc 
piese uitate — roți de vagoneți, 
discuri de tampoane și șpan.

Comuniștii din uzina noastră i-au 
ajutat și-i ajută pe tineri în munca 
lor. Tovarășii Nagy Iosif, maistru 
strungar, Constantin Coșa, munci
tor, Emil Măcean, inginer șef, 
Ciupuligă loan, forjor, se ocupă 
în permanență de tineri, ca ei să 
aibă locurile de muncă mai curate 
și mai bine organizate.

Ce le spunem noi tinerilor ?
Uzina noastră de vagoane, 

„Gheorghi Dimitrov44, are profil 
bine definit. Ea fabrică vagoane 
de 67 de ani .adică din anul 1890. 
Am ajuns să producem azi o gamă 
mare de produse — vagoane de 
cereale, de persoane, de minereu, 
vagoane-eîntar, trenuri frigorifere 
etc. Produsele noastre sînt solici
tate tot mai mult în comerțul ex
terior. Am executat vagoane pen
tru R.P.D. Coreeană, R.P. Bulga
ria, U.R.S.S., lucrăm acum pentru 
R. Cehoslovacă și Egipt, ne-au so
licitat în acest an și alte țări, 
ca Portugalia, R.D. Germană etc. 
în același timp se cer tot mai 
multe vagoane și pentru nevoile 
interne. Noi trebuie să ne justi
ficăm faima. Dar nu putem pro
duce vagoane de bună calitate și 
bine finisate decît dacă atelierele 
noastre vor avea un aspect civili
zat.

Tocmai de aceea comitetul 
U.T.M., și în special tovarășii Pa
vel Cimpoiaș — secretar și ingi
ner Alexandru Arominesi — res
ponsabil cu producția și calificarea, 
au datoria să se ocupe cu mai 
multă străduință de organizarea 
de către tineri a curățeniei și 
bunei gospodăriri a locurilor de 
muncă.

Va trebui să fie mai mult sti
mulată această acțiune, mai mult 
popularizata prin gazetele de pe
rete, stația de radioamplificare și 
alte mijloace.

Atunci aspectul uzinei noastre 
va fi mai plăcut și în chipul 
său ordonat vom vedea ca într-o 
oglindă entuziasmul și hotărîrea 
de muncă a tinerilor noștri.

IOAN SOCACI 
secretarul comitetului de partid 

al uzinelor de vagoane 
„Gheorghi Dimitrov “-Arad

Zilele aeefeaAifred AlessandrestuPfecieri cît mai a luat sfirșit 
cel de-al IlI-lea 
Concurs Na
țional al Ti
nerilor Soliști, organizat de 
Ministerul Invățamîntului și 
Culturii și de Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor în cinstea celui de al 
Vi-lea Festival Mondial de la 
Moscova.

Acest concurs, ca și celelalte 
două care l-au precedat în anii 
trccuți, a constituit un minunat 
prilej pentru verificarea tinere
lor talente artistice ce se dez
voltă pe tot cuprinsul țării, re- 
liefînd odată mai mult roadele 
politicii culturale a regimului 
nostru de democrație populară.

Țara noastră a fost totdeauna 
bogată în talente artistice. Dar, 
în timp ce odinioară nenumă
rate talente s-au irosit din lip
să de interes și de sprijin din 
partea statului, astăzi — dato
rită grijii permanente a parti
dului și guvernului — tinerii 
artiști se pot dezvolta în con
dițiile cele mai prielnice, înce- 
pînd cu perioada formării lor 
profesionale și pînă la asigura
rea posibilității afirmării lor de
pline în viața artistică.

Concursurile tinerilor soliști, 
organizate periodic în țara 
noastră, sînt tocmai unul din a- 
ceste mijloace de afirmare a 
tinerelor talente.

Multe dintre elementele se
lecționate de cele două con
cursuri precedente s-au evi
dențiat apoi în cadrul diferite
lor manifestări internaționale, 
ducînd faima artei noastre in
terpretative peste hotare.

Concursul din anul acesta 
s-a bucurat de o participare 
numeroasă. Deși pentru partici
pant» la concursul de interpre
tarea muzicală condițiile de 
repertoriu au cerut eforturi 
deosebite — piesele respective 
făcînd parte din repertoriul 
marilor interpreți — un număr 
de peste 500 de tineri soliști 
au luat parte Ia etapele con
cursului. Juriul central, care 
a avut sarcina dc a aprecia va. 
loarea interpreților ajunși în 
faza finala, a constatat cu 
bucurie nivelul artistic superior 
al concurenților din anul aces
ta, față de concursurile prece
dente.

Juriul s-a străduit să dea a-

Maestru emerit al artei 
din R.P.R.

obiective și în 
baza unor dez
bateri îndelun
gate, în care 

cîntărit cu seriozitates-au
calitățile fiecărui interpret în 
parte, a hotărît acordarea unui 
număr de 67 dc premii și 35 
de mențiuni onorifice.

Printre noile talente descope
rite cu prilejul acestui concurs, 
cităm pe pianista Ileana Mari
nescu, care pe lingă o tehnică 
clară și evoluată posedă și o 
deosebită inteligență pentru ca
racterizarea diferitelor stiluri, 
pe violonistul Podlovski, care 
deși foarte tînăr dă dovadă de 
deosebite calități tehnice, pre
cum și de un avînt tineresc, 
poate uneori excesiv, pe bari
tonul Ladislau Konya care pe 
lingă că posedă un glas de ca
litate, reușește să emoționeze 
prin accentele sale dramatice, 
pe tenorul Fînățeanu, care pro-' 
mite să devină un cîntăreț 
foarte util teatrelor noastre de 
operă.

Din numeroasele echipe de 
balet ce s-au prezentat s-au re
marcai cu deosebire elementele 
Teatrului de Operă și Balet din 
București, precum și ale ope
relor din Cluj și Timișoara.

La instrumentele populare, 
am remarcat multe talente, bine 
înzestrate din punct de ve
dere tehnic, dar dezorientate 
întrucîtva în ceea ce privește 
repertoriul. In adevăr, îndepăr- 
tîndu-se de adevăratul folclor, 
unii interpreți spre a-și valori
fica cît mai mult virtuozitatea 
lor, mai ales la țambal sau xi
lofon. au introdus în reperto
riul lor așa numitele „piese de 
concert bucăți discutabile ca 
valoare muzicală și lipsite de 
interes artistic.

Sînt convins că toți laurea- 
ții din acest an vor ști să re
prezinte cu cinste arta muzicală 
interpretativă a țării noastre, 
fie cu prilejul Festivalului ce 
va avea loc în vara aceasta la 
Moscova, fie în alte diferite 
competiții artistice ce se vor 
desfășura pe plan internațio
nal. Eu personal urez tinerilor 
soliști premiați succese din ce 
în ce mai mari în întîmpinarea 
năzuințelor lor creatoare pen
tru nobila cauză a artei realist- 
socialiste, pusă în slujba pro
pășirii poporului nostru.

La Școala medie nr. 1 din Tg. Mureș s-au înființat ateliere 
utilate cu mașini și unelte in care elevii, sub îndrumarea 
maiștrilor de specialitate lac cunoștință cu diverse procese 
de producție, învață să minuiască uneltele și să se orienteze 
in alegerea in viitor a profesiei, in fotografie: La orele de 
lucrări practice din atelierul de lăcâtușerie și fierărie elevul 
loan Roman din clasa Vll-a lucrează la strung sub îndru
marea maistrului Nicolaie Georgescu. Foto: AGERPRES
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Minerii Văii Jiului și-au depășit planul
Minerii din bazinul Valea Jiu

lui au înscris pe graficele de 
producție un remarcabil succes: 
in primul trimestru al acestui an 
au extras peste plan 14.000 tone 
de cărbune. La aceasta au con
tribuit în primul rind rezultatele 
deosebite obținute în cursul lunii 
martie, cind toate exploatările 
dîn cadrul combinatului carboni
fer Valea Jiului au îndeplinit și 
depășit planul la extracție.

Au ieșit in evidentă realizările 
minerilor din Uricani. care au 
Întrecu, planul lunar cu 11,40 la 
sută. S-au remarcat prin activi
tatea rodnică zeci de brigăzi de 
mineri printre care și cele con
duse de Peter Moise. Kress 
Francisc. Dornic Ioan, Eidler A- 
lexandru. Stanciu Luca, care au 
extras numai în luna martie Intre 
800-1.500 tone cărbune peste sar
cina de plan.

Care mai de care se tnvtrtea tn 
jurul lor. Comisia de revizie, co
misia de recepție, comisia T.C. 
de la minister, beneficiarii și fur
nizorii, precum șl alții de ocazie 
— toți luau parte la festivitate. 
Unul dintre tractoare era pavoa
zat In chip festiv cu crengufe 
verzi de salcie, ca simbol oi pros
perității și primăverii. Cineva s-a 
suit pe el, și-a suflecat minerite, 
a scuipat in palme, l-a pornit și 
a făcut cîteva viraje acrobatice 
prin curtea Centrului Mecanic, tn 
chip demonstrativ.

— Domnule, ce merge I — se 
mirau toate comisiile, care mai 
de care. E o minune, nu alta.

— E și normal să meargă, de
clară semi-modest cel de pe trac
tor, care lucrase la repararea lui. 
Ia uitafi-vă la el. E vopsit proas
păt...

— Da, mai ales vopseaua mer
ge foarte bine. Adică vreau să zic 
că-l prinde. Ce zicefi nu-i bun 
roșu ăsta deschis? Sau afi fi 
vrut albastru, sau galben ca griul 
copt ? — se tot dă pe Ungă cei 
de la S.M.T. Sttlpu, care-au venit 
să le ia tn primire, unul din co
misia Centrului Mecanic Buzău, 
curtindu-i ca un negustor de mă
runțișuri pe primii clienli de la 
care speră safteaua.

Beneficiarul era copleșit.
— E bună vopseaua asta, li

sați — interveni el. Să vedem 
cum merg motoarele.

— Motoarele? Țac-fac. Ca 
ceasul — continuă reclama una 
dintre comisii. Și cineva li și pune 
beneficiarului un ceas de buzunar 
barosan la ureche. Auzi ? Ei, ața 
merg și tractoarele.

Ce e drept, e drept. Motoarele 
mergeau bine, totul era în regulă. 
Cele 14 motoare se prezentau In 
postură de paradă. A urmat des
părțirea.

— Noroc, 
(urnim etc.

— Noroc, 
munci etc.

Comisiile, 
reparatori s-au aliniat pe 
rlnduri, lăstnd să treacă prin mij
loc tractoarele sărbătorite. Apoi, 
cînd s-au îndepărtat, le-au făcut 
bezele, înduioșați. Totul era atit 
de emotionant I

Și tractoarele s-au dus. A ve
nit primăvara. Cele 14 tractoare, 
frumos smălțuite cu tot felul de 
vopseli, care de care mai strălu
citoare, au plecai pe cimp.

— Ce baftă pe ăștia care-au 
primit tractoarele reparate la Cen
trul Mecanic — ziceau cei din sta
țiune privind în urma lor nos
talgic. Cred că e o plăcere să lu. 
crezi pe ele.

După două zile, Insă, tractoris
tul Stoicescu din brigada l-a a 
făcut să zblrntie telefonul sta- 
ți unii.

— Ce-i, măi flăcăute ?
— Tractorul. Nu mai merge, 

consumă ulei.
— Păi ce vrei să consume? 

Lemne ?
— Nu, serios, tovarășe, 

mai merge.
— Cum dracu'mă? Tocmai 

care-i reparat acuma ?
Au plecat imediat ctțiva me

canici la fața locului. Au răsucit 
motorul pe o parte, pe alta și au 
făcut constatarea: consumă ulei. 
In loc de 7 la sută, cit e normal, 
tractorul consuma 30 la sută.

S-a dat telefon imediat la Cen
trul Mecanic Buzău.

— Măi tovarăși, dați-o dracu
lui de treabă, s-a șl stricat un 
tractor... Imediat cum a intrat 
în brazdă.

— Imposibil. Cercetați 
bine, ați confundat tractorul, 
răspuns aceștia stupefiați, 
dignați.

— Nu-i nici o confuzie. 
ni(t să-l vedeți.

Intre timp s-a mai stricat 
un tractor. Centrul Mecanic a fost 
informat la vreme și despre acest 
eveniment scandalos. Comisiile

tovarăși / Spor la

precum și meșterii
două

Nu

ăla

mai 
au 
in-

Ve-

tncă

Fotografia noastră înfățișează macheta Casei 
de cultură raionale din Odorhei.

Impunătoarea construcție se găsește, în mo
mentul de față, ridicată „în roșu44. Lucrările au 
continuat cu multă însuflețire tot timpul iernii. 
Utemiștii și tinerii, organizați în brigăzi volun

tare, iș’ dau contribuția neobosit!. pentru ca vii
torul lor lăcaș de cultură să fie terminat în cu- 
rînd. Clădirea va avea o sală de bibliotecă, săli 
de sport, muzică, cofetărie terasa etc. Sala de 
teatru, modernă, va dispune de o capacitate de 
550 locuri și scenă mecanizată.550 locuri și scenă mecanizată.

Ing. A. Viădoiu
președintele Comitetului 

Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei 

NE DECLARĂ:

Ce așteptăm
de la tineretul Capitalei

în întîmpinarea Festivalului
1

i

Redacfia noastră s-a adre
sat tovarășului ing. Anton 
Vlădoiu, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
Popular 
du-l să 
acțiunile 
la care 
apropiat 
din oraș. Publicăm mai jos 
răspunsul tov. ing. Anton Vlă
doiu In această problemă:

al Capitalei, rugtn- 
ne vorbească despre 
cu caracter edilitar 
așteaptă tn viitorul 
sprijinul tineretului 

Publicăm mai jos

Mai este încă vie In aminti
rea cetățenilor Capitalei noastre 
desfășurarea strălucită a celui 
de-al IV-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților, care 
a avuț loc în august 1953 la 
București. De neuitat va rămîne 
și aportul cetățenilor pentru ca 
primul oraș al țării să îmbrace 
în întîmpinarea acelui măreț eve. 
niment o haină nouă, sărbăto
rească. Dintre toți, au ieșit cel 
mai puternic în evidență tinerii 
bucureșteni, care n-au precupețit 
nici un efort pentru ca orașul no
stru să merite .pe deplin cinstea 
ce o avea de a fi — tn zilele 
Festivalului — Capitala tineretu
lui lumii.

Am considerat mai mulț decît 
utilă sublinierea entuziasmului 
de care a fosț animat tineretul 
din București în întîmpinarea 
Festivalului care a avut loc in 
august 1953, deoarece el este che
mat astăzi să-și dea aportul pen
tru a face Capitala mai frumoa
să, mai curată și îmbogățită cu 
noi înfăptuiri, aoum cînd se fac 
pregătirile finale pentru cel de-al 
VI-lea Festival de la Moscova.

In această direcție trebuie să 
menționăm în mod deosebit adu
narea festivă care a avut loc cu 
cîteva zile în urmă, din inițiativa 
Comitetului Orășenesc U.T.M. — 
București și a Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, în cadrul căreia tinerii 
și-au luat numeroase angajamen
te concrete.

Ceea ce este demn de relevat, 
pe marginea acestei adunări, este

că pregătirile și acțiunile organi
zate la noi în cinstea celui de al 
Vi-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților, se fac 
împletite în mod armonios cu 
sarcinile izvorîte din Plenara 
C.C. al P.M.R. din 27-29 decem
brie 1956.

Se desprind, astfel, o serie 
de probleme care — traduse în 
viață — vor însemna noi reali
zări pe drumul înfloririi con
tinue a Capitalei noastre. Vom 
aminti numai de unele lucrări, 
pentru care se vor efectua de 
exemplu 30.000 m.c. săpături, 
20.000 m.p. pavaje, care necesită

☆ 39.000 pomi fruc
tiferi, arbori și arbuști

* 5 noi „Loturi alo 
Feitiva’uiui"

* Economii în valoare 
de 1.712.000 lei

* O nouă și impor
tantă șosea în raio
nul T. Vladimirescu

s-au adunat alarmate într.o șe
dință și, după lungi dezbateri, au 
format imediat o nouă comisie 
care a pornit la fața locului. Din 
comisie făceau Dar te ing. Rida- 
canu, maistru! Moroganu și un 
mecanic. Cei trei s-au uitat ia 
tractor, l-au pipăit și s-au uitat 
unul la altui In tăcere. Mda. si
tuația era clară. Tractorul era al 
lor. L-au recunoscut după vopsea. 
S-au retras mai la o parte, au 
deliberat in taină și apă și-au 
expus concluzia.

— Nu sintem noi de oină — au 
declarai ei hotâriți.

— Dar cine e ?
— Ori voi, ori uleiul. Ori voi 

ați forțat motorul, ori uleiul nu-i 
bun. Din două una. Noi l-am re. 
parat bine.

— Uiiați-oă bine la el.
— Ne-am uitat. N-are nimic,

E bun.
— Bine, dar nu merge.
— Mă rog, se poate. Un trac

tor bun are și el din cind in cînd 
voie să nu meargă. Tractorul e 
bun, foarte bine reparat, dar a- 
cum, intr-adevăr, nu merge. Ce 
sintem noi de vină? ~____, ___ ___

Și s-au dus. Mecanicii stațiunii' defectele,^calitățile le omiteți, E 
s-au uitat după ei chioriș. Și 11 
i-au găsit tot ei buba. Cămășile 
erau mai mari, iar pistoanele și 
segmenfii cotă normală, necores
punzătoare. Deci vina era a ~ 
trului Mecanic, a celor care 
reparat.

Meșterii au fost chemați 
nou și li s-a arătat „opera**. Co
misia a făcut ochii mari și a tușit 
in unanimitate.

— Hm, mă rog. Să presupunem 
că, Intr-adevăr, tractorul e de- 
defect, că defecțiunea provine de 
la reparație. Voi însă ne căutați 
nod in papură, trageți concluzii 
pripite, inechitabile. Pentru că 
deși tractoarele se mai strică pe 
ici, pe colo, noi le-am reparat 
bine. Asta-i!

După această perorație care i-a 
făcut să transpire, și-au luat mo
toarele la— „spinare** și au ple
cat. Au trimis altele tn loc. Im- 
bufnafl, ,

Cen- 
l-au

din

Peste o zi s-a mai stricat insă 
un tractor. Peste altă zi, altul. Și 
zșa, la rind, șapte motoare. Ce
lebra comisie a fost invitată să 
faci o vizită prin acest cimitir 
ie motoare decedate. La început, 
cup-insi de pioșenie și evlavie, 
comisia a depus la creștetul fie
cărui cadavru de metal cite o 
floare de ,jiu ma uita“. Apoi, 
componența comisiei au tușit tn 
cor, recunoscindu-și integral toa
te lipsurile și deficiențele tn ur- 
mătoarea declarație:

— Totuși, motoarele au fost 
foarte bine reparate, făptui că 
s-au stricat înainte de expirarea 
garanției prevăzută in contract 
nu prezintă suficientă importanță 
pentru a fi luat tn serios, daci 
socotim că la mijloc nu e decît o 
rea voință din partea voastră că 
intenționat ați lisat tractoarele 
si se strice.

— N-aveam interesul...
— Ba da. Totul a fost cu In

tenție și premeditare. Faceți gHi- 
gie că s-au stricat șapte tractoa
re. Dar că celelalte șapte nu s-au 
stricat încă nu ziceți nimici Păi 
sfgur că da. Nu remarcați decît 

limpede. Totul bate la ochi, e cu
sut cu ață albi.

Și s-au uitat chioriș la ei, jig
niți peste măsură.

— Nu trebuie să vă supărați — 
au încercat să-i îmbuneze „bene
ficiarii-, politicoși.

— Consolarea e inutilă. După 
ce ne stricați motoarele gata re. 
parate, tot voi săriți cu gura, tot 
noi sintem de vinii Ce să-i faci? 
Așa-i omul nostru, nu-l recunoaș
te pe ăl de i-a făcut binele. Așa 
tractoare reparate bine, la mama 
lor, n-ați mai avut voi niciodată.

Și comisia a plecat. Toți mem
brii săi erau bosumflați. In timp 
ce treceau pe c'tmp, cele șapte 
tractoare care căzuseră pe brazdă, 
bolnave, s-au uitat la ei chioriș, 
scrtșnind din... rulmenți. Unul 
dintre ele a piednit chiar de cite- 
va ori furios, apoi a încremenit 
tntr-o tăcere amenințătoare.

1. M1HALACHE

400.000 ore de muncă voluntară.
La fel de prețios este și an- 

gajamentul tineretului din ora- 
șui nostru de a planta 39.000 de 
pomi fructiferi, arbori și arbuști, 
de <a crea 86.000 m.p. spații 
verzi noi și de a se reamenaja 
196.000 m.p. spații verzi.

In același timp, consemnăm la 
loc de seama și faptul că vor fi 
create de către tinerii din Capi
tală 5 „Loturi ale Festivalului4' 
pentru a fi cultivate cu porumb 
hibrid ;• de asemenea tinerii bu
cureșteni s-au angajat să spriji
ne gospodăriile de stat în ve
derea întreținerii culturilor și 
recoltării legumelor etc.

Faptele au demonstrat cu pri
sosință că tineretul Capitalei este 
vrednic de încrederea și stima de 
care se bucură. Iată pentru ce noi 
considerăm că el va ști să înde
plinească toate obiectivele ce-i 
stau în față, astfel încît nu va 
constitui pentru el o greutate 
realizarea celor 1.652.000 ore 
munci voluntară, care vor însu
ma o economie de peste 1.712.000 
leL

Acum, în întîmpinarea măreț» 
lui eveniment mondial al tinere
tului — de la Moscova, Comite
tul Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei așteaptă ca tinerii 
din orașul București să contri
buie Ia noile înfăptuiri edilitare.

Pe locul viran, situat în fața 
Aeroportului Băneasa se poate a- 
jnenaja un frumos parc pentru 
recrearea cetățenilor.

Tinerii din Capitală pot da un 
ajutor prețios la construirea șo
selei ce va lega noua balastieră 
dîn comuna Clțelu (raionul Tu
dor Vladimirescu) de oraș. Pe a- 
ceastă șosea se va transporta ba
lastul pentru noile construcții ale 
Capitalei. Ne-am propus să reali
zăm șoseaua respectivă cu posibi
lități locale și prin muncă volun
tară, oferindu-se astfel tineretului

din București un nou prilej de 
a-și dovedi prin fapte hărnicia cu. 
care este înzestrat.

Vă mai chemăm dragi tineri șl 
tinere să participați la lucrările 
ce se vor desfășura pentru pre
lungirea liniei tramvaiului 5 din
colo de stația Floreasca. Prin în. 
deplinirea acestui obiectiv, se re
alizează un vechi deziderat al ce
tățenilor din cartier; se pune în 
practică una din măsurile luate 
pentru sporirea rețelei liniilor de 
tramvai din Capitală.

Tineretul orașului nostru poate 
acorda un prefios sprijin sfatu
lui popular al Capitalei și sfatu
rilor populare raionale in vederea 
construirii blocurilor de locuințe 
muncitorești de la Floreasca și 
Mihai Bravu, la demolarea a 15 
imobile, la construirea a trei școli 
și 20 săli de clasă.

Nu întîmplător mi-am propus 
să vorbesc in încheiere despre 
sprijinul pe care îl așteptăm de 
la tineret, ca de altfel de la toți 
cetățenii orașului, privitor la păs
trarea fondului de locuit, a în
treținerii spațiilor verzi, a cură
țeniei orașului etc.

In problema întreținerii fon
dului de locuit — de pildă — Co
mitetul Executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei, a întreprins, 
mai ales în ultima vreme, 
o serie de acțiuni ce se cer 
sprijinite temeinic de către cetă
țeni.

Considerăm că tinerii și tine
rele din orașul nostru, cărora nu 
le sînt indiferente preocupările de 
ordin gospodăresc, îți pot aduce 
contribuția lor, desfășurind o sus
ținută muncă de lămurire de ia 
om la om pe această temă. Un, 
început rodnic l-ar putea face er 
prin verificarea atitudinii lor față 
de întreținerea fondului de locuit, 
prin discuții purtate in acest 
sens cu părinții și rudele.

La fel de importantă este și 
curățenia Capitalei care așa cum 
ni se înfățișează astăzi, lasă în 
multe privințe de dorit. Ar fi bine 
ca organizațiile U.T.M. să pună 
un mai mare accent pe caracte
rul educativ al acestei acțiuni, 
astfel încît tineretul să înțeleagă 
că are datoria nu numai să nu 
se abată de la regulile firești de 
păstrare a curățeniei pe străzi, 
parcuri, stadioane și diferite alte 
locuri publice, dar să și contri- 

", labuie nelimitat, tn mod activ, 
asigurarea acesteia.

De altfel, un prim pas tn a- 
ceastă direcție s-a și făcut tn ra
ionul 23 August, prin inițierea 
unor acțiuni cu tineretul din 
școli, care s-a constituit în colec
tive pentru a veghea la păstra
rea cu grijă a spațiilor verzi. Zil-4 
nic, membrii acestor colective îm
piedică pe cei care dau dovadă 
de lipsă de conștiință cetățeneas
că, să rupă florile, să calce pe 
iarbă și peluze.

Acum, în întîmpinarea celui 
de-al Vi-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova, șantierele Capitalei vă 
așteaptă, dragi tineri și tinere. 
SA FACEM DIN BUCUREȘTI, 
UN ORAȘ MAI FRUMOS, MAI 
CURAT ȘI MINDRU DE MINU
NATUL SAU TINERET!

SPECTACOLE
CINEMATOaRAFE: CINDVA LA PA

RIS — Patria (alinte de la orele 22.45) 
DON JUAN - I. C. Frimu. Vaelle Roal. 
ti. N. tăkeecu: RtPA DRACULUI - 
Republica. București. înfrățirea Intre 
popoare. Libertății; TAINA NOPTH E- 
TERNE — Magheru. Lumina, Miorița; 
RISETE IU PARADIS - V. Alexandri, 
Elena Pavel. Volga; URMELE RA
MIN - Central, Doina, TRANDAFI
RII LUI ALLAH - Victoria, 23 Au
gust Boleslaw Blerut; PREA T1RZIU 
— Maxim Gorki, Donca Slmo; ENER
GIA ATOMICA PENTRU SCOPURI 
PAȘNICE, COMORILE POPORULUI 
ROMIN. VULPEA Șl ULCIORUL -

Timpuri No!; O AVENTURA ÎN MA
REA CARAIBELOR — Tineretului ; U- 
RAGANUL — Gh. Doja, Ălex. Sahla, 
1 Mai; PĂTRATUL 46 - Alex. Popov; 
PODHALE IN FLĂCĂRI - Grivlța; A 
FOST ODATA UN ÎMPARAT - Cul
tural; FEROVIARUL — Unirea; TU ȘI 
CAMARAZII TAI — Const. David; 
CTND ÎNFLORESC LALELELE - T. 
Vladimirescu; THERESE RAQUIN — 
Arta, Munca, Popular, M, Eminescu; 
AL 41-LEA — Moșilor, Alianța, MA
RILE MANEVRE - Iile Pintllle; MOA
RA CU NOROC - 8 Mal; DREPTUL 
DE A TE NAȘTE — C. Coșbuc. Olga 
Banele: CIO CIO-SAN — Aurel Vlaicu.

Pentru regiunea București: vreme, 
se menține frumoasă cu cerul mal mirii 
senin, cu deosebire tn cursul nopții 
Vtnt slab ptnă la potrivit, din secto 
rul vestic. Temperatura ușor variabilă, 
noaptea coboară între plus I grad șl 
minus 1 grad. Iar ziua urcă Intre 18—20 
grade.

Pentru următoarele trei zile tn (ară: 
vremea râmtne tn general călduroasă, 
cu cer schimbător, mal mult noros. In

iumltatea de nord-vest a țării vor e*.' 
dea plo» cu caracter intermitent ; în 
sud-estul tării sub formă de averse. 
Vînt slab cu intensificări moderate. 
Temperatura staționară, exceptînd nord- 
estul tării unde va fi în scădere. In 
estul și sudul tării minimele vor os
cila între plus 2 grade și minus 3 gra
de. Iar tn vest între plus 2 grade șl 
plus 7 grade. Temperatura maximă va 
fi cuprinsă între plus 10-22 grade.
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Vizita delegației guvernamentale și de partid a R. P. R. în R. P. Bulgaria

DECLARAȚIE
asupra tratativelor dintre delegațiile guvernamentale 

ale Republicii Populare Romine și Republicii 
Populare Bulgaria

(Cratare din pag. l-a)
Uniunii Sovietice și consideră că celelalte mari puteri au datoria 
fată de toate popoarele lumii să iasă in intimpinarea propunerilor 
sovietice.

Cele două guverne declară că la baza polificii lor externe stau 
principiile coexistenței pașnice de colaborare cu toate țările, indi
ferent de orinduirea lor socială, pe bază de egalitate și avantaj 
reciproc, de respect al suveranității și integrității teritoriale, 
neagresiune și neamestec in treburile interne ale altor state.

Ele sint ferm convinse că nu există problemă internațională 
litigioasă care să nu poată fi soluționată pe calea tratativelor. A- 
ceastă cale e singura care poate și trebuie să ducă la ibcredere și 
bune relații Intre state, la destinderea internațională, la asigura
rea păcii și securității internaționale, a căror răspundere o poartă 
în primul rind marile puteri.

Guvernele romîn și bulgar promovează in mod consecvent in 
relațiile lor externe principiile Cartel O.N.U., care cheamă toate 
statele mari și mici să-și unească eforturile pe bază de egalitate 
și respect reciproc pentru menținerea păcii și securității interna
ționale.

In acest spirit Rominia șl Bulgaria vor depună și tn viitor ca 
toată stăruința, eforturi pentru stabilirea de relațti prietenești 
normale cu toate țările Ele sint pentru dezvoltarea relațiilor co
merciale, schimburilor culturale și științifice reciproc avantajoase. 
Împotriva discriminărilor de orice fel și a cortinei de fier ridicate 
de cercurile agresive internaționale cu scopul de a tmpiedka reia- 
țiile prietenești și schimburile economice și culturale intre popoare

In ultima vreme puterile occidentale încearcă in mod insistent 
crearea unor organizații închise, cum sint „piața comuni* și așa 
zisul Euratom la care să participe numai țări din Europa apu
seană. Este evident că asemenea organizații separate sixt Îndrep
tate împotriva colaborării popoarelor auropeoe imps»- va pdcR și 
securității țării lor; ele urmăresc să divizeze și mai t tarife 
Europei și să intensifice activitatea cercurilor agresive occidentale

In această privință puterile apusene acordă un rol deosebit mi
litarismului german. Ele înzestrează armata vest-germană revan
șardă cu arme atomice, promovează generali hitleriști la cogsanda 
forțelor militare ale Pactului Atlanticului de Nord. Aceasta consti
tuie un pericol |>entru pacea și securitatea tuturor popoarelor 
europene, care au suferit cotropirea și consecințele dezastruoase a 
două războaie mondiale provocate de imperialismul german.

Guvernele romin și bulgar se pronunță cu botărire împotriva 
acestor planuri de divizare a Europei și de intensificare a pregăti
rilor militare agresive.

Guvernul RepubIHI Populare Romine șl Guvernai Republicii 
Populare Bulgaria declară că sprijină lupta dreaptă a poporohii 
german pentru unificarea Germaniei Intr-un stat democratic și 
iubitor de pace. Cete două țări consideri că unificarea Germaniei 
poate fi realizată numai pe calea Înțelegerii reciproce Intre ger
manii înșiși, prin apropierea celor două state germane. Republica 
Democrată Germană și Republica Federală Germană și na pe ca
lea relnarmării Germaniei occidentale șl a participară â la pactul 
agresiv ai Atlanticului de Nord.

Ele consideră ca pentru dezvoltarea economica a țărilor euro. 
pene și pentru ridicarea nivelului de trai al popoarelor lor pentru 
colaborarea prietenească și întărirea păcii in Europa de o deone- 
bită Însemnătate este realizarea nnui acord general economic care 
să favorizeze schimburile economice tradiționale intre toate țările 
acestui continent. De asemenea, cele două guverne sint pentru 
dezvoltarea folosirii pașnice a energiei atomice pe baza schimbu
lui de experiență și de cunoștințe in acest domeniu intre toafe ță
rile europene.

Guvernele romin și bulgar consideră că este imperios necesar 
să se recunoască drepturile Chinei populare ca membru al Orga
nizației Națiunilor Unite și membru permanent al Consiliului de 
Securitate al Organizației Cele două guverne consideră că marile 
probleme internaționale care se referă fa pacea și securitatea po
poarelor nu pot fi rezolvate in mod eficace fără participarea marii 
puteri socialiste din Asia, Republica Populară Chineză.

Republica Populară Romină și Republica Populară Bulgaria sint 
interesate in întărirea păcii și colaborării intre toate statele din 
Balcani și sud-estul Europei și Își exprimă hotărirea ca și fn 
viitor să acționeze in această direcție. Ele consideră că toate pro
blemele litigioase, care împiedică îmbunătățirea relațiilor Repu
blicii Populare Bulgaria cu Grecia și Turcia pot și trebuie să fie 
rezolvate pe calea tratativelor, pentru că aceasta corespunde in 
întregime intereselor poporelor acestor țări și va contribui la men
ținerea și întărirea păcii in Balcani. Stabilirea susținerea Și lăr
girea relațiilor economice, politice, culturale intre Rominia. Bul
garia, Iugoslavia. Albania. Turcia și Grecia, corespund intereselor 
popoarelor lor și păcii generale. „

Ambele delegații au constatat cu satisfacție că existeuța unor 
state socialiste in Balcani, care duc o politică de coexistență paș
nică, constituie un element de tea mai mare însemnătate pentru

In numele guvernului Republicii Populare 
Romine,

CHIVU STOICA

stabilitatea ți colaborarea țârilor fin aceasta regiune care a fost 
deseori trim in tată de conflicte inspirate și folosite de puterile im
perialiste pentru promovarea scopurilor lor agresive.

Cele două delegații constată că relațile politice, economice și 
culturale intre țările lor și Republica Popular* Federativă Iugo
slavia s-au îmbunătățit și s-an dezvoltat in mod insemnaL Repu
blica Populară Romină Și Republica Populară Bulgaria se vor stră
dui și in viitor să lărgească și să adincească tot mai mult aceste 
relații in interesul păcii și socialismului, pe baza deplinei egalități 
in drepturi, a respectării reciproce a suveranității și integrității te
ritoriale, a neamestecului In treburile interne și avantajului reci
proc.

III
In timpul tratativelor au fost examinate pe larg problemele co

laborării dintre Republica Poputară Romină și Republica Populară 
Bulgaria. S-a constatat dl relațiile de cooperare și într ajutorare 
care s-au dezvoltat intre cele două țări pe bază de egalitate și 
avantaje reciproce au dat rezultate satisfăcătoare

Delegațiile au constatat că legăturile comerciale intre cele două 
țări au crescut continuu, depășind In 1966 de 5 ori volumul din 
1950. Aceste schimburi ajută in măsură tot mai mare la dezvolta
rea economiei naționale și la ridicarea ni u tatei de trai al po
poarelor celor două țări Republica Populară Romină livrează Re- 
pobMcfi Populare Bulgaria produse petrolifere utilaj petrolifer, 
energie electrică sare medicamente s altele, iar Republica Popu
lari Bulgaria livrează Republicii PopoUre Romine minereu de 
fier, cabluri și conductori, tutu* medicamente, produse alimentare 
ți altele.

Vecinătatea celor două țări șt succesele obținute de ele in dez
voltarea economiei a arises le permit să se lărgească și să se în
tărească toț mai mult colaborarea economică p ajutorul reciproc 
frățesc intre Republica Populară Romină și Republica Populară 
Bulgaria, pe drumul industrializării socialiste al ridicării agri 
culturii in scopul creșterii bunei stări a ambelor popoare.

Cefe două părți an hotărit să incheie un acord pe termen lung 
pentru livrtri reciproce de mărfuri pe anii 1958-19*0.

Delegațiile au examinat problema specializării și cooperării in 
domeniul construcției de mașini, producției de laminate, de metale 
feroase, industriei electrotehnice și in alte ramuri industriale pre- 
cum și stabilirea unei colaborări mai strinse In domeniul lucrări 
lor de cercetări geologice de explorare și exploatare a petrolului. 
Republica Populară Romină va sprijini Republica Populară Bulge 
ria In domeniul explorării și exploatării petrolului, precum și al 
folosirii gazelor naturale din valea notai Kumciiska.

In cadrul tratativelor au fost exanjinate multilateral problemele 
colaborării economice și tehnko-știl.ntifke dintre Republica Popu 
lari Romină și Republica Populară Bulgaria in domeniul agri
culturii. Cefe două părți au căzut de acord să extindă schimbul 
de experiență In domeniul construcției socialiste in agricultură Ș> 
sa lărgească schimbul de specialiști materiale șl informații privind 
culturile agricole.

A avut loc un schimb de păreri asupra posibilității de a se folosi 
potențialul pe care-l prezir** pentru cefe două țări Dunărea ca 
sursă de energie, irigații, cafe de navigație pentru dezvoltarea 
pisciculturii și altele.

In domeniul transportului efie două guverne au ajuns la o în
țelegere in vederea lărgirii transportului de mărfuri și a tranzi
tului

Cefe două guverne au însărcinat organele lor competente să 
pregătească propuneri concrete in legătură cu problemele econo
mice discutate, pe baza cărora sa se încheie acordurile respective.

In timpul vizitei delegației Republicii Populare Romine in Re
publica Populară Bulgaria s-a manifestat ca tărie prietenia fră
țească dintre poporul romîn Și poporul bulgar.

Cele două delegații subliniază cu acest prilej importanța con
tactelor directe și a schimburilor de păreri intre conducătorii celor 
două popoare in problemele de interes comun privitoare la con
struirea socialismului în Republica Populară Romină șl In Repu
blica Populară Bulgaria, și in problemele vieții internaționale

Guvernele romin și bulgar sint însuflețite de dorința comună de 
a dezvolta și întări tot mai mult relațiile de colaborare multilate. 
ral* intre Rominia și Bulgaria. Ele sint profund convinse că a- 
ceastă colaborare va contribui intr.o măsură crescindă la întărirea 
economiei naționale a celor două țări și la ridicarea bunei stări 
materiale și culturale a poporului romin și a poporului bulgar.

Cavernele romin și bulgar iși exprimă ferma lor hotărire de a 
întări prin toafe acțiunile lor prietenia frățească și unitatea de 
nezdruncinat a puternicului lagăr al țărilor

Cele două guverne vor depune împreună 
realizarea celor mai profunde năzuinți ale 
rirea cauzei socialismului, menținerea și 
securității popoarelor.

In numele guvernului Republicii Populare 
Bulgaria,

ANTON IUGOV

socialiste, 
toate eforturile pentru 
popoarelor lor: Inti- 
con solidarei picii și

1 D E C L A RAȚIE
cu privire la tratativele între delegațiile Partidului 
Muncitoresc Romîn și Partidului Comunist Bulgar

(Vrmare din pag. l-a)

au stat In fata celor două partide, s-au făcut schimburi de dele
gații de partid.

Participant» la tratative declari că sfnt hotăriți să adincească 
și să lărgească și mai mult legăturile existente și colaborarea fră
țească intre Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Comunist 
Bulgar. In acest scop, cele două părți vor continua șl in viitor 
consultările asupra problemelor de interes comun între reprezen
tanții ambelor partide, schimbul de delegații pentru studierea re
ciprocă a experienței de partid. *

S-a stabilit totodată lărgirea informării reciproce asupra acti
vității celor două partide în diferite domenii ale construcției so
cialiste sau ale vieții de partid, prin schimbul de materiale, docu
mente și literatură de partid. Cele două părți vor folosi, de comun 
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De asemenea, cele două părți vor susține lărgirea și intensifi
carea schimburilor de delegații culturale, de tineret, sindicale In
tre Republica Populară Romină și Republica Populară Bulgaria.

In etapa actuală a dezvoltării mișcării muncitorești internațio
nale stabilirea de contacte și relații permanente între diferitele

Din însărcinarea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 

Prim secretar
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

«tiSși ut'i _ . ,
ord, șl >lt« forme de colaborare și schimb de experiență care 

>r fi găsite necesariiJBBSSex— '

partide comuniste și muncitorești reprezintă o formă «npartantă 
de colaborare, ajutor reciproc și schimb de experiență.

Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Comunist Bulgar sini 
hotărlte să lărgească și să întărească, pe baza respectului reci
proc și a egalității In drepturi, legăturile șl colaborarea frățească 
cu toate partidele comuniste și muncitorești, fiind profund couvăii 
se ci aceasta va contribui la consolidarea continuă a mișcării 
muncitorești internaționale. De asemasiea cete două delegi" <*■' 
sideră stabilirea de legături cu alte partide șl grupări pbFffee care 
se pronunță pentru ideile socialismului, drept un aport la caua 
comună a clasei muncitoare in lupta pentru socialism și pace. 
Partidul Muncitoresc Romin și Partidul Comunist Bulgar iși vor 
continua eforturile pentru a craa asemenea legături, cu scopul de 
a contribui Ia stabilirea unității de acțiune in rindurile mișcării 
muncitorești internaționale

Deiegafii'e PartMulni Jfcincitoresc Romin și Partidului Comu
nist Bulgar iși manifestă încrederea că schimburile de păreri și 
hotăririle luate in unanimitate asupra problemelor discutate la pre
zentele tratative vor contribui la o unire și mai strinsă a Parti
dului Muncitoresc Romin șf a Partidului Comunist Bulgar sub 
marele steag al marxism-leninismului. In interesai con
struirii socialismului in cele două țări, in interesul consolidării 
continuie a lagărului socialisnialui in interesul cauzei păcii și so
cialismului In lumea întreagă.

Din însărcinarea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Prim secretar
TODOR ]IVKOV

d

VIZITAREA ORAȘULUI SOFIA
SOFIA 3 (dela trimișii speciali 

Agerpres). — In cursul zilei de 
miercuri delegația guvernamenta
lă și de partid a Republicii Popu
lare Romine a vizitat Capitala 
Republicii Populare Bulgaria, ora
șul Sofia.

Dimineața, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 

,C.C. al Partidului Muncitoresc Ro- 
‘mîn membru al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducătorul 
delegației, Chivu Stoica președin
tele Consiliului de Miniștri, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Rom'n. Pe
tre Borilă, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru al

Biroului Politic at C.C. al Par- fanov, directorul Protocolului MI- 
tidului Muncitoresc Romîn, Leon- nisterului Afacerilor Externe, 
te Răutu, membru supleant al Bi- Membrii dek„.. 
roului Politic al C.C. al Partidului îndelung în sala _ .
Muncitoresc Romîn, G. Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Mihail 
Roșianu, ambasadorul R.P.R., la 
Sofia au vizitat Muzeul luptei re
voluționare a poporului bulgar.

Oaspeții romîni au fost însoțiți 
de Dimo Dicev, membru al C.C. ... ——. ...T-,----- —-
al Partidului Comunist Bulgar, Anton Ivanov și a celor 5 cola-

legației s.au oprit 
sala care prezintă 

lupta poporului bulgar din
tre anii 1941—1944 pentru eli
berare» de sub jugul fascist. Aci 
sint înfățișate documente edifica 
toare ale luptelor eroice desfășu 
rate de partizani sub conducerea 
partidului, în munții Rila și Sred- 
na Gora, tabloul împușcării lui

șeful secției pentru politică exter- boratori ai C.C. al Partidului Co- 
nă și relații internaționale al C.C. munist Bulgar, scrisoarea de adio 
al Partidului Comunist Bulgar, a lui Anton Ivanov în care aces- 
Stoian Pavlov, ambasadorul R.P. ta acria : „Mor liniștit, cu sent!- 
Bulgaria la București, Iordan Ste- mentul datoriei Îndeplinite și ln-

credere adincă în triumful operei 
pe care am slujit-o*.

Membrii delegației s-au oprit 
Îndelung asupra documentelor pri
vind viata și activitatea eminen
tului fruntaș al mișcării comu
niste internaționale, conducător al 
Partidului Comunist Bulgar și al 
poporului bulgar, Gheorghi Dimi
trov. Printre exponate se află și 
darurile trimise lui Gheorghi Di
mitrov de poporul romîn.

La plecare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a scris în cartea 
de impresii: „Exponatele din a

Bun sosit Delegației 
Tineretului Popular Iugoslaveu sint o mărturie a lup- prfetet 

—■— fifcinj
de la 
„Electromagnetica—. ăia Bucu
rești.

A li 
to va.____________________
secția IlI-a. După ce a sal 
pe oaspeți vorbitoarea a arătat 
că oamenii muncii din uzină sint 
convinși că prin rezultatele tra
tativelor între delegațiile R.P.R. 
și R.P. Bulgaria, a fost adusă o 
contribuție de seamă la întărirea 
continuă a prieteniei între cele 
două popoare, la noi și mari suc
cese in cele două țări pentru 
continua consolidare a lagărului 
socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică. Petra Iotova a vorbit 
cu căldură despre entuziasmul cu 
care tnundtorii acestei maxi uzi
ne a Republicii Populare Bulga
ria se pregătesc să întimpine 
sărbătoarea întregii omeniri 
muncitoare, a 40-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

In uratele participanțiior la 
miting care scandau cuvintele 
.Vecina drujba" („prietenie veș
nică*), vorbitoarea a încheiat: 
.Nu există forțe vrăjmașe care 
să poată știrbi vreodată prietenia 
rotnÎDO-buigară".

D:n partea delegației Republi
cii Populare Romine a luat apoi 
crrrfntul tov. G. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
a! Planificării, care a transmis 
un salut frățesc din partea 
legației guvernamentale și de 
partid a Republicii Populare Ro
mine și a mulțumit pentru 
m:rea caldă și tovărășească 
cută delegației de către munci
tori

Fabrica dv. producătoare de 
aparataj electrotehnic pentru cu
rent slab — a spus G. Gaston 
Marin — reprezintă o unitat» im
portanta a tinerei industrii so
cialiste bulgare-

Dv. aduceți o contribuție de 
seamă ia opera de electrificare 
înfăptuită cu deplin succes de 
poporul bulgar sub conducerea 
încercată a partidului său comu
nist

In continuare vorbitorul s-a 
referit Ia realizările din ultimii 
ani ale întreprinderii și a felici
tat colectivul uzinei pentru ma
rile succese obținute.

In încheiere tov. G. Gaston 
Marin a spus: „Muncitorii, teh
nicienii și inginerii din între
prinderile industriale din Repu
blica Populară Romină și Repu
blica Populară Bulgaria muncesc 
umăr la umăr, conștienți de ro
lul hotăritor pe care-l are in
dustrializarea socialistă și îndeo
sebi industria grea și construc
toare de mașini, în dezvoltarea 
întregii economii și ridicării bu
năstării poporului. Vă urăm, 
dragi tovarăși, noi și mari suc
cese în munca dv.“

Mitingul s-a încheiat printr-o 
entuziastă manifestație pentru 
prietenia romîno-bulgară. Colecti. 
vuj uzinei a înmînat apoi mem
brilor delegației aparate de radio 
produse in uzină.

După vizitarea uzinei „Climent 
Voroșilov*, delegația guverna
mentală și de partid a Republi
cii Populare Romine a vizitat lo
calitatea balneară Bankia din 
apropiere de Sofia, unde anual 
își petrec concediul și își îngri
jesc sănătatea numeroși oameni 
ai muncii bulgari.

cest muzeu sint o mărturie a up 
tei eroice a poporalul muga.- sub 
conducerea Partidului Comuhlst 
Buigar, peauv imerutoa ș; usne- 
penaența Bulgariei pentru o Bul
gar.e sociaus.a".

Tot in cursa, dimineții, membrii 
delegației rocnme au vizitat Ga
leria Națunaia din Solia, in care 
sint prezentate cele mai valoroa
se creații ale maeștrilor ariei plas
tice cuigare. Oaspeții au iost con
duși de directorul muzealul, pie
tonii emerit Dacico L'zunav.

După amiază, mecacrii delega
ției guvernamentale și oe partid 
a Republică Popu.axe Romine. în
soțiți de tovarășa .Amoa iugov, 
președimeie CoosUnilui de Miniș
tri. mesmru al Biroului Poir.x al 
GG al Parăduhu Comunist Bul
gar, Dsao Dkcv, aernora ai C.C. 
a. Partidnlm Catenae: Bulgar, 
Tano Țoaov, mxwtrol iodnMr.ei 
Grefe. Stolen Pavâov. ambasado
rul R-P. Bu.gana la București, 
lorcaa Șleianov. euoctorai Proto- 
coînhu Muusreruăai Afacerilor Ex
terne, aa vizitat uzinele ^Climent 
Voroșuov* uaBe se produc apara
te etecteoteornce pentru curent 
stas.

în iau urmei oaspeții aa fost 
inUmpuați oe penoaahii ae con 

enunți ai orga 
l și ae aa mare 
i inmiașL Mem- 

pei guveroamet ’-ate și 
i Repuiacs Populare 
vizitat mai multe sec 

ții. au slat de vorta ca amndto- 
tu ș. s-au interesat ne procesul 
tehnologic. mecazucă
tovarășul ibearghm-
Dej s-a oț al ia care
.acreaza Țveun Muenco, la bor 
mașina ia care lucrează Kă’-it Ni- 
colaeva și s-a întreținut ai ei des
pre munca lor.

Delegația romină s-a îndreptat 
apoi spre secția de montaj a apa. 
,-ateor medicale, iar după aceea au 
vizitat secția de transformatoare 
.Ari, membrii delegației au fost 
ntimpinați cu aplauze și aclama

ții de muncitor: și muncitoare. In 
această secție, ca, de altfel in 
întreaga uzină, se pot citi alături 
de numeroase chemări la între
cere în muncă în cinstea zilei de 
1 Mal și cuvinte de salut, la a- 
dresa delegației guvernamentale și 
de partid a Republicii Populare 
Romine, in cinstea prieteniei ro 
mno-bulgare.

Trecînd in alte secții ale aces
tei uzine care in decurs de mai 
puțin de 4 ani și-a dublat pro
ducția, solii poporului romin au 
primit explicații despre aparate .c 
medicale, despre tipurile de tele
foane. megafoane și mai multe 
modele de aparate de radio fabri
cate în uzină, printre care noul 
aparat „Balcan", cunoscut și din
colo de hotarele Bulgariei Zilnic, 
in uzina „Climent Voroșilov* se 
fabrică 400 de aparate de radio, 
uzina produce Și aparate Roent
gen, precum și un variat aparataj 
medical și electrotehnic.

După vfzitarea uzinei, un nu
măr mare de muncitori, mun
citoare, ingineri, tehnicieni și 
funcționari, s-au întîlnit cu mem
brii delegației romine intr-un mi
ting.

In sală, răsunau puternic acla
mații în cinstea prieteniei romî- 
no-bulgare. Mitingul a fost des
chis de Binio Bicev, directorul 
întreprinderii, care a salutat pe 
oaspeji în numele colectivului in. 
treprinderii.

Vorbitorul a amintiț legăturile

!
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Miercuri la amiază a sosit în Capitală o delegație a Tineretului 
Popular Iugoslav, condusă de tovarășul Mika Tripalo, secretar al 
Comitetului Central al T.P.I.

Delegația a venit la invitația C.C. al U.T.M. pentru a face o 
vizita de două săptămîni în țara noastră ca răspuns la vizita 
făcută de delegația C.C. al U.T.M. în noiembrie 1956 în R.P.F. 
Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost tntfmpinată 
de tovarășii : Virgil Trofin, prim secretar al C.C. al U.T.M., Petre 
Gheorghe, Cornelia Mateescu, Ion Iliescu, Alexandru Kopandi, 
secretari ai C.C. al U.T.M., de membri ai Biroului C.C. al U.T.M 
și de activiști ai U.T.M.

Au fost de fată reprezentanți ai Ambasadei R.P.F. Iugoslavia 
la București.

Situația muncilor agricole 
de primavara

fn majoritatea regiunilor țării 
lucrările agricole de primăvară 
se desfășoară intr-un ritm tot 
mai viu. In întreaga țară, pînă 
la 2 aprilie, s-au executat ară
turi pentru însămînțări pe o su
prafață de 2.005.000 ha. reali- 
zindu-se planul in proporție de 
50 la sută și s-au insămînțat 
1 242.000 ha., planul fiind înde
plinit în proporfie de aproape 20 
Ia sută. In regiunea Timișoara 
planul arăturilor a fost executat 
In proporție de 84 la sută, în 
Craiova de 83 la sută. Hune.

doara de 76 la sută, Constanța de 
71 la sută, București, Oradea și 
regiunea Stalin de 66 la sută. 
Insămintările sint mai avansate 
in regiunile Hunedoara care a 
îndeplinit planul în proporție de 
32 la sută, Craiova de 31 la sută. 
Constanta de 30 la sută. Timișoa
ra de 29 la sută și regiunea Stalin 
de 28 la sută. In regiunile Suceava, 
Bacău, lași, Ploești, Baia Mare 
și Galati arăturile pentru insă
mintările de primăvară sint ră
mase in urmă.

(Agerpres)

îngrășăminte chimice peste plan
In primul trimestru al acestui 

an. muncitorii din fabricile pro
ducătoare de îngrășăminte chi
mice din țară au trimis agricultu
rii peste sarcinile de plan 5303 
tone de îngrășăminte fosfatice și 
873 tone de îngrășăminte azo
toase. Gospodăriile agricole de 
stat au primit peste plan 2500

tone de îngrășăminte fosfatice 
Comparativ cu perioada corespun. 
zătoare a anului 1966, în primele 
trei luni ale anului acesta au fost 
livrate agriculturii cu 141 la sută 
mai multe Îngrășăminte fosfatice 
și cu 101 la sută mai multe în
grășăminte azotoase.

(Agerpres)

Informații
Recenf s-au încheiat la Sofia 

lucrările celei de a XV-a sesiuni 
a Organizației internaționale de 
radio (OIR). In cadrul acestei 
sesiuni, tov. Melita Apostol, di
rector general al Radiodifuziunii 
romine, a fost ales președinte al 
Comisiei de programe a Organi
zației internaționale de radio.

★
La invitația Academiei de 

Știinfe a U.R.S.S., miercuri a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se

spre Moscova, delegația romină 
care va participa la conferința 
pentru aplicarea izotopilor radio, 
activi.

Delegația romînă, care va pre
zenta cu acest prilej comunicări 
de specialitate, este formată din 
prof. Alexandru Sanielevici. 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. și dr. Niculescu Zin
ca. cercetător principal al Insti
tutului de endocrinologie al A- 
cademlei R.P.R.

Simpozionul national privind problemele
cadrelor medico-sanitare din R. P. R

.Miercuri dxnineata au tnceput 
la Clubul Casei de Cultură a Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R.P.R., lucrările Simpozionului 
-ațional privind problemele cadre
lor medico-sanitare din R.P.R.

La lucrări participă academi
cieni, profesori universitari, cadre 
cin conducerea Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, re
prezentanți ai Societăților Știin
țelor Medicale din R.P.R., ai Co- 

. miletului Central al Crucii Roșii 
' a R.P.R.. membri ai Prezidiului 

C.C. al Siadkatuluî muncitorilor 
sanitari din R.PJ?.,.medici șeii 

j ai secțiilor sanitare din reg'uti 
' medic: din rețeaua de ocrotire a 
■ sănătății.

Participă de asemenea delegații 
ale ministerelor sănătății și re- 

' țelelor de ocrotire a sănătății din 
i Uniunea Sovietică, condusă de dr. 

M. D. Kovrîghina, ministru al 
Ocrotirii Sănătății, din R.P. Chi
neză, condusă de dr. Cian Kai, 
locțiitor al ministrului Sănătății 
Publice, din R. P. Albania, con
dusă de dr. Ciril Pistoli, locțiitor 
al ministrului Sănătății, din R.P. 
Bulgaria, condusă de dr. Petru 

. Kolarov, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, din R. Ceho
slovacă condusă de dr. Zdenech 
Stîh, prim locțiitor al ministrului 
Sănătății Publice, din R.P.D. Co
reeană. condusă de dr. Li Ben 
Nam, ministrul Ocrotirii Sănătă
ții, din R.D. Germană, condusă 
de dr. Ervin Markusson. locțiitor 
al ministrului Ocrotirii Sănătății, 
din R.P. Mongolă, condusă de dr. 
Gurjavin Tuvaan, ministrul Ocro
tirii Sănătății, din R.P. Polonă, 
condusă de dr. Rajmund Barans- 
ki, ministrul Sănătății, din R.P. 
Ungară, condusă de dr. Dolle- 
schail Frigyes, ministrul Ocroti
rii Sănătății și din R.D. Vietnam, 
condusă de dr. Huang Tich Tri, 
ministrul Ocrotirii Sănătății Pu
blice.

In prezidiul simpozionului au 
luat loc tovarășii: Miron Constan, 
tinescu, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul învătămîntului și 
Culturii, acad. prof. dr. C. I. Par. 
hon, conf. dr. Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Prevederi
lor Sociale, dr. M. D Kovrîghina. 
ministrul Ocrotirii Sănătății al 
U R S.S., acad. prof. Traian Să
vulescu, acad. prof. dr. M. Nasta,

dr. O. Berlogea, adjunct al mi. 
nistrului Sănătății și Prevederi
lor Sociale. prof. dr. T. Andra- 
szovschi, dr. I. Zukmann, pre
ședinte al C.C. al Sindicatului 
muncitorilor sanitari, prof. dr. I. 
Turai, dr. Al. Bulla, dr. O. Belea, 
prof. dr. Th. Burghele și general 
maior medic D. Dumitrescu. .

Ședința de deschidere a simpo
zionului national privind pro
blemele cadrelor medico-sanitare 
a fost prezidată de acad. prof. dr.■ n—i— ----- -i—10areC. I. Parhon, președinte de uni 
al Academiei R.P.R. Ia cWiatul o: 

ere, acad. p[«i. dr'42.-' ci
,.Cu simpozionul national de-' "ci 

dicat problemelor cadrelor me
dico-sanitare din R.P.R. deschi
dem una din cele mai importante 
dezbateri care au avut loc in ul
timii ani la noi în țară în dome
niul ocrotirii sănătății publice. 
Inițiativa organizării unei aseme
nea dezbateri demonstrează Încă 
o dată grija și interesul cu care 
partidul și guvernul nostru se 
preocupă de ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii și de 
îmbunătățirea permanentă a stă
rii de sănătate a poporului.

Astăzi, etnd cadrelor medicale 
din spitale și policlinici, din fa
cultăți și din institutele de cer
cetări științifice, li s-au creat, 
prin grija regimului democrat- 
popular, condiții deosebit de fa
vorabile activității lor, conside
răm bine venită ocazia de a ana
liza posibilitățile pe care le au 
muncitorii sanitari de a-și aduce 
contribuția la lupta poporului ro. 
min pentru cauza marcată a con
struirii socialismului. Sint con
vins de valoarea deosebită a pro
blemelor ce vor fi dezbătute atît 
de specialiștii romîni cit și de 
conducătorii și eminenții repre. 
zentanfi ai sănătății publice din 
tarile prietene și urez din toată 
inima un deplin succes lucrări
lor".

A luat cuvtntul apoi conf. dr 
Voinea Marinescu, care în numele 
Ministerului Sănătății și Prevede 
rilor Sociale a adresat un călduros 
salut oaspeților și tuturor 
cipantilor la simpozion.

„încercăm un sentiment 
deosebită emoție — a spus 
torul — văzînd reuniți aici 
prezentanții celei mai înaintate și 
mai rodnice concepții de organi
zare sanitară, personalități cu in

parti-

de o 
vorbi- 
pe re-

delungată experiență in construi
rea sistemului socialist de ocro
tire a sănătății. Modul asemănă
tor in care se Înfățișează nume, 
roasele aspecte ale sănătății pu
blice in țările socialiste, va face 
ca schimbul de experiență in do
meniul politicii de cadre medicale 
să ne ușureze înțelegerea proble
melor și să ne permită găsirea 
formelor și metodelor celor mai 
potrivite de rezolvare a acestora 
in condițiile specifice fiecărei 
țări. Un asemenea schimb larg de 
experiență, nu este cu putință de- 
cît intre țari legate prin inte
rese comune și prin conștiința 
Ilară a faptului că progresul fie
căreia în parte este un izvor al 
tăriei întregului lagăr socialist. 
In ultimii ani R.P.R. a avut le
gături de acest fel cu o serie de 
țări prietene.

In continuare, cont. dr. Voinea 
Marinescu a prezentat referatul 
intitulat: „Principalele probleme 
ale politicii de cadre în domeniul 
ocrotirii sănătății in R.P.R.''.

Ultima parte a ședinței din di
mineața zilei de miercuri a fost 
condusă de dr. M. D. Kovrîghina 
(U.R.S.S.).

Delegatul sovietic dr. A. I. Go
lubev. director al Direcției Plan- 
Finante din Ministerul Ocrotirii 
Sănătății al U.R.S.S., a prezen
tat coreferatul — „Metodele de 
stabilire a necesarului de cadre 
sanitare".

Conducătorul delegației vietna
meze, dr. Hoang Tich Tri, minis
trul Ocrotirii Sănătății al R. D.

Vietnam a prezentat coraportul — 
„Educarea cadrelor medicale în 
spiritul profilaxiei în R. D. Viet
nam".

Ultimul coreferat al ședinței de 
dimineață, intitulat „Perfecționa
rea medicilor după absolvirea fa
cultății" a fost prezentat de de
legatul polonez prof. dr. Ksavery 
Rovinsky, directorul departamen
tului pentru probleme superioare 
științifice din Ministerul Sănătății 
al R. P. Polone.

Ședința de după-amiază a Sim
pozionului a fost condusă de dr. 
Huang Tich Tri, ministrul Ocro
tirii Sănătății Publice al R. D. 
Vietnam.

Șeful delegației R. P. Chineze 
dr. Cjan Kai, ministru adjunct la 
Ministerul Ocrotirii Sănătății, a 
prezentat coreferatul intitulat: 
„Despre reforma învătămîntului 
medical In Republica Populară 
Chineză".

Delegatul bulgar dr. Milcio 
Doiinov a prezentat coieieratul 
„Structura planurilor de invătă- 
tnint și activitatea instituțiilor de 
invătămînt medical din R.P. Bul
garia".

De asemenea, docent dr. Karel 
Rejsek, prodecan al Facultății de 
medicină din Praga, a vorbit des
pre : „Bolile profesionala ale per
sonalului medical".

Lucrările simpozionului natio
nal în problemele cadrelor me
dico-sanitare continuă.

RECEPȚIE
Președintele Sfatului Popular al 

Capitalei, ing. Anton Vlădoiu, a 
oferit miercuri seara în saloanele 
hotelului „Athenee Palace" o re
cepție in onoarea delegațiilor Mi
nisterelor Sănătății și rețelelor de 
ocrotire a sănătății publice din 
U.R.S.S., R.P. Chineză, R.P. Al
bania, R.P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă R.P. Po
lonă. R.P. Ungară și R.D. Viet
nam, invitate în (ara noastră cu 
ocazia Simpozionului national pri
vitor la problemele oadrelor medi
co- sanitare.

Au luat parte tovarășii: acad.' 
prof. dr. C. I. Parhon, acad. prof.

Traian Săvulescu. dr. Voinea Ma
rinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, academicie
nii : M. Nasta, St. S. Nicolau. N. 
Hortolomei, A. Kreindler și St. 
Gh. Nicolau, dr. O. Berlogea, ad
junct al ministrului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, prof. dr. I. 
Turai, dr. Al. Bulla, dr. M. Sa
ragea. conf. dr. C. Dimitriu, dr. 
O. Belea, dr. V. Prodescu, dr. I. 
Zukmann. profesori universitari, 
funcționari superiori din Ministe
rul Sănătății și Prevederilor So
ciale, Ministerul Afacerilor Ex
terne. reprezentanți ai Sfatului 
Popular al Capitalei, activiști ai 
Sindicatului Muncitorilor sanitari, 
medici



12 ani de la eliberarea Ungariei
Sărbătoarea Ungariei populare TELEGRAME

^Pe iu file curele ale istoriei 
așa se naște vremea ceea cînd 
pe-uzina- n bezne-or pune muncitorii 
fi Omului stea roșie, arzînd /“

Era mai mult decît viziunea 
profetică a marelui poet Jozsei 
Attila. Erau înmănunchiate într-o 
poezie speranțele născute în su
fletul unui popor saturat de silni
cie, dornic să guste bucuria de 
neasemuit a libertății. Au trebuit 
să mai treacă ani mulți după ziua 
în care poetul și-a așternut pe hîr- 
tie optimista-i convingere. Ani 
negri. Ani ai suferinței nemăsu
rate, dar și ai speranței inepuiza
bile. Insă zilele pe care Jozsef 
Attila le-a cîntat au venit aduse 
de ostașii sovietici, de cei care de 
la Stalingrad au străbătut Europa 
pînă la Berlin. Au venit pe pămîn- 
tul plin de răni al Ungariei. Is
toria vecinilor noștri a înregistrat 
atunci pentru totdeauna — cu 
simțămîntul profund al recunoștin
ței unei colectivități de milioane 
— cea de a patra zi din a patra 
lună a lui 1945. Ungaria respira 
liberă. Ungaria era așa cum o vi
saseră marii ei fii Sandor Petofi, 
Ady Endre și Jozsef Attila. Dar 
Ungaria era abia la începutul 
unui drum. Drumul acesta era 
spinos. Poporul și-a încordat for
țele și a ascultat îndemnurile co
muniștilor, ale partidului care a 
spus mereu adevărul în anii negri 
ai stăpînirii lui Horthy și Ester- 
liazy.

Trebuiau lecuite rănile războiu
lui.

Și au fost lecuite.
Trebuia dezvoltată industria și 

Agricultura pe drumul transfor
mărilor socialiste.

Și au fost dezvoltate.
Nu ne vom adresa cifrelor. Ele 

sînt binecunoscute. Ele au demons
trat în mod argumentat dezvolta
rea Ungariei în anii postbelici. 
Toate aceste realizări — pe care 
le descifrezi în mod concret în 
viața țării vecine — sînt rodul po
liticii partidului comuniștilor și al 
prieteniei frățești cu țările socia
liste. „Poporul ungar — scria re
cent „Nepszabadsag" — care timp 
de secole a luptat singur pentru 
existența sa, a găsit după elibera
rea sa, și pentru prima oara în is
toria sa, prieteni în lagărul țărilor 
care construiesc socialismul".

Prietenia popoarelor maghiar și 
sovietic — care are rădăcini adînc 
împlîntate în istorie — a căpătat 
nn conținut nou după ce munci
torii și țăranii maghiari și-au luat 
soarta în propriile lor mîini.

Relațiile sovieto-maghiare, ca și 
relațiile dintre Ungaria și celelalte 
tari socialiste, se bazează pe ega
litatea deplină în drepturi și prie
tenia frățească dezinteresată.

Puterea populară a dat poporu
lui maghiar conștiința că este stă- 
pîn^al propriei sale țări. Fabricile 
și uzinele au devenit bun al între
gului popor, pămîntul a fost îm
părțit țărănimii muncitoare, cul
tura s-a ridicat pe culmi înalte. 
Viața poporului a cunoscut con
tinue îmbunătățiri. Dar în practica 
construcției socialiste, fosta con
ducere a partidului și a guvernu
lui a săvîrșit greșeli serioase care 
au provocat nemulțumirea. De acest 
lucru s-a folosit contrarevoluția. 
Ceea ce s-a întîmplat în Ungaria 
în lunile octombrie-noiembrie 1956 
este însă strâns legat de uneltirile 
cercurilor occidentale, de orienta
rea agresivă a politicii lor. In pri
vința aceasta, s-a acumulat un bo
gat material faptic doveditor. Ata
cul armat împotriva puterii popu
lare din Ungaria este parte inte
grantă a planurilor imperialiștilor 
ce tind să arunce omenirea într-un 
nou război. Nu se poate însă trece 
cu vederea faptul, manifestat prin- 
tr-o multitudine de forme, că 
reacțiunea internațională face tot 
ce-i stă în putință pentru, a împie
dica procesul de destindere în si
tuația internațională, pentru a re
învia detestatul „război rece*4

pentru a agrava încordarea și 
stimula cursa înarmărilor. Con

trarevoluția din Ungaria a fost un 
rezultat nemijlocit al politicii oc
cidentale, un rezultat al celor 100 
milioane de dolari cheltuiți pentru 
subminarea țărilor socialiste în fie
care an, în mod oficial, de statul 
american și al sutelor de milioane 
de dolari cheltuiți pentru aceleași 
scopuri dar îi} mod neoficial tot 
de statul american.

Situația internațională impune 
statelor socialiste să întărească 
neîncetat unitatea lagărului de 
multe sute de milioane al socialis
mului. Dacă în 1919, Republica 
Sovietică Ungară a fost înfrântă, 
aceasta s-a datorat izolării ei pe 
plan extern. Pe atunci, tînăra Ru
sie sovietică trebuia să înfrunte 
asediul dușmanilor din toate păr
țile și nu a putut ajuta proleta
riatul ungar. In prezent, raportul 
de forțe pe plan mondial, fiziono
mia vieții internaționale, sînt ra
dical schimbate. Unitatea indes
tructibilă a marii familii a statelor 
socialiste, ajutorul frățesc al Uniu
nii Sovietice, jertfa de sînge a po
porului sovietic, a ferit Ungaria de 
o nouă catastrofă. In felul acesta, 
a fost împiedicată crearea în ini
ma Europei a unui focar de agre
siune fascistă. Evenimentele din 
Ungaria trebuie apreciate cu lu
ciditate, în mod obiectiv, ținîn- 
du-se seama de interesele vitale 
ale poporului maghiar și ale cauzei 
socialismului și păcii. De altfel, o 
asemenea apreciere devine proprie 
unor cercuri mereu mai largi ale 
opiniei publice.

Ziarul „Nepakarat44 scria recent 
că „poporul maghiar nu va uita 
niciodată că, într-un moment cri
tic din istoria sa, poporul frate 
sovietic i-a acordat un ajutor mili
tar, economic, moral și politic care 
a avut o importanță hotărâtoare 
pentru revenirea Ungariei pe ca
lea avîntului construcției socia
liste ; datorită aoestui ajutor, Un
garia muncește astăzi din nou în 
strînsă și indestructibilă unitate cu 
toate țările socialiste prietene". 
Producția revine la normal. Mun
cile agricole se desfășoară cu in
tensitate. Mai există vremelnice 
dificultăți economice însă există 
depline posibilități pentru înlătu
rarea lor. „Dacă vom reuși să mo
bilizăm masele muncitoare — spu
nea de curînd tovarășul Kadar — 
după un an și jumătate ne vom a- 
duce aminte ca de’ niște lucruri 
aparținînd trecutului că acum e* 
xistă un oarecare șomaj și pericol 
de inflație. Totul depinde de noi".

Ungaria simte alături de ea umă
rul de frate al Uniunii Sovietice 
și al celorlalte țări socialiste. Con
vorbirile ce s-au purtat recent la

Moscova între conducătorii sovie
tici și maghiari au o mare impor
tanță nu numai în ceea ce pri
vește relațiile dintre cele două țări. 
Influențele lor afectează un plan 
mult mai larg și, fără teamă de a 
greși, putem afirma că ele vor a- 
vea consecințe pozitive asupra în
tregii situații internaționale. De
clarațiile comune sovieto-maghia
re oglindesc deplina unitate de ve
deri între guvernele celor două 
țări și conducerile celor două par
tide în principalele probleme in
ternaționale actuale. Lectura lor 
îți inspiră simțămîntul profund al 
unității de neclintit a țărilor lagă
rului socialist. Pe bună dreptate 
se subliniază că în condițiile ac
tuale numai unitatea strânsă a sta
telor socialiste poate asigura cons
truirea cu succes a socialismului 
și apărarea independenței națio
nale a acestor țări. A produs o sin
ceră emoție și bucurie vestea că 
anul acesta Uniunea Sovietică va 
livra Ungariei mărfuri în valoare 
totală de peste un miliard de 
ruble.

Rodnicele tratative sovieto- 
maghiare au fost salutate cu o 
uriașă bucurie de poporul maghiar. 
La mitingurile din Budapesta au 
participat peste 100.000 de oameni 
ai muncit După cum a subliniat 
Ferenc Munnich, numărul partici- 
panților la aceste mitinguri cons
tituie o dovadă grăitoare ca ma
sele largi muncitoare sînt alături 
de Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, că poporul ungar rămîne 
credincios prieteniei sovieto-ma
ghiare. Iar ziarul sovietic „Izves
tia*4 releva : „Prietenia sovieto-un- 
gară care a treent prin toate încer
cările s-a călit și nimic nu o va 
putea zdruncina44.

Poporul romîn este părtaș la săr
bătoarea Ungariei populare. Sîntem 
bucuroși că pe străzile Budapestei 
râsul copiilor răsună zglobiu, că 
coșurile fabricilor își proiectează 
fumul pe înaltul cerului, că trac
toarele răscolesc brazdele. Sîntem 
bucuroși de succesele Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și că 
partea cea mai înaintată a tinere
tului maghiar a făurit o Uniune a 
Tineretului Comunist. Sîntem 
bucuroși că relațiile dintre țările 
noastre se dezvoltă continuu, că 
prietenia noastră a devenit mai 
trainică decît orieînd.

Dușmanii păcii au sperat că vor 
putea scinda lagărul socialist. Ca 
de obicei, s-au înșelat amarnic. 
Marea sărbătoare a poporului ma
ghiar ne găsește mai uniți ca ori
eînd. Unitatea aceasta este cheză
șia victoriei noastre in lupta pen
tru pace și socialism.

Consiliului Prezidențial al Republicii Populare
Ungare

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare 
Comitetului Central Provizoriu 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Budapesta

Dragi tovarăși.

Cu prilejul marii sărbători naționale a poporului maghiar 
— a 12-a aniversare a eliberării Ungariei de sub jugul fascisto- 
horthyst - vă transmitem un fierbinte salut frățesc

Poporul romîn felicită călduros poporul frate maghiar pentru 
realizăr.Ie mărefe obținute în opera de construire a socialis
mului, pentru zdrobirea — cu ajutorul internaționalist al 
Uniunii Sovietice și al celorlalte țări ale lagărului socialist — 
a rebeliunii contrarevoluționare organizată de reacțiunea in
ternă cu sprijinul direct al cercurilor imperialiste interna
ționale.

Oamenii muncii din patria noastră dau o Înaltă cinstire 
tradițiilor de luptă revoluționare ale clasei muncitoare și ale 
întregului popor maghiar, eroismului și abnegației dovedite in 
lupta împotriva dușmanilor puterii populare, al socialismului 
și păcii.

Popoarele noastre — călăuzindu-se neabătut după ideile in
ternaționalismului proletar — vor întări și mai mult relațiile 
de prietenie frățească și colaborare socialistă stabilite intre 
ele. contribuind prin aceasta la Întărirea solidarității țărilor 
socialiste in frunte cu Uniunea Sovietică, la consolidarea uni
tății și puterii lagărului socialist, chezășie a libertății și inde
pendenței Romîniei și Ungariei și a celorlalte țări socialiste.

Poporul romin urează Consiliului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc in frunte cu tova
rășul lanos Kadar și întregului popor maghiar noi și mari suc
cese în lupta pentru întărirea puterii democrat-populare, înflo
rirea continuă a Ungariei Socialiste și apărarea păcii

PREZIDIUL MARII ADUNARI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMINE 

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Consiliului Central al Confederației Sindicatelor 
Libere Maghiare 

Tovarășului Somoghi Miklos 
Budapesta

Cu ocazia celei de-a 12-a aciversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist Consiliul Central al Sindicatelor din R P.R. In 
numele tuturor oamenilor munca organizați In sindicate, vă 
transmite Dv. și prin Dv tuturor amneitorilor și funcționarilor 
maghiari cele mai călduroase arări de succes deplin in lupta 
pentru întărirea paterii nwnciueeșt-țărlnești și lichidarea ur

mărilor rebeliunii contrarevolu țioeare pentru construirea victo
rioasă a socialismului in semapa Dv. patrie.

Vă asigurăm dragi tovarăși de soâdaritatea frățească a sin
dicatelor și oamenilor muncii dia Rrpeblira Populară Romină 
și vă dorim noi succese in lupta voastră fermă pentru o Un
garie socialista, pentru Mărirea us-’-ațu sindicale mondiale și 
pentru pace in hunea intreagă.

Vedere din capitala Ungariei — Budapesta

Noatăți din Republica 
Populară l'ngară

CONSTRUCȚII DE ȘUEPURL 
La șacteree de construcții na
vale dia Baiatonfured a fost ter
minată construcția crini de-al 
13-1 ea șlep cu un deplasament 
de 1000 de tone. Anul acesta 
șantierul caval din Balatoafured 
va constru: alte doctă astfri de 
șlepuri, dintre care urmi este co
mandat de o societate bavareză.

MACARALE PORTALE DE 
ZECE TONE. La fabrica con
structoare de macarale din Buda
pesta a început fabricarea de ma
carale portate ca o capacitate de 
zece tone. Pică acu—, macaralele 
fabricate In Ungara nu depășesc 
capacitatea de 7,5 tone.

PRODUCȚIA DE CEASORNI
CE. Fabrica de ceasornice din 
Ungaria va produce anul acesta 
ceasornice de masă, de o 
execuție ireproșabilă și care 
trebuie întoarse la intervale de 
opt zile.

it » =====

avara la Budapesta
Astăzi e sărbătoare pe Intre, 

gul cuprins al Ungariei. Soarele 
primăvăratic Iși revarsă razele 
dătătoare de viafă, pe întinsul 
patriei maghiare. Budapesta e in 
haină de sărbătoare: așa e și 
Mlscolțul și Gybr și Taiabanya.

Munfii Matra tși dezbracă ul
timele resturi ale îmbrăcăminții 
de iarnă. Dunărea cea bătrină se 
umflă și curge zgomotos pe sub 
podurile falnice ale Budapestei.

Cu 12 ani In urmă, era de ase- 
menea primăvară, natura renăștea 
dar primăvara aceea avea ceva 
cu totul deosebit pentru poporul 
maghiar. Era o primăvară istori
că pentru poporul maghiar. Glo
rioasele trupe sovietice, alungind 
fiara fascistă, la 4 aprilie, au cu. 
ratat pămintul maghiar de hoar, 
dele hitleriste și de salasiștii ma
ghiari. Poporul maghiar eliberat 
a pășit pe drumul construirii 
unei vieți noi.
In această zi amintirile mă poar

tă din nou pe străzile largi și 
curate ale Budapestei, pe insula 
Margareta in bastionul industrial 
Csepel și in parcul zoologic attt 
de îndrăgit de toate vîrstele. Mă 
simt dus parcă de șuvoiul de oa
meni imbrăcați ca de duminică, 
purtlnd steaguri și pancarte care 
sărbătoresc 4 aprilie.

Budapesta, minunată îmbinare 
a naturii darnice șl a talentului 
poporului maghiari Un fluviu ce 
despică orașul tn două, muntele 
Geiert care se ridică parcă din 
senin In mijlocul orașului face 
relieful capitalei attt de variat. 
Căsufele de un farmec aparte se'

cațără pe muntele Geiert, unele 
mai îndrăznețe ca altele. Podu
rile minunate peste Dunăre leagă 
Pesta de Buda.

Am sosit la Budapesta dimi
neața. Vremea era capricioasă. 
Explicabil. Primăvara era in prag. 
Budapesta se trezea, oamenii 
mergeau la locurile de muncă, e. 
levii se grăbeau la școală. Piețe
le erau pline de cumpărătoare. 
Precupețele strigau, care mai de 
care, oferindu-și mărfurile. înain
te de a mă indrepta spre hotelul 
de pe insula Margareta, am par
curs străzile Rakoczi uloi, Nagy- 
korut.

Munca de curățire a străzilor, 
de refacere a clădirilor deterio
rate erau In toi. Sint străzi unde 
se văd încă urmările luptelor cu 
ocazia evenimentelor din octom. 
brie-noiembrie. M-am oprit tn 
fața unei asemenea clădiri și pri
veam cu regret cariatidele sfărl- 
mate care serveau odinioară drept 
ornament unei porți. Privirea 
mi-a fost surprinsă de unul din 
tinerii dintr.o brigadă de recons
trucție. „Nu vă necăjiți, totul va 
fi refăcut 1“ mi-a spus tinărul 
Komaromi Pista. M-am apropiat 
și am intrat in vorbă. Komaromi 
Pista are 18 ani și a venit la 
Budapesta de o lună de zile, din- 
tr-un sat apropiat. Mi-a spus că 
a ven t să ajute la refacerea „te
zaurului nostru" a Budapestei. 
Acest mic episod mi-a insuflat 
și mai multă încredere in forțele 
sănătoase, constructive ale po
porului maghiar.

Pe insula Margareta primă- 
vara parcă ar fi sosit mai de

vreme. Un grup de sportivi se 
antrenau pe unul din stadioane. 
Grădinarii se îngrijeau ca primă
vara să fie intimpinaid cum se 
cuvine de lumea vegetală de pe 
insulă. Mi-am depus lucrurile la 
Hotelul Margitsziget și am În
ceput, apoi, să colind din nou 
prin Budapesta.

Poporul maghiar a trecut prin 
multe încercări grele, istoria po
porului maghiar are glorioase pa
gini de luptă ca cele din 1848, 
1919. Fără îndoială că infringerea 
contrarevoluției și lichidarea ur
mărilor ei se va Înscrie alături 
de aceste pagini.

Imediat după infringerea forțe
lor contrarevoluționare, cărbu
nele era problema Nr. 1, dar 'peste 
puțin timp minerii cei bravi, răs- 
punzind cu cinste nădejdilor puse 
în ei de întregul popor muncitor, 
au îndreptat situația. Cu citeva 
zile după sosirea mea la Buda
pesta, am aflat că Intr-o singură 
zi minerii au dat patriei 66.845 
tone cărbune, cea mai mare pro
ducție după evenimentele din oc
tombrie.noiembrie 1956.

Plimbindu-mă pe străzile Buda
pestei. nu odată am rămas Incin
ta! de gustul cu care erau aran
jate vitrinele diverselor magazine. 
Nu am putut rezista ispitei și 
am pășit pragul unui mare ma
gazin universal. Așa cum se în. 
timplă deobicei, am intrat tn vor
bă attt cu vinzători cit și cu 
cumpărători. La început, un 
schimb de păreri asupra calității 
mărfurilor, iar mai pe urmă, al
tele. Așa am aflat, dintr-o sursă 
directă, (responsabilul magazinu

lui). că industria ușoară. In 'mna 
februarie a.c. a produs cu 13 la 
sută mai mult ca In lunile tre
cute. Uitîndu-mă mai bine prin
tre mărfuri am descoperit și mul
te articole din R.D.G. din Ceho
slovacia etc. Tot Ia Budapesta am 
aflat ci pini la 1 martie a.c. țări
le socialiste au ajutai poporul 
maghiar cu mărfuri echivalente 
cu suma de 738 milioane forinți.

Oamenii maghiari sint priete
noși, comunicativi, poți să legi 
cunoștințe multe și ei îți poves
tesc imediat foarte multe din via
ța, din bucuriile și necazurile 
lor.

Astfel, stind la coadă pentru 
bilete la un concert dat de cintă- 
reața pariziană Lucienne Boyer 
am aflat multe amănunte despre 
premierele in pregătire, despre 
artiștii care urmează să sosească 
la Budapesta, despre cei care ur
mează să plece și să ducă me
sajul artei maghiare peste gra
nițele țării. Dar iată că o băbuță 
povestește cu lacrimi in ochi des
pre necazurile lui „Lotyi al nos. 
tru". Este vorba de bine cunos
cutul actor Latabar Kalman, care 
imediat după evenimentele din 
octombrie-noiembrie a condus tur
neul unei trupe teatrale in provin
cie. Au dat mai multe spectacole 
in săli neincălzite, de pe urma 
cărui fapt, Latabar s-a îmbolnăvit 
și a fost internat tn spital.

In zilele acelea, am vizitat ex
poziția lui Jean Effel, care a avut 
lin succes remarcabil la Buda
pesta. Balerinii sovietici și an
samblul Alexandrov au avut un 
succes deosebit, presa maghiară,

radioul, întregul popor care a 
avut ocazia să cunoască aceste 
manifestări artistice, aduceau cu
vinte de laudă înaltei măiestrii 
a artiștilor sovietici.

Am cunoscut și-am stat de vor- 
bă cu mulți tineri de diferite o- 
cupații, de diferite preocupări cul
turale, artistice și sportive. In- 
tr-una din zile am fost invitat 
să asist la repetițiile unui cor 
care se pregătește cu multă rlv- 
nă pentru Festivalul Mondial al 
Tineretului de la Moscova. In 
pauză am vorbit cu unii dintre 
entuziaștii cintecului Mulți din
tre ei erau preocupați de înfiin
țarea Uniunii Comuniste a Tine
retului (U.C.T.). După cum am 
aflat ulterior, în ultima săptă- 
mină a lunii martie într-un cadru 
sărbătoresc s-a înființat U.C.T. 
din Ungaria, cuprinzind pe cei 
mai buni tineri, devotați cauzei 
marxism-leninismului și construc
ției socialismului tn Ungaria. 
Stind de vorbă cu clțiva tineri 
talentațl, am aflat printre altele 
de succesul deosebit al balului 
mascat organizat de studenții din 
Budapesta tn sala Teatrului Na
țional. „Cei de la arhitectură au 
fost grozavi", spunea studenta 
Kovacs Eva, una dintre cele mai 
valoroase elemente ale corului.

Am părăsit Budapesta tot in- 
tr-o dimineață, despărțindu-mă 
de un oraș minunat, în plină pri. 
măvară.

CONSTANTIN RADU

Sesiunea Biroului 
Consiliului Mondial 

a! Păcii ți-a încheiat 
lucrările

BERLIN 3 (Agerpreș). — La 
2 aprilie și-a încheiat lucrările 
la Berlin sesiunea Biroului Con
siliului Mondial a Păcii, care a 
adoptat următoarele documente : 
apelul de la Berlin al Consiliului 
Mondial al Păcii, declarația in 
legătură cu apelul de la Berlin 
al Consiliului Mondial al Păcii 
și rezoluția Biroului Consiliului 
Mondial a Păcii cu privire la si
tuația internațională.

—o----
0 delegație a tineretului 
maghiar vizitează regiunea 

subcarpatică 
a Uniunii Sovietice

UJGOROD 3 (Agerpres). — 
TASS transmite; Ua 3 aprilie a 
sosit In regiunea subcarpatică a 
U.R.S.S. într-o vizită de prietenie 
o delegație de tineret din Unga
ria de o sută de tineri.

Delegația ungară va fi oaspe- 
tele tineretului din regiunea sub
carpatică timp de două zile.

In aceeași zi a plecat în Un
garia într-o vizită de prietenie o 
delegație a tineretului din regiu
nea subcarpatică, care va parti
cipa la festivitățile cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului 
— ziua eliberării Ungariei de 
sub jugul cotropitorilor hitleriș'.i.

Ședința festivă de la Budapesta
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres tran
smite : Cu prilejul celei de-a 12-a 
aniversări a eliberării Ungariei 
de sub Jugul hitleriat de către 
armata sovietică la 3 aprilie a a- 
vut loc la Opera de stat din Bu
dapesta o ședință festivă organi
zată de C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, de gu
vernul revo'uționar muncitoresc- 
țărănesc. de Consiliul Central al 
Frontului Patriotic și de Confe
derația Sindicatelor libere ma
ghiare.

Salutați călduros, cu vil aplau
ze, in prezidiul ședinței festive au 
luat Ioc Isvan Dobi, președintele 
Prezidiului Republicii, lanos Kadar 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar 
și președinte al t.C. al P.M.S.U., 
membri al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.M.S.U., membri ai 
C.C. al P.M.S.U., conducători ai 
organizațiilor de masă șl ob
ștești, fruntași în producție, oa
meni ai științei și artei.

In prezidiu au luat loc de ase. 
menea J. I. Gromov, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. ia Budapesta, precum și 
M.B. Mitin, conducătorul delega
ției culturale sovietice sosită la 
Budapesta pentru sărbătorirea 
zilei de 4 aprilie.

In sala pavoazată sărbătoresc 
se aflau numeroși fruntași ai 
vieții publice și culturale, mun. 
citori fruntași, savanți. scriitori, 
reprezentanți ai Forțelor Arma, 
te Ungare, ziariști. Printre oas
peți 6e aflau numeroși membri 
ai corpului diplomatic acreditați 
la Budapesta.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R.P. Ungaria și U.R.S.S. 
Istvan Dobi, președintele prezi
diului Republicii a deschis șe
dința dtnd cuvîntul lui Gyorgy 
Marosan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al PM.S.U., 
care a vorbit despre cea de-a 
12-a aniversare a eliberării Un. 
gariei,

Dulles așteaptă ca Egiptul să capituleze 
în fața pretențiilor occidentale

WASHINGTON 3 (Agerpres).- 
In cadrul conferinței sale de pre
să din 2 aprilie, secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A, 
Dulles, s-a referit în general la 
problemele Orientului Mijlociu.

Veteranii sovietici ii invită pe veteranii 
americani să-i viziteze în U.R.S.S.

MOSCOVA 3. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Un grup 
de veterani de război din Uniu
nea Sovietică a adresat o scrisoa
re membrilor organizației „Vete
ranii americani ai tntlinirii de pe 
Elba".

După ce tn scrisoare se arată 
că anul trecut delegația sovietică 
•le veterani ai întîlnirii de pe Elba

nu a putut veni în S.U.A., din 
motive independente de voința ei, 
pentru ca această tntîlnire să 
poată avea totuși loc veteranii 
sovietici invită pe veteranii ame
ricani să-i viziteze în U.R.S.S. 
pentru a sărbători împreună cea 
de a 12-a aniversare a victoriei 
istorice repurtate asupra fascis
mului.

In întîmpinarea celei de a 40-a 
aniversări a Revoluției din Octombrie

MOSCOVA 3 (Agerpres) — 
TASS transmite: Institutul de 
marxism-leninism de pe lingă 
CC. a) P.C.U.S. pregătește in 
vederea ceei de a 40-a aniversări 
a Revoluția d:n Octombrie o se
rie de poblrcații importante. Este 
vorba in primul rind de culegeri 
de materiale documentare ale Co
mitetului Central al partidului 
din perioada pregătirii și des
fășurării Marii Revoluții Socia. 
liste din Octombrie. Printre căr
țile pregătite sint culegerile: 
..Partidul Comunist în perioada 
dualității puterii" și „Partidul 
Comunist In lupta pentru victoria 
Marii Revoluții din Octombrie" 
Culegerile cupriad hotăriri și 
apeluri ale CC, hotăriri ale 
fracțiunilor bolșevice ale Sovie
telor. ale comitetelor de fabrică 
și uzine, apeluri ale organizații
lor militare ale P-M.S.D. (b) din 
Rusia, documente ale organiza, 
țfilor locale de partid.

In culegerile „Corespondența 
Secretariatului C.C. al P.M.S.D. 
(bi din Rusia cu organizațiile lo
cale de partid in perioada pregă
tirii și înfăptuirii revoluției din 
Octombrie" și „Corespondenta 
Secretariatului C.C. al P.M.S.D 
(b) die Rusia cu organizațiile 
locale de partid în perioada mar
șului triumfal al puterii sovietice" 
vor fi cuprinse documente îliH- 
trind uriașa mimeă organizatori
că dusă in această perioadă de 
partid, legătura sa striusă cu mi
sele largi ale oamenilor muncii.

Se editează culegerea „Hotăriri 
ale C.C al P.C.U.S. tn proble
mele economice". Ea cuprinde 
principalele hotăriri ale Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice tn cei 
40 de ani ai puterii sovietice in 
problemele organizării și condu
cerii economiei socialiste.

O carte separată va cuprinde 
articolele lui V. I. Uentn cu pri
vire la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Se pregătește edi
tarea operelor complecte ale lui 
V. I. Lenin tn 55 de volume. Pri
mele volume vor apare la sfirși- 
tul anului acesta. Se pregătește 
o nouă ediție a biografiei lui 
V. I. Lemin.

Dulles a comunicat că S.UA. au 
trimis răspunsul la memorandu
mul Egiptului tn problema ad
ministrării Canalui de Suez. Deși 
Dulles nu a arătat ce propuneri 
cuprinde acest răspuns, el a de. 
clarat totuși că S.U.A. vor de 
fapt ca Egiptul să accepte con
dițiile puse anul trecut de pute
rile occidentale. După cum se 
știe, aceste condiții, respinse de 
Egipt, prevăd așa-numita „inter, 
naționalizare" a Canalului de 
Suez, i

Dulles a lăsat «ă se înțeleagă 
că se așteaptă ca Egiptul să 
capituleze In fața pretențiilor pu
terilor occidentale. După cum a 
declarat secretarul de stat, Sta
tele Unite așteaptă consimțămin. 
tul Egiptului pentru a Începe 
tratative „serioase“^cu privire la 
„administrarea internațională" â 
Canalului de Suez.

Dulles a confirmat de fapt că 
S.U.A. intenționează să mențină 
și de acum înainte, prin mijloa
ce militare, Taiwanul și insulele 
invecinate — teritoriu smuls 
Chinei.

Râspunztnd Ia alte întrebări, 
Dulles a recunoscut că S.U_A. in
tenționează să se amestece și de 
acum înainte în treburile Interne 
ale țărilor de democrație popu
lară.

In ciuda opiniei pubIice

Generalul nazist Speidel 
a luat comanda

PARIS 3. Corespondentul Ager, 
preș transmite: In dimineața zi
lei de 3 aprilie a avut loc la 
Fontainebleue ceremonia insta
lării in mod oficial a fAstului ge
neral din armata nazistă Speidel 
ir) postul de comandant al tru
pelor terestre ale pactului Atlan
tic din zona Europei centrale. 
Adjunct al generalului Speidel 
desemnat de guvernul francez 
este generalul francez Jussieu- 
Pontcaral, care fn timpul celui 
de-al doilea război mondial a fost 
deportat din ordinul trupelor de 
ocupație germane.

După cum au anunțat ziarele 
și agențiile de presă occidentale, 
numirea generalului Speidel, care 
a participat fn mod activ la re
presiunile organizate de trupele 
de ocupație naziste fn Franța, 
tntr-un post fn care urmează să 
comande soldați francezi, bel
gieni, a provocat o puternică in
dignare fn Franța și tn celelalte 
țări occidentale, tn dimineața zi-

lei de 3 aprilie, o delegație a 
celor peste 100 de tineri care au 
semnat o scrisoare anunțînd că 
refuză să facă serviciul militar 
sub ordinele lui Speidel, s-a pre
zentat la Președinția Republicii, 
cerind audiență președintelui 
Coty. Acesta a refuzat să-i pri
mească pe membrii delegației. 
Delegația, din care făceau parte 
pe lîngă deputatul comunist Ma
thilde Gabriel Peri, și numeroși 
fii și rude ale victimelor ocupa, 
ției naziste și a lagărelor de con. 
centrare din timpul celui de-al 
doilea război mondial, nu a fost 
primită nici de primul ministru 
Mollet, căruia i-a solicitat de a- 
semenea o audiență pentru a 
protesta Împotriva instalării ge
neralului Speidel. Membrii dele
gației au manifestat atunci în 
piața din fața Palatului Bourbon 
— sediul Adunării Naționale 
Franceze — depuntnd flori la 
placa comemorativă așezată aici 
tn memoria unul tinăr patriot 
francez ucis de naziști.

VAflNFGRMAM 7*
« MOSCOVA. — Cu prilejul 

sărbătorii naționale a Republi
cii Populare Ungare — cea de-a 
12-a aniversare a eliberării de sub 
jugul fascist — K. E. Voroșilov. 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., N. A 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și N. 
S. Hrușciov prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S. au adresat lui lstvan 
Dobi președintele Prezidiului Re
publicii Populare Ungare și lui 
Ja‘nos Kadar președintele guver
nului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc al R.P. Ungare și pre
ședinte al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar o telegramă de felicitări.

De asemenea ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. A. 
Gromiko a trimis o telegramă de 
felicitări lui Imre Horvath mi
nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Ungare.

• BELGRAD. — Cu prilejul zi
lei naționale a R P. Ungare pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, 1. B. 
Tito. a adresat președintelui Pre
zidiului R.P. Ungare, lstvan 
Dobi, o telegramă în care urează 
poporului ungar progres tn con
struirea țării sale.

• LONDRA. — Corespondentul 
din Amman al agenției Reuter

transmite că la 3 aprilie s-a a- 
nunțat în mod oficial că Consi
liul de Miniștri al Iordaniei a 
hotărit să stabilească relații di
plomatice cu Uniunea Sovietică, 

•• VARȘOVIA. In urma trata
tivelor dintre delegațiile guverna
mentale ale Republicii Populare 
Polone și Republicii Populare Chi
neze, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de Înțelegere reciprocă 
și prietenie, la Varșovia a fost 
semnat un acord cu privire la 
schimburile comerciale și de plăți 
pe anul 1957.

« HELSINKI. La invitația 
Uniunii centrale a sindicatelor din 
Finlanda, la 2 aprilie a sosit la 
Helsinki o delegație de ziariști de 
la ziarele sindicale din Uniunea 
Sovietică. Delegația este condusă 
de B. S. Burkov, redactor șef al 
ziarului „Trud".

• SOFIA. Răspunzînd invita
ției Camerei Populare a Republi
cii Democrate Germane, la 2 a. 
prilie a părăsit Sofia plecind ia 
Berlin o delegație parlamentară 
bulgară alcătuită din 16 deputați 
In frunte cu Ferdinand Kozovski, 
președintele Biroului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria.

« AMMAN. După cum anunță 
agenția Reuter trupele britanice

au evacuat baza militară de la 
Maan, din sudul Iordaniei. Baza 
aeriană de la Mafrak și baza na
vală de la Akaba vor fi evacuate 
tn decurs de două luni. După cum 
se știe în urma anulării trata
tului anglo-iordanian trupele bri
tanice trebuie să evacueze bazele 
militare pe care le dețin pe te
ritoriul Iordaniei.

'• TRIPOLI. La Tripoli a avut 
loc ceremonia predării către școa
la musulmană de meserii și de 
arte aDlicate din oraș a unui dar 
din partea elevilor școlii de me
serii din orașul Baku — două 
mașini-unelte (mașină de găurit 
și un strung), construite de ele
vii școlii din Baku,

• TOKIO.—La Tokio au avut loc 
întrevederi Intre l. F. Tevosian, 
ambasadorul U.R S S. în Japonia, 
și primul ministru. Kiși, precum 
și între Ide, ministrul Agricultu
rii și Silviculturii și A. M. Ku- 
tîrev, șeful delegației sovietice 
pentru problemele pescuitului. In 
cursul acestor întrevederi au fosf 
examinate pozițiile părților cu pri
vire la problemele asupra cărora 
nu s-a putut cădea de acord la 
tratativele sovieto-japoneze în 
problemele pescuitului.
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