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Cocktail cu ocazisărbătorii naționale• •a R. Cehoslovace
Ambasadorul Republicii Ceho

slovace la București, dr. Ivan Ro. 
hal Ilkiv, a oferit simbătă seara 
un cocktail cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii Ceho
slovace.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Emil 
col a a 
ghici, 
mitru

Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
Ceaușescu, Alexandru Dră- 
Constantin Pîrvulescu, Du- 
Coliu, Leonte Răutu, gene-

ral-colonel Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, 
Janos Fazekaș, Gheorghe Stoica, 
Avram Bunaciu, membri ai ®.G. 
al P.M.R., membri ai guvernului 
și ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai institu
țiile»- centrale, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice t ‘_acreditați la Bucu-

rești și alți membri âi Corpului 
diplomatic.

Ambasadorul Republicii (Ceho
slovace, dr. Ivan Rohal Ilkiv, și 
președintele (Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne^ Ghivu Stoica, 
au rostit toasturi.

Cocktailul s-a desfășurat într-ai 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

La Monumentul Eroilor Patriei La Monumentul Eroilor Sovietici

Președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme 

a R. P. 0. Coreene 
Țoi En Ghen, 

va face o vizită de prietenie 
in Republica Populară Romînă
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a invitat pe pre
ședintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, tovarășul Țoi En Ghen, să facă o vizită de 
prietenie în Republica Populară Romînă.

Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, tovarășul Țoi En Ghen, a accep
tat această invitație.

Tovarășul Țoi En Ghen va vizita Republica Populară Romînă 
în cursul acestei luni.

Tinerii la construcții 
fie drumuri

Brigadierii
Ia scosul pietrei

Pentru pietruirea de străzi

Cu prilejul Zilei Victoriei
Depunerea de coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei 

și Ia Monumentul Eroilor Sovietici
Lt 9 mai, cu prilejul Zilei Vic

toriei, la Monumentul Eroilor Pa
triei ți la Monumentul Eroilor So
vietici au fost depuse coroane de 
8ori.

La solemnități au luat parte to
varășii : general de armată Emil 
Bodnăraș și Petre Borilă, vice
președinți ai Sonsiliului de Mi
niștri, general colonel Leontin Să
lăjan, ministrul Forțelor Armate, 
Gheorghe Stoica, secretarul Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Avram Bunaciu, Ion Cozma, 
Gheorghe Diaconescu, Carol Lon- 
eear, Gh. Gaston Marin, Alexan
dru Sencovici, Mihai Suder, Aurel 
Vijoli, membri ai guvernului; 
Alexa Augustin, Constanța Cră
ciun, Florian Dănălache, Petre 
Drăgoescu, Elena Lascu lordă- 
chescu, Mihai Mujic, Ilie Murgu- 
lescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Pas, r...............
6.C. al 
Petre 
Geltz, 
membri 
nări Naționale ; general-locotenent 
Floca Arhip și general-maior Mi
hai Burcă, adjuncți ai ministrului 
Forțelor Armate, Al. Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe ; foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist: ge
neralii de armată în rezervă V. 
Atanasiu și , C. Vasiliu-Rășcanu, 
general-colonel în rezervă C. Ionaș- 
cu, generalii locotenenți în rezervă 
I. Crețulescu, D. Dămăceanu și 
Radu Rusescu; academicieni, con
ducători ai unor instituții centrale, 
departamente și organizații ob
ștești, reprezentanți ai Comitetu
lui Orășenesc București al P.M.R., 
ai Comitetului Executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei, delegați 
ai oamenilor muncii din marile în.

Ion
Ghizela Vass, membri ai 

I P.M.R.; Mihai Gh. Bujor, 
Gonstantinescu-Iași, Filip 
N. Gh. Lupu, R. Zăroni, 

i ai Prezidiului Marii Adu.

treprinderi din București, generali 
activi și de rezervă și ofițeri ai 
Forțelor noastre Armate, oameni 
de artă și cultură.

Au asistat ambasadorii: Stoian 
Pavlov — R. P. Bulgaria, A. A. 
Epișev — Uniunea Sovietică, Ivan 
Rohal Ilkiv — R. Cehoslovacă, Fe- 
renk Keleti — R. P. Ungară, An
tonios Poumpouras — Grecia, Ce- 
lal Tevfik Karasapan — Turcia, 
Kim Ben Dik — R.P.D. Coreeană, 
Janusz Zambrowicz — R.P. Polo
nă, France Hocevar — R.P.F. 
Iugoslavia, Hasan Alimerko —- 
R. P. Albania, Farid Chehlaoui — 
Republica Arabă Unită, Wilhelm 
Bick — R.D. Germană; miniștrii: 
Francesco Lo Faro — Italia, Pier- 
re-Franțois Briigger — Elveția, 
Ernesto Piaggio — Argentina, Ro
bert D. J. Scott Fox — Marea 
Britanie ; însărcinați! cu afaceri: 
Jean Leroy — Belgia, Franz Her- 
batschek — Austria ; însărcinați! 
cu afaceri addnterim: Matti Pyy- 
kko — Finlanda, Nguyen Minh 
Chuong — R.D. Vietnam, Jean du 
Bois-Berranger — Franța, Van 
Lu-min — R. P. Chineză, Emory 
C. S.vank — S.U.A., Rari Frederik 
Hasle — Danemarca; general ma
ior 1. P. Juravliov, atașat militar, 
naval și al aerului al Uniunii So. 
vietice, colonel Miloslav Hoppe, 
atașat militar al R. Cehoslovace, 
Grp. Cpt.James W. Appleton, ata
șat al aerului al Marii Britanii, 
colonel Lajos Soit, atașat militar 
al R.P. Ungare, colonel William F. 
Northam, atașat militar al S.U.A., 
colonel Adam Levko, atașat mili
tar, naval și al aerului al R.P. Po
lone; locotenent colonel Mei lun-si, 
atașat militar al R.P. Chineze, lo
cotenent colonel L. L’Helgouach, 
atașat militar al Franței, locote
nent colonel Edo Bohinc, atașat 
militar și al aerului al R.P.F. Iu-

goslavia, locotenent colonel Nus- 
ret Erdem, atașat al aerului al 
Turciei, locotenent colonel O’Wigh- 
ton D. Simpson, atașat al aerului 
al S.U.A., maior Fahrettin Tura- 
kan, atașat adjunct al aerului al 
Turciei, maior Heinz Huhn, atașat 
militar al R.D. Germane.

Au luat de asemenea parte 
membrii delegațiilor sindicale de 
peste hotare care au participat la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai în țara 
noastră.

La monumente au făcut de gar
dă ofițeri ai forțelor armate și 
pionieri.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R.P. Romîne și U.R.S.S.

La monumentul Eroilor Patriei 
și la Monumentul Eroilor Sovie
tici au fost depuse coroane de 
flori din partea C.C. al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri, Prezidiu, 
lui Marii Adunări Naționale, 
corpului diplomatic, Ministerului 
Forțelor Armate, Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, C.C. al U.T.M., 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R. și Sfatului Popular al Ca
pitalei, Consiliului național al fe
meilor, Academiei R.P. Romîne, 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii, delegațiilor sindicale de 
peste hotare care au participat la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai, Uzine- 
nelor „23 August", „Mao Țze-dun", 
„Tudor Vladimirescu", „Semănă
toarea", complexului C F.R. „Gri- 
vlța Roșie", fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" și a altor în
treprinderi din Capitală.

Elevi și pionieri au depus jerbe 
de flori.

Participanții la solemnități au 
primit apoi defilările companiilor 
de onoare.

?i 
șosele la un preț de cost cit mai 
redus, brigăzile utemiste de mun
că patriotică din orașul Giurgiu, 
au trecut la valorificarea intensă 
a resurselor locale. In fiecare du
minică sute de tineri înarmați cu 
lopeți și tîrnăcoape se îndreaptă 
spre carierele din apropierea ora
șului, pentru a scoate piatra ne. 
cesară pietruirii străzilor și șo
selelor din oraș. Munca este des
tul de anevoioasă. Piatra se dis
locă greu. Brigadierii însă mun
cesc cu multă rîvnă. Numai în- 
tr-o singură duminică tinerii au 
scos peste 40 tone de piatră. în 
fiecare duminică alte zeci de tone 
de piatră sînt transportate în car
tierele orașului unde alți tineri, 
alături de vîrstnici ajută la pie
truirea străzilor, la înfrumuseța
rea lor.

adunarea 
izbucnit în

discutat pe 
care trebuia

(Ager preș)

C. COSTICA 
instructor al Comitetului re* 

gional ll.T.M. București

Utemiștii 
au transportat și 

împrăștiat 1.700 m.c. 
de pietriș

Utemistul Marian Bucur vorbea 
din ce în ce mai înflăcărat:

— Și nouă ni se adresează 
cumentele Plenarei C.C. 
P.M.R. din noiembrie 1958.

Un nou stadion 
la Bacău

Cuvîntarea tovarășului
Tovarășe ambasador,
Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți.

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți,

do- 
al 
Și

La Bacău a avut loc sîmbătă 
după-amiază festivitatea inaugu
rării noului stadion sportiv „23 
August" cu o capacitate de 15.000 
de locuri. Noul stadion este pre
văzut cu teren de fotbal și pistă 
de atletism, iar peluzele și tribu 
nele sînt construite din beton ar 
mat. Pentru sportivi au fost con
struite vestiare, săli de dușuri etc.

La construcția noii baze spor
tive o contribuție însemnată a a- 
dus-o cele peste 120 de brigăzi de 
muncă patriotică ale tineretului 
care au lucrat timp de 3 luni la 
săpături, terasamente, amenajări.

Tratativele calea rezolvării
problemelor urgente ale vieții internaționale

La Geneva, mîine, miniștrii de 
Externe ai celor patru mari pu
teri se întîlnesc la masa tratati
velor. Este un eveniment ce de
pășește cadrul unor obișnuite tra
tative diplomatice Conferința 
cvadripartita corespunde unei ne
cesități imperioase dictata de în
suși cursul evenimentelor din via
ța internaționala, ideea tratative
lor întrunește în prezent adeziu
nea unor categorii de oameni ce 
reprezintă imensa majoritate a 
omenirii. Opinia publică a ajuns 
la înțelegerea faptului că „războ
iul rece", cursa înarmărilor, cu 
întreg cortegiul lor de consecin
țe, nu numai că nu pot creea o 
bază pentru reglementarea pro
blemelor internaționale litigioase, 
dar înveninează neîncetat relații
le dintre state, subminează pacea.

Situația internațională prezint, 
nu puține anomalii — primejdioa
se pentru liniștea zilei de mîine 
— pe care orice om ce examinea
ză cu obiec ivitate faptele, le sezi- 
scază cu ușurință. Ne referim ia 
lipsa unui tratat de pace cu Ger
mania după 14 ani de la capitu
larea fascismului german, avem 
în vedere situația din partea apu
seană a Berlinului... Sursele aces

tor anomalii trebuie căutate in 
politica nerealistă, lipsită de în
țelepciune, a puterilor occidenta
le, politică ce de-a lungul unui 
deceniu și jumătate s-a străduit 
cu încupățînare să ignoreze pro. 
punerile constructive ale Uniunii 
Sovietice îndreptate spre rezolvarea 
problemei germane ca și ale altor 
probleme internaționale litigioase. 
Popularitatea mondială a ideii tra
tativelor pe care a promovat-o cu 
o consecvență desăvirșită Uniunea 
Sovietică — a fost un factor deter
minant in împlinirea vechiului de
ziderat al popoarelor — 
la al 
comună de 
tanților U.R.S.S., S.UA., Angliei 
și Franței. Coincidența creează o 
apropiere dintre data începerii 
tratativelor de la Geneva și ani
versarea victoriei asupra fascis. 
mului. Aceasta reînvie în memo
rie colaborarea care a existat în
tre marile puteri în anii coaliției 
antihitleriste. Pe bună dreptate 
popoarele se întreabă : oare spi
ritul colaborării ce a domnit în
tre puterile coaliției antifasciste, 
atunci cînd era vorba de înfrîn- 
gerea militară a lui Hitler, nu 
poate să domnească și acum cind

ace- 
reîntilnirii la o masă 

discuții a reprezen-

este vorba de a asigura pacea o- 
menirii, de a găsi puncte comune 
pe linia rezolvării marilor pro
bleme internaționale ale momen
tului ? Fără îndoială că o aseme
nea posibilitate există, dar ea 
depinde în întregime de atitudi
nea puterilor occidentale, care din 
păcate în perioada postbelică au 
aplicat o politică contrară spiri
tului colaborării statornicit în 
vremea războiului antifascist.

Miniștrii de Externe ce se întîl
nesc la Geneva 
două probleme 
sînt spinoase: 
tatului de pace cu Germania și 
cea a reglementării situației pri
mejdioase și inacceptabile din 
Berlinul occidental. Sînt două 
probleme cu aspecte complexe pe 
care opinia publică le cunoaște și 
a căror importanță o apreciază.

A devenit evident că lipsa unui 
tratat de pace cu Germania este 
folosită de anumite cercuri agre
sive din Occident tocmai pentru a 
împinge tot mai mult R. F. Ger
mană pe calea militarismului, spre trebuie încheiat cu cele două Ger- 
a grăbi înzestrarea armatei vest- 
germane revanșarde cu arma ato
mică. Pentru a lichida primejdia pe 
care situația din Germania occi-

au de examinat 
ce fără îndoială 
problema Tra-

dentală o creează pentru pacea ș. 
securitatea Europei este necesar in 
mod acut să se treacă de urgența 
la încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și la înlăturarea defini
tivă a focarului de război din Ber
linul occidental prin transformarea 
lui într-un oraș liber, demilitarizat. 
Dezbaterea fructuoasă a acestor 
probleme solicită prezența la mas; 
tratativelor pe lingă marile puteri 
a reprezentanților celor două state 
germane și ai Poloniei și Ceho
slovaciei — state vecine cu Ger 
mania și care au fost primele vie 
time ale agresiunii hitleriste 
Ideea rezolvării acestor problem, 
este susținută de cercuri largi di.- 
diferite țări. Este interesantă în 
această privință părerea exprima
tă de o personalitate ca Paul 
Struye, președintele Senatului 
belgian. Intr-un articol pe care l-a 
publicat într-unul din marile co
tidiene din Bruxelles, omul poli
tic belgian a subliniat că nume
roase probleme „pot fi rezolvate 
numai prin tratatul de pace care

Sărbătorim astăzi alături de poporul frate ceho
slovac cea de-a 14-a aniversare a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist.

Poporul romîn se bucură din toată inima de reali
zările remarcabile obținute în cei 14 ani de la 
eliberare de către oamenii muncii din Cehoslovacia 
care sub conducerea încercatului lor Partid Comu
nist au pășit pe drumul desăvîrșirii construcției so
cialiste.

In anii puterii populare, în lupta comună pentru 
socialism și pentru pace s-a cimentat și s-a întărit 
continuu prietenia și colaborarea frățească, de 
nezdruncinat, dintre popoarele și guvernele noastre, 
dintre partidele noastre marxist-leniniste.

Intre țările noastre socialiste s-au dezvoltat re
lații de colaborare multilaterală, politice, economice 
și culturale.

Republica Cehoslovacă și Republica Populară Ro
mînă își dau aportul la întărirea continuă a coeziunii 
și unității lagărului socialist în frunte cu marea 
Uniune Sovietică, la apărarea păcii în lume.

Popoarele țărilor lagărului socialist, ca și întreaga 
opinie publică mondială nădăjduiesc că apropiatele 
tratative de la Geneva vor contribui la încetarea 
războiului rece promovat de cercurile agresive, la 
rezolvarea pe cale de tratative a problemelor inter
naționale litigioase, la promovarea coexistenței paș
nice între toate statele fără deosebire de regim 
social.

Dragi tovarăși și prieteni,
Participînd cu bucurie la 

poporului prieten cehoslovac, 
din toată inima oamenilor 
Cehoslovacă, Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
guvernului cehoslovac noi victorii în lupta pentru 
dezvoltarea și înflorirea Cehoslovaciei socialiste.

Ridic paharul pentru talentatul și eroicul popor 
cehoslovac, pentru Partidul Comunist din Ceho
slovacia și Comitetul său Central, pentru primul 
secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia și președinte al Republicii 
Cehoslovace — tovarășul Antonin Novotny, pentru 
guvernul Republicii Cehoslovace în frunte cu tova
rășul Viliam Siroky, pentru continua întărire a prie
teniei frățești între poporul romîn și poporul ceho
slovac, pentru pace între popoare.

deosebire de regim

marea sărbătoare a 
permiteți-mi să urez 

muncii din Republica

noi trebuie să participăm la ac
țiunea de refacere și moderniza
re a drumurilor și șoselelor. Să 
începem chiar cu șoseaua princi
pală a comunei noastre. Trebuie 
să împrăștiem piatra, să curățăm 
șanțurile.

Toți cei prezenți la 
generală U.T.M. au 
aplauze.

In acea seară s-a 
larg despre acțiunea
să înceapă chiar a doua zi. In a- 
dunare a fost organizată și mun
ca. S-au format cîteva echipe : 
una pentru împrăștierea pietrei, 
alta pentru curățarea șanțurilor.

Era într-o zi de sărbătoare. De 
obicei în asemenea zile, tinerii 
își scot din dulap hainele de săr
bătoare iar fetele întîrzie mai 
mult în fața oglinzii. De data a- 
ceasta însă, toți tinerii erau îtn- 
brăcați ca de obicei, ba mai mult 
se înarmaseră 
cesare.

Utemiștii au 
prăștiat peste 
pietnș. Șanțurile au fost mdrep-, Monumentul Eroilor Sovietici din 
tate, curățate, iar pomii, podețele Piața Victoriei, 
și gardurile au fost văruite.

și cu uneltele ne-

transportat și îm-
1.700 ni. cubi de

NICU PARASCUȚA 
electrician

baza

Poporul cehoslovac sărbătorește astăzi a 14-a ani
versare a eliberării patriei sale de către glorioasa 
Armată Sovietică. 6u dragoste și recunoștință el se 
pleacă asupra mormintelor eroilor sovietici și romîni 
care și-au vărsat sîngele pentru libertatea sa și nu 
va uita niciodată jertfele lor.

Poporul cehoslovac, Partidul Gomunist și Guvernul 
cehoslovac se mîndresc cu bilanțul rezultatelor obți
nute în cei 14 ani de construcție socialistă. Aceste suc
cese au permis Congresului al Xl-lea al Partidului Co
munist din Cehoslovacia să îndrepte eforturile oa
menilor muncii spre desăvîrșirea construcției socia
lismului în țara noastră. Succese în munca construc
tivă — iată contribuția pe care Cehoslovacia dorește 
să o aducă în cîștigarea întrecerii dintre socialism 
și capitalism, perspectivă apropiată, arătată întregii 
omeniri de recentul Congres al XXI-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Poporul nostru muncitor este pe deplin conștient 
că succesele obținute pînă acum în construcția so
cialismului și minunatele perspective de viitor, le 
datorează nu numai propriilor sale eforturi, dar și 
colaborării frățești cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țări democrat-populare.

Constatăm cu mulțumire că la succesele noastre 
contribuie în importantă măsură și colaborarea tovă
rășească cu prietena și aliata noastră — Republica 
Populară Romînă. Această colaborare a fost puternic 
stimulată de vizita delegației de partid și guverna
mentale romîne în Cehoslovacia, în octombrie anul 
trecut. Documentele semnate la sfîrșitul acestei vizite 
constituie un nou pas înainte în dezvoltarea rela
țiilor noastre.

îngăduiți-mi să ridic paharul pentru succesele și 
înflorirea Republicii Populare Romîne frățești, în 
cinstea Comitetului Central al P.M.R. și a Guver
nului R. P. Romîne.

Ingăduiți-mi să închin paharul în sănătatea pri
mului secretar al C.C. al P.M.R., tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a președintelui Consiliului de Mi
niștri, tovarășul Chivu Stoica, și a președintelui Pre
zidiului Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

Trăiască și înflorească colaborarea dintre R. Ceho
slovacă și R. P. Romînă.

Trăiască înțelegerea, prietenia și pacea între toate 
popoarele.

In memoria eroilor
Cu ‘prilejul Zilei eliberării Ceho

slovaciei de sub jugul fascist, sîm- 
bătă dimineața ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R- Ce
hoslovace la București, lvan Rohal 
Ilkiv, însoțit de membrii ambasa
dei, a depus o coroană de flori la

La solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și Ministerului Forțelor 

Armate al R. P. Romine.

Au participat A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, general maior I. P. Ju- 
ravliov, atașatul militar, naval și 
al aerului și membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria e- 
roilor sovietici căzuți în lupta îm
potriva fascismului.

★
dimineața aceleiași zile am-

basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. Cehoslovace la Bucu
rești, Ivan Rohal Ilkiv, însoțit de 
membrii ambasadei a depus o co
roană de flori la Monumentul E- 
roilor Patriei.

După depunerea coroanei de flori 
cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în memoria eroilor 
romîni căzuți în lupta împotriva 
fascismului.

In (Agerpres)

Noi construcții în Capitala
indicațiilor conduceri’ 
de stat, în cadrul lu- 
sistematizare a Ca- 
în curs de înfăptuire

Pe 
da partid și 
crărilor de 
pitalei, este 
o serie de construcții prin care se 
va realiza în centrul Capitalei un 
important ansamblu arhitectural- 
urbanistic. Acest ansamblu se 
compune din două piețe organic 
legate între ele, — Piața Repu
blicii și o piață nouă ce se creea 
ză între Palatul R. P. Romîne 
și străzile Pictor Grigorescu, Lu
terană și 13 Decembrie.

Pei locul unor clădiri vechi, 
multe din ele insalubre, avînd po
sibilități minime și necorespunză
toare de cazare, situate pe aceste

străzi, sînt în construcție și se vor 
termina pînă la sfîrșitul anului 
curent nouă blocuri cu 8—15 eta
je cuprinzînd în total cca. 900 
apartamente compuse fiecare din 

camere și dependințe. Struc- 
generală a blocurilor, pre- 
și pereții interiori și plan- 
vor fi turnate din beton ar- 
iar pereții exteriori vor fi

2—3 
tura 
cum 
șeale 
mat, 
construiți din elemente prefabri
cate și gata finisate. Noile clădiri 
vor avea asigurate izolări termice, 
fonice și hidrofuge corespunză
toare.

La parterul blocurilor vor fi 
deschise magazine, restaurante și

unități pentru deservirea ce-alte 
tățenilor.

La construirea acestui ansam
blu de locuințe se vor folosi so
luții tehnice care să asigure, pe 
lîngă confortul necesar, un preț 
de cost redus și un ritm rapid de 
dare în folosință. *

Una din construcțiile aparținînd 
acestei piețe este noua sală a 
Palatului R. P. Romîne de 3.000 
locuri, destinată manifestărilor cu 
caracter obștesc și cultural. Ea 
va f; înzestrată cu instalații mo
derne electro-acustice, cinemascop, 
"aparataj pentru transmisii de ra
dio și televiziune.

In afara spațiilor necesare ar-

ferelor de circulație și de parcare 
a mașinilor, în piață vor fi am
ple spații verzi cu copaci, peluze 
și flori. Aceste spații verzi vor fi 
continuate către parcul Cișmigiu 
printr-o esplanadă plantată care 
va trece prin str. Valter Mărăci. 
neanu.

Actuala Piață a Republicii, în 
prezent nesistematizată, va căpă
ta o nouă înfățișare. Intre sediul 
C. C. al P.M.R. și Ateneul R. P. 
Romîne se va construi o nouă 
clădire de mari proporții, ceea ce 
va da pieței un cadru organizat 
și armonios. Piața va fi amena
jată cu peluze de verdeață și flori, 
fîntîni arteziene și statui.

In fotografia machetei se văd următoarele clădiri :

(Continuare in pug. 3-a)

EUGENIU OBREA

1. Sediul Comitetului Central al Partidului Muncito
resc

2.
3.
4.

Romîn.
Palatul Republicii Populare Romine.
Noua sală a Palatului R. P. Romine. 

Ateneul R. P. Romine.

5. Hotelul Athenâe Palace și clădirile ce se vor con
strui pentru dezvoltarea sa.

De la 6 la 14. Noile blocuri în construcție care vor 
fi gata pînă la sfîrșitul anului 1959.

De la 15 la 20. Alte blocuri ce vor fi construite.
Săgeata albă indică Bul. Bălcescu, iar săgeata nea

gră — Calea Victoriei.

S.UA


In curlnd la Moscova:

Blocuri de locuit 
din material plasticUN TEZAURCINEMATOGRAFIC

Intr-o clădire din mijlocul unei 
frumoase pădurici de la tuurgiuea 
Bucureștiului a-au intilnit Niko
lai Ccrkasov și Charlie Chaplin, 
Vera Marefkaia și Michele Mor- 
{an, Jaroslav Marvau, Toinay 

Jari și Paula Vessel/. O figură 
de stil? Da și nu. ae iuțele^e ca 
acești artiști ai cinemalogratului 
mondial nu a-au deplasat personal 
în Capitala noastră, dar in schiuib 
ei pot fi văzuji acolo in numeroa
sele roluri pe care le-au interpre
tat in tiiuiele ce se păstrează la 
Arhiva naponala de filme. Io în
căperile special amenajate, pregă
tite pentru a păstra in condifii 
optime, la o temperatură constan
tă zeci și sute de mii de metri de 
peliculă, poți face o interesantă că
lătorie in timp și spațiu in lumea 
filmului; citind o etichetă de pe o 
bobină aflată la un cap al unui raft 
și o alta de pe o bobină de la celă
lalt cap, sari peste zeci de ani, peste 
mii de kilometri, de la un film la 
altui. Aici se află filme dintre pri
mele produse țn țara noastră cum 
ar fi ile pildă „Războiul indepen
denței", „O cursă ciclislă", „Tra
tatul de la Trianon” și alte frag
mente de film, probe și încercări 
in care apar artiști de frunte ai 
scenei noastre din trecut și azi ca 
Tony Bulandra, Maria Filotti, Lu
cia Sturza-Bulandra, Costache 
Antoniu etc. precum și numeroa
se filme din producția mondială. 
Din acest fond de preț, arhiva a- 
jută la popularizarea marilor 
creații cinematografice cu ajuto
rul televiziunii și al cineclunuri- 
lor. Astfel, la o reuniune a cine- 
clubului de pe lingă Casa de Cul
tură a Sindicatelor din București, 
la care s-a vorbit despre dezvol
tarea cinematografiei rominești, 
au fost proiectate două filme, unul 
interpretat de marele comic Con
stantin Tănase și altul documen
tar despre Snagov iar la televi
ziune au fost transmise filmele 
sovietice „Crucișătorul Potemkin", 
„Urmașul lui Gingis-Han", „Cea- 
paev ", „Primăvara", filmul fran
cez „Mizerabilii" etc.

Dar păstrarea filmelor vechi 
(pină în prezent 30.000 de acte 
de film se află în magazie) re-

Arta 
„vînătorilor 
de mamuți44

Intr-o zi, un lucrător de la carie
ra de argilă a unei cărămidarii, 
situată nu departe de riul Sun- 
ghuir, din nordul părții europene 
a Țării Sovietelor a găsit un mare 
depozit de oseminte aparținînd pa
leoliticului, unul dintre cele mai 
vechi descoperite în regiunea Vla
dimir.

O expediție a Institutului Aca
demiei de Științe a efectuat săpă
turi. Niciodată nu s-a găsit o așe
zare așa de bine conservată a foș
tilor „vînători de mamuți". Urmele 
acestor așezări sînt vechi de 50 de 
milenii. Aici au fost găsite mari 
cantități de oase de mamuți, de 
reni, tauri sălbateci, vulpi albastre 
precum și alte animale. Dar, sa- 
vanții au mai descoperit și diverse 
obiecte din os sculptat, ceea ce de
notă că și în istoria artei se des
chide o pagină nouă.

Descoperirile arheologice de la 
Sunghuir (regiunea Vladimir) vor 
fi expuse la Conferința internațio
nală a paleoliticului din Europa 
centrală și orientală ce se va ține 
!n acest an la Moscova.

Marmură
rominească

Ța>ra noastră posedă resurse 
însemnate de marmură de toate 
varietățile. Construcția Combinatu
lui poligrafic „Casa Scînteii" este 
grăitoare în privința aceasta. în 
sala de marmură a „Casei Scînteii“ 
zînt folosite multe varietăți de 
marmură rominească. Marmura 
neagră de Vașcău, „căprioara" din 
regiunea Hunedoara (o marmură 
crem cu vene roz și incrustații ro
șiatice), marmura albă de Rușchi- 
ța cu vene roz și cu vene negre, 
„roșu de Sebeș" sau „roșu florin" 
și „verde de Branișca".

Stilpii care susțin arcadele de la 
fațada „Casei Scînteii" sint îmbră- 
cați cu marmură „Banbatoc" din 
Dobrogea (marmură mar on cu 
vene albicioase), iar la scări s~a 
folosit marmura „căprioara".

Dar în țara noastră se mai găsesc 
și alte feluri de marmură. Să 
amintim marmura „alun" din re
giunea Hunedoara (de culoarea 
osului folosit la confecționarea 
pieptenilor). în Dobrogea se mai 
găsește „Travertin"-ul (de culoare 
galben deschis), o marmură de ca
litate mai inferioară, cu găuri 
în ea.

R. P. Romînă m<ii posedă și va
rietăți de marmură rară. „Onixul 
romînesc" o marmură albă, fină, 
ce se găsește în bolovani mici prin 
regiunea Stalin. Din aceasta se fac 
numai obiecte de artă. Tot în a- 
ceastă regiune se găsește și „floa
rea muntelui", o marmură încrus
tată f'u flori argintii.

I. BADEA

prezintă numai o singură latură 
a activității arhivei. Mai sînt și 
altele cum ar fi de pildă stringe- 
rea de material documentat in le 
gaîură cu istoria filmului (s-au 
procurat 5000 de cărți, reviste, 
broșuri și alte materiale docu
mentare, 7000 fotografii etc ), or
ganizarea unui vast fișier despre 
cinematografie, depistarea și achi
ziționarea de exemplare rare cum 
ar fi de pildă iilmele rominești 
,,Haplea**, „Manasse'* și altele, a 
căror obținere se urmărește etc. 
De asemenea, aici se continuă cer 
cetarea peliculei încă neclasificate, 
controlul calității tehnice și pre 
gătirile pentru restaurarea filme
lor deteriorate. Peste cîteva zile 
va intra în funcțiune un pavilion 
nou construit prevăzut cu birouri,

Vizitînd Arhiva 
națională de filme

săli pentru control, o sală de 
proiecție, un laborator de restau
rare care, folosind o instalație co
mandată industriei noastre, va 
putea îmbunătăți cu 50 la sută 
vizibilitatea unor filme ce suferă 
de așa numita „ploaie** de zgî 
rieturi și pete peste imagine. In 
acest laborator, în afară de re
generarea unor filme, se vor co
pia altele pentru a fi îmbogățit 
fondul de filme. Arhiva intențio
nează de asemenea să organizeze 
un muzeu al filmului pentru care 
strînge aparate și piese vechi de 
utilaj cinematografic, machete de 
decor, schițe de costume, costume, 
fotografii etc.

In toată această activitate Arhi
va națională de filme s-a bucurat 
de sprijinul Arhivei de filme so
vietice (Gosfilmfond) care, pe

Un minunat monument arhitectonic al Pekinului: pavilionul central al Paiatului de vară

Drumul ma
Aruncați o privire asupra unei 

hărți a globului și încercați să ur
măriți care este pe apă legătura 
cea mai scurtă între cele două 
mari oceane ale lumii: Atlantic și 
Pacific. Iată, de pildă, un vas 
care pleacă din portul Murmansk, 
situat în partea europeană a U- 
ntunii Sovietice,’cu destinația Vla
divostok din Extremul Orient da
că trece prin Canalul de Suez tre
buie să parcurgă o distanță de 
12.829 mile marine. Distanța dintre 
cele două mari porturi sovietice — 
prin Oceanul înghețat de Nord 
este de numai 5.508 mile marine. 
Chiar și drumurile maritime din 
Norvegia, Anglia, Suedia sprei Ja
ponia sînt mult mai scurte pe a- 
cest traseu decît prin Canalul de 
Suez. Cît privește transportarea 
imenselor bogății ale Siberiei, ca
lea maritimă de nord nu este nu
mai cea mai ieftină, dar și singura 
posibilă.

Calea maritimă de nord, care 
străbate întregul Ocean înghețat 
de Nord a devenit, îndeosebi în 
anii puterii sovietice, unul din tra
seele maritime comerciale de pri
mă importanță pentru economia 
Uniunii Sovietice. Dar spre deo
sebire de alte mări și oceane, aici 
navigatorii au de făcut față unor 
greutăți neasemuit mai mari. Ele 
se datoresc în special condițiilor 
climaterice grele, ca urmare a ve
cinătății imediate a zonei Arcticii. 
In această regiune, timp de 8-9 
luni pe an marea este acoperită 
de ghețari, unul din principalii ina
mici ai navigației. Dezghețatul în
cepe abia în luna mai, la sfîrșitul 
iernii arctice și uriașele sloiuri de 
gheață amenință în permanență 
navigația. Apoi nu trebuie date ui
tării furtunile, care în această re
giune sînt extrem de puternice și 
de primejdioase. Și cu toate a- 
cestea, pentru economia sovietică 
navigația prin această regiune a 

lîngă altele, a dat posibilitatea 
unor activiști ai cinematografiei 
noastre să se inițieze în experien 
ța ei de preț, De asemenea, Arhiva 
urmează să se afilieze la F.I.A.F 
(Federația internațională a ar
hivelor de filme) cu care va cola
bora îndeaproape pentru atingerea 
scopurilor sale.

Crearea Arhivei naționale de 
filme este o realizare de preț a 
regimului nostru democrat-popu
lar, o cucerire însemnată a revo
luției noastre culturale. Se știe 
că în trecut noi nu aveam o cine 
matografie proprie dar mai ales 
o asemenea arhivă. Ea va ajuta 
la popularizarea filmului și isto
riei sale în nudul oamenilor 
muncii, la dezvoltarea tezaurului 
cultural pe care 1 înmagazinează 
filmele și a mesajelor lor de idei 
progresiste și umaniste. Pentru 
a-și face datoria pe deplin, este 
necesar ca tovarășii de la arhivă 
să accelereze pe cît posibil lucră 
rile ce și le-au propus și să-și 
ridice tot mai mult calificarea 
astfel îneît departe de a fi sim 
pli magazineri, statisticieni, teh
nicieni etc., să devină propagatori 
entuziaști și competenți ai cultu
rii cinematografice. Este necesar 
ca arhiva să ajute mai mult cine- 
cluburile și mai ales celor din 
fabrici și uzine unde se află mulți 
iubitori ai artei filmului, pu- 
nîndu-le la dispoziție materiale 
documentare, filme și împartă 
șindu-le din experiența acumulată. 
Așteptăm de asemenea să încea 
pă cît mai repede organizarea de 
vizionări de filme din cele mai va
loroase din istoria cinematogra
fiei, care să ajute pe cineaștii de 
profesie și amatori în îmbogățirea 
culturii lor de specialitate.

B. DUMITRESCU

căpătat o importanță deosebită 
dacă se ține seamă de marile bo
gății în cărbuni, lemn, minereuri, 
aur, blănuri etc. exploatate de pe 
pămînturile Siberiei care în cursul 
actualului septenal va deveni una 
din cele mai mari regiuni econo
mice ale Uniunii Sovietice.

Cercetările 
exploratorilor polari 

ruși și sovietici
încercări sistematice de naviga

ție prin calea maritimă de Nord 
au început încă din a doua jumă
tate a secolului trecut. In anul 
1867 M. Sidorov și A. Sibiriakov 
au ajuns cu corăbiile lor pînă la 
gurile fluviilor Obi și Enisei. Ei 
au adresat și un memoriu moșteni
torului tronului, viitorul țar A- 
lexandru al IlI-lea, în care au a- 
rătat importanța economică a a- 
cestei cai de navigație cerind spri
jinul autorităților țariste. Răspun
sul primit din partea aghiotantu
lui său, generalul Zinoviev, acela 
care în același an avea să vîndă 
Statelor Unite Alaska pentru suma 
de 7,2 milioane dolari, glăsuia: 
„Ideea aceasta poate fi numai a 
unor nebuni".

In anii următori, corăbii izolate 
izbuteau să ajungă pînă la Enisei, 
Dar autoritățile țafiste erau oarbe. 
In decurs de 44 de ani, între 1876 
și 1920 numai 92 de nave au stră
bătut acest drum, fără nici un spri
jin din partea țarismului. O etapă 
importantă pentru descoperirea Găii 
maritime de Nord a însemnat ex
pediția ruso-suedeză A. E. Norden- 
skjoeld, care pe vasul „Vega" a 
ajuns în anii 1878 — 1879 pînă 
la strîmtoarea Bhering. Expediția 
a iernat pe malurile Giukotkăi, 
după care s-a înapoiat Ia Peters
burg.

Deșerturile 
se transformă 

în pămînt roditor
In cursul anului 1958, în 

vestul provinciei Gansu din 
R. P. Chineză s-a plantat un 
„zid verde" cu o lungane de 
5.000 km. Acesta va contribui 
la combaterea secetei în co
ridorul situat în nordul regiunii 
Ordos și va transforma supra
fețe întinse de deșert in cîm- 
pari roditoare. Acest „zid ver
de" reprezintă o perdea de pro
tecție care pornește de la țăr
murile lacului Ilara-Nur, din 
vestul provinciei Gansu, conti
nuă spre este, de-a lungul Ma
relui zid chinezesc, in apropie
rea deșertului Tengri, unin- 
du-se cu perdeaua de protecție 
făurită în partea de nord a 
districtului Dinsi.

Lungimea totală a perdelelor 
de păduri cuprinde peste 5.000 
kilometri, ocupind o suprafață 
de 320.000 ha. Potrivit calcu
lelor preliminare, peste cîțiva 
ani, suprafața arabilă din ves
tul fluviului Ifuanhe se va lărgi 
cu peste 666.000 ha., precipita
țiile anuale vor crește cu 100 
milimetri, iar din noile păduri 
vor putea fi exploatați anual 
120.000 metri cobi material 
lemnos.

Suprafața deșertului Gobi 
din coridorul situat în nordul 
regiunii Ordos este de aproxi
mativ 13.333.000 ha., reprezen- 
tînd o optime din suprafața tu
turor deșerturilor Chinei. Vîn- 
turile cu nisip care bat adesea 
pe aici sint izvorul diferitelor 
calamități naturale. După eli
berare, locuitorii care trăiesc 
în această regiune an desfișu. 
rat o largă mișcare pentru fer
tilizarea deșertărilor. Astăzi în 
satele acestei regiuni înfloresc 
copaci și flori, holdele unduiesc 
ca valurile, bumbacul se cul
tivă cu succes. Astfel, numai 
în raionul Mințin au fost valo
rificate 28.000 ha. de deșertări 
care vor da anul acesta roade 
bogate.

ritim p
In 1918, la cîteva luni după 

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, guvernul sovietic a 
trimis în această regiune o expe
diție alcătuita din. 22 de navp, 
printre care și trei spărgătoare de 
gheață. Pe vase Se găseau cinci 
stații de radio, șase sânii cu mo
tor și un important echipament 
științific. In fața exploratorilor so
vietici stăteau doua sarcini: asi
gurarea unei legaturi regulate ma
ritime între partea europeană a 
Rusiei Sovietice și gurile marilor 
fluvii siberiene și transportarea re
zervelor de grîne și cărbuni dui 
Siberia, deoarece calea ferată 
Transiberiana era avariată ca 
urmare a războiului civil. Exact în 
același timp a început intervenția 
străină împotriva, tînărului stat 
sovietic astfel că vasele primei 
expediții polare sovietice au căzut 
în mîinile intervenționiștilor.

Odata cu lichidarea intervenției 
și sfîrșittil războiului civil, cerce
tările au continuat sprijinite din 
plin de guvernul sovietic. Tehnica 
înaintată adaptată la condițiile 
dificile ale Arcticii a fost pusă la 
dispoziția exploratorilor de către 
puterea sovietică. Aceste mijloa
ce creau premizele unor cer
cetări fructuoase. Vasele stră- 
băteau mii de mile pînă la 
Arhanghelsk și Murmansk. Exista 
nurr.ai o singură greutate: din 
cauza perioadei prea scurte de dez
gheț, vasele trebuiau să ierneze 
multe luni de zile printre ghețuri 
sau în porturile din nordul Sibe
riei. Abia în 1932, vasul „Sibiria- 
kov“, condus de exploratorul polar 
sovietic O. J. Smidt, a atins 
strîmtdarea Bhering înapoindu-se 
fără ca' să mai ierneze după o că
lătorie de 65 de zile la Murmansk. 
S-a dovedit că navigația intensă 
prin calea maritimă de nord este 
pe deplin posibilă. Un an mai tîr- 
ziii, vasul „Ceîiușkin" condus tot

Vizita noastră la casa din mase 
plastice a început la Institutul 
„Mosproiekt“. Am urcat la etajul 
V, unde l-am întîlnit pe Mark 
Ozernov, inginerul șef al atelieru
lui nr. 6.

— Doriți să vedeți casa din 
mase plastice ? V-o arăt îndată...

Și el ne-a condus în atelier, mai 
bine zis în acea parte a lui pe 
care cineva a numit-o „colțul ma
selor plastice**. Aici a avut loc pri
ma noastră cunoștință cu materia
lele de construcție jin mase plas
tice ale căror proprietăți miracu
loase au sugerat arhitecților și in
ginerilor ideea de a construi din 
materiale sintetice o casă cu mai 
multe etaje.

La Institutul de cercetări știin
țifice în domeniul maselor plasti
ce se verifică calitatea viitoarelor 
materiale de construcție.

Astfel, în colaborare cu chimiștii, 
arhitecții au început lucrările în 
vederea construirii primei case cu 
patru etaje din Uniunea Sovietică 
executată numai din mase plas
tice.

Proiectul prevedea ca totul, în 
afară de fundație și de construc
țiile de susținere, să fie executat 
din mase plastice, acoperișul și pe
reții, dușumeaua și plafonul, con
ductele de apă etc.

Ozernov ne arată un bloc mare 
de dimensiunile a zece cărămizi.

— Ridicați-1, — ne spune el.
N-a fost greu de loc, tot blocul 

nu cîntărea mai mult, decît două 
cărămizi obișnuite.

Este lesne de imaginat cît de u- 
șoară va fi întreaga casă dacă ea 
va fi asamblată din asemenea ma
teriale ! Potrivit unor calcule pre
liminare, casa din mase plastice va 
fi de 5-6 ori mai ușoară decît una 
similară construită din cărămidă. 
Și, firește, va fi mai solidă, deoa
rece masele plastice sînt mai re
zistente decît cărămida. Totodată 
blocurile din mase plastice sînt 
foarte rezistente, nu trebuie să fie 
vopsite, se asamblează foarte ușor. 
Cele mai grele elemente cîntăresc 
în total aproximativ 350 kg. Un 
bloc exterior este și mai ușor — 
nu cîntărește mai mult de 140 kg. 
Un asemenea zid aproape nu lasă 
să treacă căldura : conductibilita- 
tea lui termică este de 12-14 ori 
mai mică decît a unui zid din că
rămidă.

Am vizitat apoi apartamentele 
experimentale. Dușumele strălu
citoare care nu trebuie lustruite, 
pereți plăcut colorați, care nu 
trebuie să fie vopsiți sau tapetați, 
plafoane luminoase.

Din mase plastice sînt executate 
cercevelele și „sticla4* ferestrelor, 
mesele și scaunele, covorul și gră-

Perspectivele
zborurilor interplanetare

Vladimir Siforov, membru co
respondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., a declarat că latu
ra tehnică a problemei zborurilor 
interplanetare a și fost rezolvata 
în principiu.

Cel de-al treilea satelit artificial 
sovietic oare a înconjurat hi mai

olar
de O. J, Smidt a ajuns, la sfîrși- 
tul lunii octombrie, pînă la 5 km, 
de apele Oceanului Pacific. Vasul 
a fost însă prins și șfărimat de 
ghețari, cei 104 membri, ai expedi
ției fiind salvați de avioane pola
re sovietice.

In prezent...
Calea maritimă de nord a ajuns 

o arteră de navigație cu o circu
lație intensă. Guvernul sovietic a 
instalat numeroase stații de radio 
radar și meteorologice de-a lungul 
traseului străbătut de nave pentru 
a veni în sprijinul navigatorilor. 
Pe țărmul nordic al Siberiei, unde 
în urmă cu puțină vreme era nu
mai tundră și terenuri părăsite, 
s-au ridicat mari orașe și porturi 
de primă importanță în economia 
Uniunii Sovietice ca: Tiksi, Du- > 
diqka, Igarka. Aici, în fiecare an 
sosesc vase purtînd toate pavilioa
nele globului pămîntesc pentru a 
încărca cherestea, minereuri, căr
buni destinate exportului. Portul 
Murmansk, care în 1920 avea nu
mai 2.000 de locuitori, va ajunge 
în 1960 la peste 200.000 de locui
tori. In scurtă vreme, în sprijinul 
navigației prin calea maritimă de 
nord va fi trimis primul spărgător 
de gheață atomic „Lenin" ale că
rui încercări la dană au luat sfîr- 
șit într-unul din șantierele navale 
din Leningrad.

Gele opt stații de derivă „Polul 
Nord" instalate pe banchize care 
se deplasează prin regiunea Arc
ticii au scopul de a studia mișca
rea ghețarilor în tot timpul anului 
urmînd ca pe baza rezultatelor 
obținute să se traseze o hartă pre
cisă a posibilităților de navigație.

Drumul maritim polar a devenit 
un drum frecventat de o mulțime 
de vase, un drum obișnuit. 

tarul ventilatorului, mînerele fe
restrelor și chiuvetele, cornișele și 
pervazele, într-un cuvînt totul !

încercarea elementelor de con
strucție ale viitoarei case s-a des
fășurat cu succes. A reieșit că sti
cla din material plastic este tot 
atît de rezistentă ca oțelul aliat, că 
umplutura interioară a pereților- 
„sotoplast-ul“ — suportă o 
siune considerabil mai mare 
cărămida și betonul, că
plastice sînt incomparabil mai igie
nice decît tapetele din hîrtie sau 
vopselele de ulei.

Casele sînt într-adevăr frumoase, 
dar cum se poate bate un cui 
pereți de masă plastică, cum 
poate atîrna un tablou ?

Constructorii au găsit și la 
ceasta o soluție. Locatarilor li

a-
se 

vor în mina un fel de cîrlige din 
masă plastică, care se vor lipi cu 
un ulei anumit. Acestea vor în
locui cuiele obișnuite.

Prima casă din mase plastice cu 
60 de apartamente va începe să se 
construiască în curînd la Moscova, 
în paionul Izmailovo. Apoi se va 
construi o clădire pentru Institu
tul de cercetări științifice în dome
niul maselor plastice.

K. KOSTIN 
și S. VIKTOROV

Decorații murale c 
pentru tineret «

tn' urmă ou cîteva luni ziarele 
au anunțat că în vederea decorării 
caselor de cultură raionale ale 
tineretului din București, colective 
de artiști plastici, sub conducerea 
unor cunoscuți pictori, și-au în
ceput activitatea, baza anteproiec
telor a fost depășită zilele acestea 
urmînd ca pe baza proiectelor de
finitivate să fie terminate pînă in 
preajma celei de a 15-a aniversări 
a eliberării patriei și picturile 
murale care vor împodobi interi
oarele caselor de cultură.

La decorarea Casei de cultură 
a tineretului din raionul „Grivițu 
Roșie1* lucrează un colectiv de ti
neri absolvenți ai Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu". 
Despre răspunderea deosebită 
care revine acestora ne-a vorbit 
maestrul Jules Perahim, condu
cătorul acestui colectiv»

— Cum anume își propun crea
torii decorațiilor murale să con
tribuie la educarea tinerilor ce își 
petrec timpul liber în casa de 
cultură raională ?

— în primul rînd prin te
matică. De pildă, peretele opus 
intrării din holul casei de

puțin de un an de 5.000 de ori 
pămîntul, arată prof. Siforov, are 
o greutate și proporții care ar 
permite transportarea unui om cu 
tot echipamentul necesar.

In legătură cu aceasta, omul de 
știință amintește că primul satelit 
sovietic lansat acum mai mult de 
un an și jumătate a înconjurat 
pămîntul . de 1.400 de ori în timp 
de 94 de zile. Gel de-al doilea sa
telit a înconjurat pămîntul de 
2.370 de ori în cinci luni și ceva.

Prof. Siforov prevede că într-un 
viitor apropiat vor fi creați proba
bil sateliți „eterni" care se vor 
roti în jurul pămîntului la mari 
înălțimi. Probabil că va fi creată 
o stațiune interplanetară — sate
lit comunicînd cu pămîntul cu a- 
jutorul unei rachete speciale. De 
aici navele cosmice își vor putea 
lua zborul spre Marte și Venus.

Oamenii de știință sovietici, 
subliniază prof. Siforov, sînt pro. 
fund interesați în folosirea spa
țiului cosmic numai în scopuri 
pașnice. Gonsiderăm, declară el, 
că oamenii de știință din întreaga 
lume trebuie să-și îndrepte efor
turile spre interzicerea folosirii 
spațiului cosmic în scopuri mili
tare.

un dar minunat t un nou palat, lată macheta acestui palatI. RETEGAN. Pionierii din Moscova primesc

în 
se

Cabana Caraiman.

De vorbă cu maestrul 
Jules Perahim

—e —

cultură va reda greva ceferiștilor 
din anul 1933. Modul de înfățișa
re a acestei teme poate fi foarte 
variat, De altfel, din cele 5—6 
anteproiecte care ne-au fost pre
zentate, ne-am oprit în cele din 
urmă la unul care ni s-a părut 
cel mai interesant. Proiectul la 
care lucrează pictorii Lidia Nan- 
cuinski, Romeo Voinescu și Gh 
Glauber va înfățișa cîteva din mo
mentele cele mai însemnate ale 
grevei. Starea de mizerie în care 
trăiau muncitorii, lupta partidului 
pentru mobilizarea ceferiștilor, 
momentul culminant — greva și 
represiunea armată, unitatea de 
acțiune a muncitorilor, solidarita
tea proletară — sînt cele cîteva 
episoade care în succesiunea lor 
vor reda această perioadă istorică. 
Noi am accentuat îndeosebi a- 
supra eroismului, a dirzeniei, a 
suflului revoluționar care a ani
mat particip a nții la grevă. în fe
lul acesta noi vom contribui la 
educarea tineretului în spiritul 
tradițiilor revoluționare ale parti
dului, ale clasei muncitoare.

— Desigur că aceleași princi
pii au călăuzit colectivul dumnea
voastră și în redarea celorlalte 
teme din sala casei de cultură. 
—Tot despre, eroism va trata și 
tema intitulată „Munca tineretu
lui pe șantiere" care se va desfă
șura pe un perete întreg al sălii 
propriu-zise. Este vorba de ase
menea de reliefarea unor înalte 
trăsături de caracter ale persona
jelor, despre eroismul tineretului 
din zilele noastre. Cele două epi
soade la care ne-am oprit, unul 
înfățișînd momentul festiv al în- 
mînării steagului brigăzii, iar al 
doilea o scenă de muncă sperăm 
că vor permite pictorilor Marin 
Predescu și Viorica Velcescu o 
realizare cît se poate de sugestivă 
a tematicii. Cît privește peretele 
opus scenei el va fi dedicat cul
turii și sportului. Fresca la care 
lucrează pictorii Melica și Mi-
noiu, se va desfășura pe două 
planuri. Pe un fond care va

Uki

cu
In curînd, la Temir-Taou, în Ka- 

zahsțan, (U.R.S.S.), va fi terminat 
cel mai înalt furnal din lume, cit 
o casă cu 20 etaje. Construcțiile 
metalice cîntăresc singure peste 
4.000 tone. 

sugera natura se vor reda scene 
din activitatea culturală a tinere
tului, un cerc de sculptură, confe
rințe de popularizare a științei, o 
orchestră, dansuri populare, un 
campionat de șah. Pe un alt plan 
se vor reda instantanee sportive. 
Culorile alese, modul de redare a 
mișcării personajelor desigur vor 
sugera o atmosferă tinerească, vie.

— „Șantierele de creație44 ale ti
nerilor artiști în cadrul casei de

; cultură se reduc la ceea ne ați 
relatat ?

— ,Au numai la atît. Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
„Gri vița Roșie" va suferi și unele 
„transformări" exterioare. Pereții 
laterali vor înfățișa unul arta și 
cultura, celălalt știința și tehnica. 
Cele două personaje mari, simbo
lice, lucrate sgrafito (contururile 
personajelor fiind date de fondul 
de tencuială) constituie o lucrare 
interesantă care sperăm că va fi 
și o reușită a pictorilor Chiniilă, 
Da nu și Aurel Stoicescu.

— Se pare că sînteți singurul 
colectiv care se ocupă și de deco
rarea pereților exteriori ai casei 
de cultură...

— Intr-adevăr. Aceasta vă măr
turisim că o facem din următoa
rele considerente : casele de cul
tură fiind edificii culturale ale so
cialismului trebuie să promoveze 
un stil al nostru, un stil propriu 
epocii socialiste. în al doilea rînd, 
în socialism educația estetică a 
cetățeanului se va face din ce în 
ce mai mult, nu numai în sălile 
de expoziții, în interioare, ci la 
fiecare colț de stradă prin opere 
de artă valoroase. De ce n-am 
reda în mod artistic scopurile 
înalte ale unei case de cultură <1 
tineretului chiar pe frontispi
ciul ei?

★

Firește, de la faza proiect și 
pînă la terminarea lucrărilor, ti
nerii pictori mai au multe greu
tăți de biruit. Mișcarea figurilor, 
claritatea ideilor, ritmul, propor
ția personajelor, sînt tot atîtea 
probleme care se ivesc pe par
curs și care trebuie rezolvate c.u 
măiestrie. Casele raionale de 
cultură ale tineretului sînt insă 
minunate edificii <ale socialismu
lui și tinerii care lucrează pentru 
decorarea lor se vor strădui să dea 
opere artistice corespunzătoare.

M. DASCALU

înalt

de etaje
Toate operațiile tehnologice 1* 

noul turn al'vor fi mecanizate. Noul 
furnal va produce cu 50 procente 
mai multă fontă pe fiecare lucră
tor comparativ cu cele mai perfec
ționate uzine americane.



Manifestări cu prilejul Delegațiile
A

Zilei Victoriei

o

o

Un omagiu celor ce s - au jertfit 
pentru eliberarea patriei noastre

Sîmbătă dimineața, cu prilejul 
Zilei independenței de stat o Romî
niei și a victoriei asupra fascismu
lui german, la cimitirul eroilor ro
mîni de la Ghencea și la cimitirele 
eroilor sovietici din comunele He
răstrău și Jilava au avut loc so
lemnități pentru depunerea coroa
nelor de flori pe mormintele ostași
lor romîni și sovietici care s-au 
jertfit țientru eliberarea Romîniei.

Au participat generali și ofițeri 
ai Forțelor noastre Armate, repre
zentanți ai unor ministere și orga
nizații economice centrale, ai co
mitetelor de partid și staturilor 
populare raionale, delegații ale oa
menilor muncii din Capitală.

Companii de onoare cu muzică 
ți drapel au dat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat
®ie R. P. Romîne și U.R.S.S.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Ministerului Forțelor 
Armate al R. P- Romine, Ministe
rului Afacerilor Interne, precum și 
din partea altor ministere, sfaturi 
populare, întreprinderi și instituții 
centrale din Capitală. De aseme
nea, au depus jerbe și buchete de 
flori numeroși oameni ai muncii, 
elevi și pionieri.

Militari ai Forțelor noastre Ar
mate și pionieri au făcut gărzi de 
onoare.

Oamenii 
coroane și 
păstrat un
aducînd un omagiu celor care s-au 
jertfit pentru eliberarea patriei 
noastre.

muncii care au depus 
buchete de flori au 

moment de reculegere,

(Agerpres)

La cimitirul militarilor britanici

Alte manifestări
prieteniei romîno-so- 

A.R.L.U.S., despre în- 
istorică a zilei de 9

La Casa 
vietice — 
seninătatea 
Mai a vorbit general-maior Emil 
Herescu. Cu același prilej, cont, 
univ. Vasile Hurmuz, decanul fa
cultății de istorie a Universității 
„C. 1. Parhon" a conferențiat la 
lectoratul central S.R.S.C.

Manifestări consacrate Zilei in
dependenței de stat a Rominiei și 
a victoriei asupra fascismului și 
despre frăția de arme roinîno-so- 
vietică au mai avut loc la Casa 
Universitarilor, Clubul Universi
tății „C. 1. Parhon", la clubul 
muncitorilor din învățămînt etc.

★
Cu prilejul Zilei de 9 Mai, o 

delegație a Ansamblului artistic 
central al Armatei R. P. Polone, 
care se afla 
.pus sîmbătă 
Monumentul 
Monumentul 
Capitala.

în țara noastra, a de- 
coroane
Eroilor
Eroilor

de flori la 
Patriei și la 
Sovietici din

o

Sîmbătă la amiază, cu prilejul 
Zilei victoriei împotriva fascismului 
german, a avut loc solem
nitatea depunerii de coroane la 
Cimitirul militarilor britanici' că- 
tuți pe teritoriul Romîniei in lupta 
împotriva fascismului.

La solemnitate au participat to
varășii general de armată Emil 
Bodnaraș și Petre Borilă, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate al 
R- P. Romîne, Gh. Stoica, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Petre Drăgoesctt, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
membri ai Prezidiului AAarii Adu
nări Naționale, miniștri, conducă
tori ai unor instituții centrale, de
partamente și organizații obștești, 
academicieni, generali în rezervă, 
foști comandanți de mari unități 
pe frontul anti-hitlerist, generali 
și ofițeri, reprezentanți ai comite
telor executive ale sfaturilor popu-

lare al Capitalei și al regiunii 
București, oameni de cultură și 
artă, numeroși țarani muncitori din 
satele învecinate.

Au fost de față Robert Scott 
Fox, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Marii Bri
tanii la București, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați ia Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In fața Cimitirului militar bri
tanic era aliniată o companie de 
onoare. Fanfara a intonat imnurile 
de stat ale R. P. Romîne și Marii 
Britanii-

Au fost depuse coroane din par
tea Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, corpului diplo
matic, Ministerului Forțelor Ar
mate, Sfatului popular regional 
București, Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteli”.

Cei prezențt au 
filarea companiei

primit apoi de- 
de onoare.

(Agerpres)

La Mausoleul de la Mărășești
Sîmbătă, cu prilejul Zilei inde

pendenței de stat a Rominiei și a 
victoriei asupra fascismului ger
man la Mausoleul de la Mărășești 
al eroilor primului război mondial, 
numeroși muncitori de la Com- 
plexu C.F.R.-Mărășești, Fabrica de 
produse chimice, gospodării agri
cole de stat, țaiarii muncitori din 
împrejurimi au venit să cinstească 
memoria celor ce și-au jertfit viața 
în luptă împotriva dușmanilor țării 
noastre. Oameni ai muncii, mili
tari ai forțelor armate ale R. P. 
Romînei, pionieri au făcut de gardă

de

e- 
de

și au depus coroane și jerbe 
flori la mausoleu.

Maiorul Gheorghe Rebegea a 
vocat momente din lupta dusă 
ostașii romîni alături de ostașii
ruși și sovietici pentru eliberarea 
Romîniei.

Solemnități asemănătoare au 
avut loc și la Mărăști și Soveja, 
la Aîonumentul ostașilor din războ
iul din 1877 din orașul Panciu, la 
cimitirul ostașilor sovietici din co
muna Independența, raionul Ga
lați, la mormintele ostașilor ro
mîni și sovietici din orașele Galați 
și Brăila.

„Cursa • • 66 acu

★
și în 
țară au

sîmbătă 
independenței de
și a victoriei asu- 
german.

numeroase 
continuat 

manifestări

Grupuri compacte de tineri cu 
steaguri, cintind cintece brigadie- 
rești, se îndreptau spre Comitetul 
regional U.T.M, lași. In scurt timp 
sediul 
U.T.M.
30U de tineri entuziaști, 
tind chemării partidului, 
tărit să plece ca 
șantierul de la Săvinești,

Viitorii brigadieri au făcut 
noștinfă unii cu alții, au discutat 
și s-au împrietenit. Printre ei se 
aflau tineri cu vechime și expe
riență de brigadier. Utemistul 
Costică Zaheri din satul Frunti- 
șeni, raionul Birlad arăta unui 
grup adunat în jurul său un car
nețel roșu — carnetul său de 
brigadier de pe șantierul tineretu
lui de Iu Hunedoara.

Alături, olt grup. în mijloc 
Mihai Scinteianu din satul Schela, 
raionul Negrești și Anton Nichita, 
un blond mărunțel ți vorbăreț din 
Huși, Cei doi se cunosc încă de 
pe alte șantiere naționale ide tine
retului. Cei „noi" ascultă cu 
tenție istorisirile celor doi tineri 
despre frumusețea și eroismul 
muncii de pe șantier.

După citeva ore petrecute îm
preună, cintecele brigadierești au 
răsunat din nou. Cei 300 de bri
gadieri purtind steaguri, pancarde 
și lozinci mobilizatoare s-au în
dreptat spre locul de plecare.

comitetului regional 
a devenit neîncăpător, 

răspun- 
s-au 

brigadieri
ho
pe

CU'

a-

Sîmbătă la amiază, delegațiile 
sindicale de peste hotare care au 
participat la sărbătorirea zilei de 
1 Mai, la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor, au fost 
primite de tovărășii Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Mihai Mu
jic, Ion Dobre, Mihai F. Marin și 
Nicolae Pascti, secretari ai Con
siliului Central ai Sindicatelor.

Saiutînd pe oaspeți, tovarășul
Glteorghe Apoștol a exprimat bucu
ria omiieniloi muncii din țara
noastra de a primi pe delegații
muncitorilor din alte țari, de a le 
înfățișă realizările- lor in construi
rea socialismului’.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
făcut oaspeților o scurtă expunere 
asupra principalelor transformări 
săvîrșite,. Sub conducerea partidu
lui, în economia și cultura țarii 
noastre, în cei ’ 15 ani de la elibe
rarea Rominiei, asupra preocupă
rilor sindicatelor pentru îmbunătă
țirea muncii lor și ridicarea ei la 
nivelul marilor sarcini ce stau iu

fața clasei muncitoare în opera de 
construire a socialismului.

In cursul întîlnirii reprezen
tanții sindicatelor din U;R.S.S.. 
R. P. Chineză, din celelalte țări’ 
socialiste și din țările’ capitaliste, 
au manifestat un viu interes pen
tru diferite aspecte ale activității 
sindicatelor din țara noastră. Re
prezentanții sindicatelor din R.P. 
Romîna au răspuns la întrebările1 
oaspeților privind îmbunătățirea 
activității organizatoric^ a miș
cării sindicale,, folosirea fondu
lui întreprinderii și sistemului 
premial pentru stimularea ma
teriala a oamenilor muncii, activi
tatea sindicatelor în ce priveșțe 
educația și învățămintul oamenilor 
muncii, în 
muncii și 
muncii etc.

Intîlnirea
cu membrii 
de peste hotare, s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășeasca.

intîlnirea delegațiilor sindicale 
de peste hotare cu activul sindical 

din Capitală

BRNO 9 (Agerpres). — Cea 
mai lungă etapă a Cursei Păcii, 
desfășurată sîmbătă între orașele 
Praga și Brno pe o distanță de 
225 km, s-a încheiat cu o dublă 
și remarcabilă victorie a cicliștilor 
din R. D. Germană : Egon Adler 
a sosit primul la Brno, iar Gustav 
Schur a îmbrăcat tricoul galben.

Un mare succes au obținut și 
cicliștii sovietici, care au trecut în 
frunteia clasamentului pe țări.

Gabriel Moiceanu, acuzînd 
reri puternice de spate, nu se 
poate menține. El va sosi
mare întîrziere și va pierde locul 
fruntaș pentru care a luptat atît 
de mult în primele 6 etape.

In clasamentul 
dual conduce 
(R. D.G.) - 31 
de Adler (R. D. 
Hristoy (R.P.B.)

du- 
mai 

cu

general 
Gustav 
h 13’34",
G.) la 

la 2’13”,

indivi-
Schur 
urmat
1’50”,
Mele-

Luni ii mai
PREMIERĂ

fa cinematografele

Patria și București
<x wlw, tteatw 

uz sruarouiui,ty»Lf 
msf-neousvm.

BRANKO PLESA 
TATIANA PILETKA1A 
VLADIMIR TROȘ1N 
LEV SVERDLIN 
MILAN PUZICI 
SERGHEI LUKJANOV

TATIANA KONIUHOVA 
E. SAMOILOV 
V. STARICI

Scenariul : L. Lukov, A. Isa- 
kovici. M. Kaț. Regia : L. Lukov 
Imaginea : M. Kirillov. Muzica; 
N. Bogoslovski.

-

în Capitală 
alte orașe din 
sa aibă loc 
cu prilejul Zilei 
stat a Romîniei 
pra fascismului

La prima oră de curs, în facul
tățile și școlile din Capitală, ca
drele didactice au vorbit studenți
lor și elevilor despre importanța a- 
cestei zile. Studenții și elevii au 
pastrat un moment de reculegere 
în amintirea celor care s-au jertfit 
pentru eliberarea țării noastre și 
pentru înfrîngerea fascismului ger
man.

La Deva, numeroși oameni *i 
muncii romîni, maghiari și ger
mani, delegați din întreprindea și 
instituții au participat la solemni
tatea de la cimitirul eroilor ro
mîni și sovietici unde au depus 
coroane și jerbe de flori. Au fost 
depuse, de asemenea, coroane; de 
flori pe mormintele eroilor de la 
cimitirele din orașele Alba lulia și 
Simeria.

Lg monumentele și cimitirul 
ostașilor sovietici din orașul Bâ- 
cau au depus coroane de flori re
prezentanți ai Comitetelor regiona
le de partid și de U.T.M., ai con
siliului sindical regional, precum 
și delegații din întreprinderi, in
stituții și școli.

La Oradea delegații de oameni 
ai muncii romîni și maghiari din 
întreprinderile șl instituțiile orașu
lui au depus coroane de flori ia 
monumentele eroilor romîni și so
vietici din piețele „1 Mai" și „Ma- 
linovski", precum și la cimitirul 
Rulikovski, pe mormintele eroilor 
romîni și sovietici.

In numeroase alte orașe 
țară, la mormintele 
și sovietici căzuți 
potriva fascismului 
,sîmbătă coroane și

didactice an vorbit studenți-

zile. Studenții și elevii au

din 
eroilor romîni 
în lupta îm- 

s-au depus 
jerbe de flori.

(Agerpres)

C. SLAVIC

Membrii delegațiilor sindicale 
de peste hotare, care la invitația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă au participat la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai, s-au 
întîlnit sîmbătă după-amiază

Recomandările Ministerului
Agriculturii și Silviculturii

în- 
cul-

In toate regiunile țării au 
ceput lucrările de îngrijire a 
turilor. Pînă la 7 mai prașila intiia 
a fost executată pe 39 la sută din 
suprafața cultivată cu sfecla de 
zadar și pe 22 la suta din cea în- 
samințată cu floarea-soarelui. In 
multe unități agricole socialist-coo- 
peratiste, și chiar raioane, această 
lucrare a fost terminată. In ultima 
vreme a început și prima prașila 
la porumb și cartofi.

La culturile de paioase se exe
cută intens în majoritatea regiuni
lor plivitul, lucrare care a luat 
sfîrșit în numeroase raioane, in 
deosebi in cele cu agricultura coo- 
perativizată.

Lucrările de îngrijire a culturi
lor sînt in general întîrziate față 
de starea de vegetație a culturi
lor, de îmburuienirea lor și față de 
umiditatea redusa a solului, mai 
ales în regiunile sudice ale țarii.

Munca pentru asigutarea unor 
recolte bogate trebuie continuată 
cu aceeași intensitate ca în perioa
da îrisămînțărllor, efectuînd la vre
me și lucrările de îngrijire a cul
turilor. Aceasta este necesar cu 
atit mai mult cu cit umiditatea în 
sol a fost mai redusa în iarnă și 
primăvară decit în ceilalți ani, iar 
cea provenită din ultimele ploi că
zute în majoritatea regiunilor țarii 
trebuie păstrată în sol printr-o bună 
îngrijire a culturilor. In acest scop

în

dis-prășitul trebuie grăbit pentru 
trugerea buruienilor și păstrarea în 
permanență a unui afinat, care sa 
mențină umiditatea în sol. Pentru 
aceasta este necesar ca baza teh
nica a gospodar iilor agi icole de 
stat și stațiunilor de mașini și trac
toare sa fie folosită cu întreaga ei 
capacitate de lucru- De asemenea 
brațele de muncă din unitățile a- 
gricdle cooperatiste trebuie bine fo
losite pentru ca prașilu! sa se exe
cute cît mai repede și mat bine.

in condițiile acestui an sînt ne
cesare cel puțin 3 prașile la porumb 
și 4-5 prașile la celelalte culturi 
prăsitoare. Concomitent cu aceste 
lucrări trebuie sa se faca perma
nent controlul semănăturilor pen
tru identificarea parcelelor atacate 
de boli sau dăunători în vederea 
aplicării imediate a celor mai 
eficace măsuri pentru,combaterea 
lor.

Toată grija trebuie acordată în 
această perioadă și bunei desfășu
rări a lucrărilor de îngrijire a cul
turilor de legume, a viilor și live
zilor, precum și grăbirii ritmului de 
amenajare a terenurilor pentru 
irigat.

Efectuînd la vreme toate aceste 
lucrări se vor asigura sporuri în
semnate de recolte la toate cultu
rile agricole.

sala Teatrului C.C.S. cu activul 
sindical și oameni ai muncii din 
Capitală.

In prezidiu au luat loc tovărășii 
Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Romîna, Constantin 
Niță, secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., Ion 
Mitarcă, vicepreședintele Consi
liului sindical orășenesc, Constan
tin Pîrvu, prim-secretar al comi
tetului raional „Lenin" al U.T.M., 
Constantin Pețu, președintele Co
mitetului de întreprindere. al uzi
nelor „Timpuri Noi”, Elena Du
mitrescu, fruntașa în producție la 
fabrica „7 Noiembrie", precum și 
membrii delegațiilor clin U.R.S.S., 
R. P. Chineza, din celelalte țări 
socialiste și din țările capitaliste.

Adunarea a fost deschisa 
tov. Ion Mi ta rea.

Au luat cuvîntul șefii unor 
leg. iii sindicale.

Delegațiile sindicale au 
salutate în

protecției

(Ager preș)

Foto : D. F. DUMITRU ,

conducătorilor C.C.S. 
delegațiilor sindicale

domeniul
respectării legislației

INFORMAȚII
cehoslovaci Elena Pap- 
Jiiraj Sarvas, interpreți 

ai filmului „Cei 44", 
în țara noastra in spec-

de

de-

fost 
numele muncitorimii 

Capitalei de tovărășii Constantin 
i’ețu, președintele Comitetului de 
întreprindere de la uzinele „Tim
puri Noi" și Elena Dumitrescu, 
fruntașa în producție la uzinele 
texliie „7 Noiembrie" din Capi
tala.

in încheiere, participanții la 
adunare împreuna cu delegațiile 
sindicale de peste hotare, au a- 
doplat textul unui mesaj prin care 
transmit salutul lor fierbinte 
Conferinței sindicatelor și oame
nilor muncii din Europa care are 
loc la Gorlitz și îi urează deplin 
succes in lucrările sale.

Cuvintările oaspeților de peste 
lroțare- au fost primite cu vii a- 
plauze. intîlnirea a prilejuit o 
puternica manifestare a solidari
tății oamenilor muncii, a hotărîrii 
lor de a întări necontenit lagarul 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică și unitatea, clasei munci
toare din toate țările în lupta 
pentru pace și progres social.

După adunare a urmat un pro
gram artistic prezemtat de An
samblul de cintece și dansuri al 
C.C.S,

Actorii 
pova și 
principali 
prezentat 
tacol de gala cu prilejul celei de-a 
14-a aniversari a eliberării Ceho
slovaciei, s-au întîlnit sîinbăta di
mineața la hotelul „Athenee Pa
lace" cu reprezentanți ai presei 
din Capitala,.

Rașpimzmd întrebărilor puse de 
ziariști, artiștii cehoslovaci au 
vorbit despre activitatea studiou
rilor cinematograiice din R. Ceho
slovaca, despre realizarea filmului 
„Cei -11“ și au împărtășit din pro
iectele lor de viitor. In încheiere, 

■oaspeții au mulțumit pentru 
mirea călduroasa |ie care le-a 
cut-o publicul bueiireștean.

★
Sîmbătă la amiază a sosit 

București, venind din India, dele
gația guvernamentală economică 
indiana care va duce tratative 
pentru încheierea unui nou Acord 
comercial de lunga durata.

Delegația este condusă, de D. 
Sandiliva, secretar general în Mi
nisterul Comerțului și Industriei 
din India. Din delegație mai fac 
parte f. V. Balaklirisnati, secretar 
adjunct în Ministerul. Finanțelor, 
S. K. Sinha, secretar adjunct în 
Ministerul Comerțului și Indus
triei. ’

l.a aeroport, del gația indiană a 
fost întimpinata de Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțului, 
și funcționari superiori din Minis
terul Comerțului.

A fost de față dl. Siva Rao, ata
șat comercial al ambasadei In
diei.

Pn 
fa

în

Democrat din Germania, deputațW 
Marta Schanzenbach, membru în 
Prezidiul P.S.D.G., Rari Wittrock 
și Willy Muller, însoțiți de Harry 
Arnold Schleicher, corespondent al 
serviciului de presa al P.S.D.G. 
la Belgrad, oaspeți ai grupului 
național romîn al Uniunii inter
parlamentare, au făcut în cursul 
zilei de sîmbătă vizite în Capitală 
la Ministerul Justiției, Ministerul 
Agriculturii( și Silviculturii, Con
sumi Național al femeilor din R.P. 
Romîna, precum și la fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" și 
la spitalul „Emilia leza".

In după-amiaza aceleiași zile, 
oaspeții an avut o întilnire la Ma
rea Adunare Naționala cu un grup 
de deputați.

Seara, grupul național romîn al 
Uniunii interparlamentare a ofe. 
rit o masă în cinstea oaspeților.

★
Sîmbătă seara a sosit în Capi

tala delegația R P. Romine care 
a participat la cea de-.a 14-a se
siune a Comisiei economice O.N.U. 
fientru Europa, care a avut loc 
ia Geneva între 20 aprilie și 8 
mai. Delegația a fost condusa de 
tov. Gogii Radulescu, adjunct ai 
ministrului Comerțului, care a fost 
ales vicepreședinte al acestei se
siuni.

La sosire,
sa, membrii 
tîmpinați de 
V. Steriopol,
ministrului Comerțului, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și ai Ministerului Comer
țului.

hov (U.R.S.S.) la 2’21”. Primul 
din echipa R.PR. este Ion Vasile 
la 26’59” față de lider.

Membrii ,
parlamentare a Partidului Social-

★
delegației fracțiunii

(Ager preș)

(Urmare din pag, l-a)
Germania și 

de alte proble- 
?• este unificarea

Ivan cel Groaznic (seria II-a) — 
Patria, București, înfrățirea între 
popoare. Miorița; Cei 44 — Repu
blica; Burghezul gentilom — 
Miagheru, Lumina ; Grădinarul 
spaniol — V. Alcssandri, I. C. 
Frimu ; Steaguri pe turnuri — 
Central, Alex. Sabia, G. Coșbuc ; 
Comicos — 13 Septembrie; Capca
na lupilor — 8 Martie, 2.3 August; 
Program de filme documentare ș. 
de desene animale — Timpuri Noi. 
Alex. Popov; Melba — Tineretului; 
Ciclu de filme — Maxim Gorki, 
Munca, Victoria, Olga Bancic; 
Amigo — Gh. Doja, 1 Mai; Zmeul 
de la capătul lumii — Gri vița; 
De partea cealaltă —Vasile Roaită, 
Libertății; Mingea — Cultural, 
B. Delavrancea, 30 Decembrie; 
Ivan cel Groaznic (seria l-a) — 
Clubul C.F.R.-,,Grivița Roșie"; în 
intimpinarea fericirii — 8 Mai, Au
rel Vlaicu; Alo ?... ați greșit numă- 

M. Eminescu;
Căi greșite —

rul! — Unirea, 
Naur is — Volgia;
C. David; Un nou număr de atrac
ție — T. Vtadimirescu; Intre noi 
părinții — Flacăra. Drumul Serii; 
Orașul liber — Arta; îatăl meu 
actorul — Donca Si mo; O cursă 
obișnuită — Popular; D-ale carna. 
valului — IIie Pintilie; Misiune 
specială — N. Bălceacu.

*■*

Vedere generală a hidrocentralei Su-hun, una din cele mai mari construcții din R.P.D. Coreeană.

pe aeroportul Bănea- 
delegației au fost în
tovărășii Ana Toma, 
M. Petri, adjuncți ai

(Ager preș)

problemelor urgente ale vieții internaționale

„începem !*.
îndată ce răsuna comanda șe

fului de brigadă, Li Iu Seb, secția 
de ciment a fabricii de pe lingă 
Institutul politehnic din Hamhîn 
se umple de un zgomot puternic.

După ce apasă pe un buton, me
canicul Kim Dan Hun (student în 
anul patru al unei facultăți a in
stitutului) urmărește cu încordare 
funcționarea mașinilor.

Din cele trei mori, cri o produc
tivitate de 200 kg. pastă pe oră 
fiecare, pirita, cenușa de carbid și 
huma măcinată trec cu ; jutorul 
unui alimentator în bazinul de 
pastă, unde are loc amestecarea 
umedă.

Atunci cînd mașinile funcțio
nează ireproșabil, pentru deservi
rea fiecărei secții este suficient un 
singur mecanic.

„Unii probabil că vor spune că 
ntt-i nimic deosebit într.asta ; în 
prezent țara produce ciment pre
tutindeni. Dar nu e just" — 
spune Li Iu Seb și apoi continuă : 
„Această uzină nu produce ciment 
obișnuit, ci hidraulic".

In această uzină studenții pro
duc ciment hidraulic de înaltă ca
litate, folosind ca materie primă 
inițială cenușa de carbid și pirita

Fabrica studenților
9

șăminte fosfatice solubile, de sin
teze organice, de mașini unelte, de 
lapte praf și praf de ouă, de pre
lucrare a alimentelor, de sodă 
caustică, de purificare a acidului 
sulfuric.

Toate aceste întreprinderi dau 
produse de înaltă calitate, care au

japo-care în trecut, sub ocapuția 
neză. se aruncau.

...Au trecut cinci luni de 
fabrica a început să funcționeze, 
devenind o școală a educației co
muniste în care se specializează și 
se călesc studenții. în procesul 
muncii ei își consolidează cunoș-

cînd

prevăzută lărgirea sortimentelor 
produse.

de

de

ci

Scrisoare din R. P. D. Coreeană
tințele teoretice dobîndite în sala 
de curs, capătă deprinderi tehni
ce, își însușesc procesul de pro
ducție, elaborează noi metode teh
nologice, se călesc, devenind dîrzi 
constructori ai socialismului.

Cimentul hidraulic cu marca 216 
— produs de studenți — este de 
o calitate superioară. Prilej de 
mîndrie patriotică pentru ei.
Succesul dobindit de studenții 

facultății de geologie constituie 
doar un singur exemplu. Căci 
pentru ca sa învețe muncind stu
denții altor facultăți au hotărit să 
construiască pe lingă institute fa
brici pentru desfășurarea cursuri
lor practice.

în toamna anului trecut, au fost 
date în funcțiune mai multe fabrici 
ca de exemplu, fabrica de îngră-

o mare însemnătate pentru econo
mia națională.

Datorită muncii colective a stu
denților din grupa de chimie orga
nică, fabrica de îngrășăminte fos- 
fatice solubile a dat cu succes 
prima producție folosind niagne- 
ziul în locul carbonatului de so
diu (care costă mai scump), pro
ces de producție care se află în 
stadiu experimental la fabrica de 
îngrășăminte chimice din Hamhîn. 
In afară de aceasta fabrica res
pectivă produce, pentru prima oară 
6 noi feluri de produse, printre 
'are substanțe decolorante, pelicu
lă și hîrtie fotografică. Iar uzina 
de mașini-unelte produce 15 
sortimente printre care o presă 
manuală, strunguri și fcțormașine 
de masă ș. a. Pentru viitor este

it
Aplecîndu-se spre bazinul 

pasta, Li Iu Seb spune;
„Acum producem 10 tone de 

ment pe zi. In acest an am primit
sarcina de stat de a produce 1.000 
tone de ciment, dar noi ne.am an
gajat sa producem 2.000 tone... 
Veniți la noi peste două luni; a- 
tunci vom f>roduce cîte 20 tone pe 
zi, în loc de 10 tone. In viitorul 
apropiat toate procesele de pro
ducție vor fi automatizate, ceea ce 
va da posibilitatea de a depăși 
sarcina de stat de 3 ori și mai 
mult".

Uzina unde lucrează în prezent 
studenții este mai de gnabă o sec
ție, așa că fabricile de pe lingă a- 
cest institut alcătuiesc un mare 
combinat compus din 7 secții.

Lărgindu-se necontenit, aceste 
fabrici vor furniza noile produse in 
cantități mari, în curînd vor pune 
la punct fabricarea altor produse, 
iar studenții vor deveni din ce în 
ce mai utili patriei noastre 
construiește socialismul.

KAN VON SUK 
redactor 

la ziarul „Mindiu Germen’

care

manii existente în prezent". Mai 
departe el a subliniat: „Regimul 
de ocupație militară din Berlinul 
occidental nu mai are justi/ica-* 
re. Rușii au dreptate cînd cer li
chidarea acestui regim. Puterile 
occidentale nu mai au nici un 
drept să se Împotrivească la 
schimbarea statutului lor juridic 
la Berlin". Puncte de vedere ce 
vădesc încercări de a aborda în 
mod realist problema germană au 
fost exprimate și de alte persona
lități din Occident. Printre a- 
cestea vom cita pe liderul so
cial-democrat vest-german Ollen- 
hauer care pe bună dreptate 
a declarat 
de ambele părți va exista 
năvoință se vor putea găsi to
tuși puncte de plecare pentru a 
înainta pe calea unor soluționări 
pașnice a problemelor". In Anglia 
în Camera Comunelor, au putut 
fi auzite glasuri ce chemau la o 
înțelegere cu Uniunea Sovietică, 
spre a asigura pacea Europei și 
lumii, pentru a împiedica înainta
rea Germaniei occidentale pe pri
mejdiosul drum al revanșei.

Evenimentul conferinței de la 
Geneva a prilejuit în lumea occi
dentală numeroase comentarii. 
Multe din ele sînt legate de in
tensa activitate diplomatică des. 
fășurată în capitalele apusene în 
zilele din urmă. Reuniunea miniș
trilor de Externe occidentali de la 
Paris, turneul lui Debre la Bonn, 
popasul de patru ore al noului 
secretar de stat al S.U.A. în ca
pitala vest-germană au determi
nat o avalanșă de aprecieri. 
Cercurile diplomatice apusene — 
după cum ne informează presa — 
apreciază că Occidentul și-a ela
borat o poziție rigidă pentru tra
tativele de la Geneva. Se vorbe
ște în legătură cu aceasta de pre
siunile exercitate de Adenauer, 
presiuni menite să frîneze tenta
tivele britanice pe linia destinde
rii. Opinia publică a aflat cu în
grijorare de faptul că dinlomafia 
occidentală ar fi hotărit în 
cele din urmă să condiționeze

recent că „dacă 
hu

reglementarea problemei Trata
tului de pace cu 
a Berlinului
me cu un caracter mai larg 
mai dificil cum
Germaniei. Un asemenea plan „de 
ansamblu" — cum 1-au botezat 
creatorii Ini — nu poate promite 
nimic hun. Problemele litigioase 
trebuie să-și găsească o rezolva
re treptată, pas cu pas, pe măsu
ră restabilirii încrederii reciproce. 
A condiționa rezolvarea unei pro
bleme de rezolvarea complexului 
de probleme ale vieții internațio
nale înseamnă a pune căruța 
înaintea calului.

Nu se poate trece cu vederea 
faptul că în perioada premergă
toare conferinței de la Geneva în 
Occident s au făcut o mulțime de 
previziuni asupra soartei reuniu
nii de pe malul Lemanului. Unele 
personalități, cunoscute pentru tri
butul dat „războiului rece", fac 
o zarvă pesimistă. Ele încearcă 
să îngroape dinainte conferința, 
să nege utilitatea ei și, in gene
ral, utilitatea oricăror tratative. 
In privința aceasta, adevărate re
corduri bat politicienii vest-ger- 
tnani. Ministrul de Război de la 
Bonn, Strauss — denumit de altfel 
de o publicație vestgermană „a- 
postol al înarmărilor" — nu a 
pierdut ocazia cu prilejul recentei 
sate vizite în S.U.A. de a perora 
cu înverșunare împotriva posihi 
lităților unui acord între marile 
puteri. Intr-un comentariu agenția 
americană „U.P.I." arată eă cer
curile conducătoare vest-germane 
răspîndesc cu o revoltătoare stă
ruință părerea că de pe urma 
tratativelor „nu va rezulta ni
mic". Și Robert Murphy sugera 
o idee asemănătoare într-o cuvîn- 
tare rostită acum citeva zile. Iar 
el nu este singurul, din păcate 
ce exprimă un asemenea pune* 
de vedere.

Șansele viitoarei conferințe ni 
trebuie apreciate după o manie 
ră contabilă. Posibilitatea ca re 
uniunea de la Geneva să fie în 
cununată de succes stă înainte de 
toate în modul în care participanții 
vor aborda problemele. Ar fi iluzo-

rin să se creadă că problemele com
plicate se pot rezolva fără dificul
tăți. Dar 
rea unor 
necesare 
răbdare 
năvoință, 
dorința 
Uniunea 
plin că este gata 
spre a netezi drumul către 
acord. Puterile occidentale 
buie să Iacă însă dovada bune
lor lor intenții. Ele trebuie să 
demonstreze nu numai prin vor
be, ci și prin fapte că sînt dor
nice să pună capăt „războiului 
rece", cursei înarmărilor, că în
țeleg că a sosit momentul de a 
încheia acest capitol al politicii 
lor. In mod concret, ele pot să 
facă dovada intențiilor printr-o 
atitudine rezonabilă în problema 
Berlinului și a Iratatului de pace 
cil Germania.

Opinia publică mondială consi
dera că conferința de la Geneva 
oferă premizele pentru un dialog 
sincer care să defrișeze terenul 
în vederea unei intîlniri 
mai înalt nivel. Intîlnirea 
mai înalt nivel, după cum 
cunoscut numeroși oameni 
tici chiar și din Occident, 
care și premierul englez, 
să aibă o importanță deosebită 
pentru evoluția ulterioară a În
tregii situații internaționale. Opi
nia publică cere ca o asemenea 
întilnire să aibă loc și ea să nu 
fie condiționată de rezultatul con
ferinței miniștrilor de externe. E 
semnificativ de altfel referendu
mul organizat în S.U.A. de In
stitutul american al opiniei pu
blice. 70 la sută din americanii în
trebați au răspuns că șefii marilor 
puteri trebuie să se intilnească 
spre a înlătura divergențele din
tre Răsărit și Apus.

Poporul romîn ca și toate popoa
rele lumii privește cu încredere 
conferința de la Geneva. El do
rește ca toți participanții să de
monstreze că au înțeles pe deplin 
năzuințele cele mai fierbinți alț 
popoarelor.
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Politica externă a li S. corespunde
întrutotul intereselor popoarelor

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite. Textul convorbirii 
avute de N. S. Hrușciov cu redac 
torii unor ziare social-democrate 
din R. F. Germană la 5 mai 1959:

Convorbirea lui N. S. HRUȘCIO V 
cu redactorii unor ziare

In relațiile dintre țările noastre 
—- a spus N. S. Hrușciov — există 
probleme de a căror rezolvare de
pinde sub multe aspecte asigurarea 
securității în Europa și în întreaga 
lume.

Social-democrații germani pot a- 
vea un mare roi dacă se vor situa 
pe o poziție justă și vor lua toate 
măsurile pentru a împiedica repe
tarea greșelilor fatale pe care le-au 
săvîrșit social-democrații și ger
manii în general în perioada veni
rii la putere a lui Hitler. Și astăzi 
intervin unele fenomene destul de 
alarmante, care amenință cauza 
păcii.

Recent am citit declarația Iui 
Adenauer prin care el salută iniția
tiva lui De Gaulle cu privire la 
admiterea Spaniei franchiste în 
N.A.T.O. Din punct de vedere al 
raportului de forțe, intrarea Spa
niei în NAT.O. nu poate avea o 
importanță esențială. Dacă Franco 
va intra sau nu în N.A.T.O. — nu 
schimbă lucrurile. Dar acest fapt 
dovedește că în prezent se urmă
rește o consolidare a forțelor reac
ționare. Consolidarea forțelor reac
ționare este o acțiune periculoasă 
pentru pace. Dar în prezent situa
ția este alta decît în trecut. Uniu
nea Sovietică, întregul lagăr socia
list, sînt foarte puternice. Acum 
raportul de forțe nu este în favoa
rea țărilor imperialiste și în fiecare 
an acest raport se schimbă tot mai 
mult, și nu în folosul imperialismu
lui.

social-democrate din R, I. Germană
acțiune 
simple, 
tehnica 
Viteza 
subso-

bardiere este de aproximativ 
12.000—17.000 m. Această altitu
dine se află în raza de 
a artileriei antiaeriene 
fără să mai vorbim de 
antiaeriană a rachetelor, 
acestor bombardiere este
nică. Prin urmare, ele pot fi inter
ceptate chiar și de avioanele de 
vînătoare simple.

De ce atunci, cunoscînd toate 
acestea, conducătorii militari dm 
Occident mizează pe aviația de 
bombardament și vorbesc 
despre ea ? ~ 
chetelor de 
slabă.

Se spune 
ar dispune

mult 
Deoarece tehnica ra- 

care dispun este încă

Politica aventurieră 
a revanșarzilor 

este funestă pentru cei 
care o promovează
In continuare N. S. Hrușciov a 

răspuns la unele întrebări puse de 
ziariști. Referindu-se la problema 
germană, N. S. Hrușciov a subli
niat că în condițiile actuale de 
problema germană depinde în mul
te privințe soarta păcii. Politica 
actualului guvern al R. F. Germane 
este războinică, militaristă, revan
șardă. Uniunea Sovietică și celelal
te state iubitoare de pace fac totul 
pentru ca Germania Occidentală să 
evolueze pe cale pașnică.

Am dori ca Germania să nu facă 
parte din nici un bloc militar, ca 
ea să nu fie militaristă, ca ea să-și 
dezvolte economia de pace și cul
tura și să ocupe un loc demn in 
rindul popoarelor iubitoare de pace.

Republica Federală Geimană face 
parte din blocul puterilor occiden
tale — N.A.T.O. In acest bloc Ger
maniei Occidentale i se atribuie un 
rol deosebit. Forțele agresive vor 
să folosească rezervele ei umane și 
potențialul ei industrial într-un e- 
ventual război împotriva țărilor 
socialiste. In ce privește relațiile 
economice dintre R. F. Germană și 
celelalte puteri occidentale, aceste 
relații se caracterizează prin ascu
țirea luptei de concurență.

Acum se duce intens o politică 
de militarizare a Germaniei Occi
dentale, de înarmare a ei cu rache
te, cu arma atomică. Cancelarul A- 
denauer este un adept înfocat al a- 
cestei politici și o promovează în 
mod activ. Un promotor zelos al 
acestei politici este și ministrul de 
război al R.F.G., Strauss.

Nu este un secret pentru nimeni 
faptul că în Germania Occidentală 
există elemente oare stau pe pozi
țiile războiului revanșard. Trebuie 
să spunem că această politică 
aventurieră a revanșarzilor este 
lipsită de perspectivă, ea este fu
nestă pentru cei care o promovează.

Vă rog să mă înțelegeți just, a 
subliniat N. S. Hrușciov. Nu vrem 
să intimidăm pe nimeni. Ați trăit 
războiul și știți ce aduce el popoa
relor. Dacă Hitler nu a cîștigat 
războiul din 1941-1945, cînd stăpî- 
nea de fapt întreaga Europă și 
cînd Uniunea Sovietică a fost sin
gurul stat socialist, în actualele 
condiții cînd există puternicul la
găr socialist, iar raportul de forțe 
s-a schimbat radical în favoarea 
socialismului, orice aventură mili
tară a imperialiștilor este sortită 
eșecului. In prezent numai niște oa
meni smintiți se pot gîndi la re
vanșă. Ce s-ar întîmpla, de pildă, 
dacă Germania Occidentală ar în
cepe cu sprijinul aliaților săi răz
boiul împotriva noastră ? Desigur 
că într-un timp scurt ea ar fi 
zdrobită, cum de altminteri ar fi 
zdrobită întreaga grupare a forțe
lor dușmane. Pe ce se bazează a- 
ceste presupuneri ? Probabil că vă 
imaginați de cîte bombe nucleare 
cu o capacitate de 3-5 milioane de 
tone ar fi nevoie pentru teritoriul 
Germaniei Occidentale, ca ea să 
fie scoasă din joc.

H. Braune. Opt bombe cu hidro
gen.

N. S. Hrușciov. Probabil, nu vor 
trebui mai multe. Și ce credeți dv., 
dispunem noi oare de opt bombe 
cu hidrogen ?

H. Braune. Desigur, și mai 
multe.

N. S. Hrușciov. Dar cît trebuie 
pentru a scoate din joc celelalte 
țări din Europa Occidentală ? Pro
babil, nu mai multe.

Unii generali și amirali ameri
cani, precum și personalități mili
tare vestgermane se străduiesc a- 
desea să dovedească că țările care 
fac parte din N.A.T.O. ar dispune 
în momentul de față de anumite a- 
vantaje militare față de Uniunea 
Sovietică. Ei citează cifre în legă
tură cu numărul mare de bombar
diere pe care le au.

Țările N.A.T.O. dispun cu adevă
rat de o aviație de bombardament 
mare, dar ea este învechită sub 
raportul condițiilor tehnice. Altitu
dinea la care zboară aceste bom-

că Uniunea Sovietică 
de puține rachete in

tercontinentale. De aceea, pasă
mite, dacă s-ar începe un război. 
Statele Unite ale Americii ar a- 
vea cel mai puțin de suferit. Dar 
dv. germanii v-ați simți oare 
mai bine chiar dacă lucrurile ar 
sta astfel ?

Dar tocmai aceasta o afirmă 
militarii americani. Trebuie însă 
spus că este totdeauna mai bine 
ca fiecare să-și facă socotelile lui, 
decît să țină contul altora. Fiind
că veni vorba, se poate remarca 
că numărul rachetelor ne ajunge 
și pentru America, dacă s-ar dez- 
lănțui un război împotriva 
noastră.

Vreau însă să vă atrag atenția 
asupra unei alte chestiuni. In
tr-adevăr, dacă s-ar admite ipo
teza lor, ce ar rămîne oare din ță
rile europene ? Militarii americani 
le neglijează pur și simplu, ei 
vor ca germanii, englezii, france
zii, italienii, spaniolii și alții să 
scoată castanele din, foc pentru ei.

Puteți spune: dar oare Uniu
nea Sovietică nu va suferi pier
deri în caz de război ? Da, vor 
fi pierderi și chiar pierderi mari. 
Dar dacă noi vom suferi pierderi, 
puterile occidentale vor fi literal
mente șterse de pe fața pămin- 
tului. Și vor avea de suferit în 
primul rînd țările în care ameri
canii își amplasează bazele de 
lansarea rachetelor.

Ne-am situat întotdeauna și ne 
situăm pe poziția păcii și coexis
tenței pașnice cu toate statele. 
Tocmai de aceea noi adresăm tu
turor apelul de a lupta cu perse
verență împotriva militariștilor, 
împotriva imperialiștilor și revan
șarzilor. Politica noastră externă 
corespunde întrutotul 
popoarelor, inclusiv 
germanilor din Germania 
dentală.

Referindu-se la planul propus 
de P.S.D-G. în problema germană, 
N. S. Hrușciov a spus: Conside
răm că în acest plan există un 
grăunte sănătos. Există posibili
tatea ca pe baza acestui plan 
problema germană să fie discuta
tă în mod concret. Desigur că nu 
acceptăm integral planul dv. Con
siderăm că nu totul este accep
tabil, că nu tot ce este expus 
acest plan este just.

Referindu-se în continuare 
întrebarea dacă ar fi posibil 
elementele planului P.S.D.G. 
devină obiect de discuție la vii
toarele conferințe internaționale, 
N. S. Hrușcov a arătat că pla
nul P.S.D.G. nu poate fi discu
tat acolo pentru că autorii acestui 
plap nu vor fi prezenți la confe
rințe, iar guvernul U.R.S.S. nu 
este de acord cu el întrutotul și 
are planul său propriu.

Noi, firește, vom lua însă în 
considerare acele elemente ale 
planului P.S.D.G. care coincid 
punctul nostru de veidere.

I intereselor 
inclusiv intereselor 

Occi-

Principalul constă 
în încheierea 

Tratatului de pace 
cu Germania

N. S. Hrușciov a răspuns

în
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N. S. Hrușciov a răspuns în 
continuare la o întrebare în legă
tură cu convocarea conferinței la 
nivel înalt.

Considerăm, a spus N. S. Hruș
ciov, că probieme atît de compli
cate ca acelea care stau în pre
zent în fața țărilor pot fi cu greu 
rezolvate dintr-o dată. Se pare că 
în cazul de față va trebui să se 
dea dovadă de multă răbdare și că 
vor fi necesare mai multe întâl
niri. Și chiar dacă nu se vor rea
liza rezultate pozitive — deși noi 
credem că ele sînt totuși posibile 
și la nivelul miniștrilor, cu toate 
că nu orice problemă poate fi re
zolvată de ei — noi socotim că ar 
fi util să aibă loc o întilnire a șe
filor de guverne. Dar aceasta 
depinde nu numai de dorința 
noastră, deoarece este necesară și 
dorința celorlalte state care tre
buie să participe la conferința la 
nivel înalt.

Vă referiți la declarațiile făcute 
de mine la Let,<ig unde am spus 
că Uniunea Soviet'că și după 27 
mai, atîta timp cît vor avea loc 
tratativele, nu va întreprinde ni
mic pentru a modifica situația 
existentă în Berlinul Occidental. 
Totodată aș dori să vă atrag 
atenția asupra faptului că noi 
propunem ca problema Berlinului 
să fie soluționată nu local, nu 
izolat de întreaga problemă ger
mană. Știți că am ridicat proble
ma încheierii Tratatului de pace 
cu Germania, iar soluționarea 
problemei Berlinului Occidental 
este o parte a unei probleme mai 
largi. Principalul constă în în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania. Vom tinde spre înche
ierea unui Tratat de pace cu Ger-

militară 
PragaDelegația sovietică Ia Conferința 

miniștrilor Afacerilor Externe 
a sosit la Geneva

menii nu vor mai putea fi înspăi- 
mintați cu comunismul pentru că 
prin comunism oamenii vor înțe
lege cel mal înalt nivel de trai, 
orînduirea cea mai liberă, cele 
mai largi posibilități oferite oa
menilor muncii de a-și manifesta 
capacitățile și de a se simți în- 
tr-adevăr oameni în deplinul sens 
al acestui cuvînt, după cum spunea 
Gorki: Om — ce mîndru sună 
acest cuvînt1

Atunci vă vom strînge nițel cu 
ușa și pe dv., social-democrații. Fi
rește, nu fizic, ci din punct de vede
re ideologic. Ideile noastre sînt o 
forță măreață. Noi nu ne temem 
să luăm cuvîntul în fața oricărui 
auditoriu. Am putea de pildă să 
convenim ca — dacă Adenauer ar 
permite — să iau cuvîntul să spu
nem în Ruhr, iar cineva din per
sonalitățile dv. să ia cuvîntul în 
Donbas.

Mulțumind pentru convorbire 
în numele sau și al colegilor săi, 
ziaristul E. Puttkamer a făcut re
marca : Ziariștii nu reușesc întot
deauna să vorbească cu mai marii 
lumii care stau la cîrma eveni
mentelor.

Răspunzînd, N. S. Hrușciov a 
spus : Și eu doresc să vă mulțu
mesc pentru întîlnirea cu dv. Noi 
trebuie să ne întîlnim, noi trebuie 
să întărim prietenia cu muncito
rii germani, cu talentatul și har
nicul popor german. Ar fi extrem 
de important să avem contacte cu 
partidul social-democrat în lupta 
pentru pace. Aceasta ar constitui o 
contribuție mare la cauzai comună 
a întăririi păcii și securității

Parada 
de la

PRAGA 9 (Agerpres). — Poc
porul cehoslovac a sărbătorit în
tr-un cadru festiv cea de-a 14-a 
aniversare a eliberării sale-

La Praga, la 9 mai ora 10 dimi
neața a avut loc o paradă militară 
la care au participat A. Novotny, 
președintele Republicii Cehoslovace 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, V. Siroky, președin
tele Consiliului de Miniștri, Zdenek 
Fierlinger, președintele Adunării 4*
Naționale a Cehoslovaciei, mem- .
brii și membri supleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, conducători ai Fron
tului Național, Mareșalul Pîn De- 
huai, șeful delegației militare a „ 
Republicii Populare Chineze care 
se află într-o vizită de bunăvoință *• 
în Cehoslovacia, general de armată 
Leliușenko, de două ori Erou al 
Uniunii Sovietice, șeful delegației 
militare sovietice sosite pentru a 
participa la solemnitățile de la 
Praga.

In seara zilei de 9 mai, A. No
votny, președintele Republicii, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a oferit în Hradul 
din Praga o recepție cu prilejul 
celei de-a 14-a aniversări a eli- 
berării Cehoslovaciei de către 
armata sovietică-

a fost întîmpinată de reprezen
tanți oficiali ai guvernului Elve
ției, diplomați sovietici și ai al
tor țări. Delegația a fost întîm
pinată de asemenea de Lothar 
Bolz, ministrul Afacerilor Externe 
al R.D.G., precum și de numeroși 
reprezentanți ai presei elvețiene și 
străine.

GENEVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 9 mai a so
sit la Geneva pe bordul unui a- 
vion „11-18“ delegația sovietică 
condusă de A. A. Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
care va participa la Conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe.

Pe aeroport, delegația sovietică

Germaniei se va schimba orîn- 
duirea din Germania Răsăriteană. 
De ce puterile occidentale, dacă 
gîndesc așa, nu acceptă propune
rea noastră cu privire la retrage
rea trupelor străine atît din Ger
mania Occidentală cît și din Ger
mania Răsăriteană, verificînd ast
fel dacă aceasta nu va duce la 
-lalizarea intențiilor țărilor occi
dentale care doresc să schimbe 
orînduirea socială din Germania 
Răsăriteană ?

S-a mai spus doar,, că dacă ne 
vom retrage trilpele din Rominia, ----------  e... .«A. {j 
......---- - r . 1 SăU.
însă, că anul trecut ne-am retras 
trupele din Rominia — noi nu 
mai avem acum nici un fel de 
trupe în Rominia — și ce s-a în- 
tîmplat ? Acum, ca și înainte, gu
vernul Rominiei se bucură în țară 
de sprijin general. In Bulgaria, 
Cehoslovacia, Albania nu sînt tru
pe de-ale noastre. Și popoarele 
din aceste țări își sprijină cu 
tărie guvernele.

Ar fi bine dacă aliații noștri din 
timpul războiului mondial care fac 
parte în prezent din N.A.T.O. ar 
accepta propunerea noastră cu 
privire la retragerea trupelor din 
țările străine în limitele granițe
lor naționale. Ne-am retrage a- 
tunci trupele nu numai din R.D.G., 
dar și din Polonia și din Ungaria.

Uniunea Sovietică este de acord 
să examineze orice probleme a 
căror rezolvare ar contribui la 
destinderea încordării internațio
nale. Sîntem gata să rezolvăm 
problemele urgente în ansamblu, 
sau parțial în dependență de bo- 
tăririle. pe care consimt să le a- 
dopte partenerii noștri. Eveni
mentele nu trebuie însă forțate. 
Trebuie să avem răbdare cînd 
este vorba de tratative între state.

mania. In prezent, după cum se 
vede, un astfel de tratat va tre
bui să fie încheiat cu cele două 
state germane existente, 
dîndu-se astfel rămășițele 
de-al 
face 
pace 
care 
niei.
vor voi insă să semneze un astfel 
de Tratat de pace și se vor lăsa 
remorcați de Adenauer, atunci 
vom semna Tratatul de pace cu 
Republica Democrată Germană. p
Prin semnarea Tratatului de pace guvernul romita va cădea, va 
cu Republica Damocrată. Germană fășturnat de poporul '
puterile occidentale vor pierde 
dreptul de a-și menține trupele 
de ocupație în Berlinul Occiden
tal.

Dar noi dorim să folosim toate 
posibilitățile pentru ca în această 
problemă să nu avem divergen
țe cu aliații noștri din timpul 
războiului împotriva Germaniei 
hitleriste, vrem să ajungem la 
un punct de vedere comun asupra 
necesității de a se încheia Trata
tul de pace cu cele două state ger
mane și de a realiza o înțelegere 
privitoare la transformarea Berli
nului Occidental într-un oraș 
liber.

Trebuie subliniat că în ultima 
vreme în țările occidentale se aud 
multe voci lucide în favoarea so
luționării problemei Berlinulu' 
Occidental în sensul că este nece
sar să i se acorde statutul de 
oraș liber. Noi am declarat și 
declarăm că ne situăm pe pozițiile 
neamestecului în treburile, altor 
state, pe pozițiile neamestecului în 
treburile interne ale orașului liber 
Berlinul Occidental. Germanii care 
locuiesc în Berlinul Occidental, 
sînt aceia care trebuie. să rezolve 
problema alegerii regimului din 
Berlinul Occidental. Noi am mai 
spus că sîntem de acord ca și Or
ganizația Națiunilor Unite să fie 
atrasă într-un fel oarecare la so
luționarea problemei garantării 
neamestecului oricăror state în 
treburile orașului liber Berlinul 
Occidental pentru respectarea ri
guroasă a statutului de oraș liber 
stabilit.

Cînd dl. Macmillan a fost aici, 
la Moscova, a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, noi am prezentat 
o poziție de compromis, pentru ca, 
luînd în considerare problemele 
de prestigiu și probleme de altă 
natură care prezintă importanță, 
să venim în întîmpinarea aliaților 
noștri din ultimul război. Această 
poziție, pe care ne menținem și 
astăzi, constă în aceea ca în de
cursul unei anumite perioade de 
trecere in Berlinul Occidental să 
poată fi dizlocate efective simbo- 
'ice ale trupelor celor patru puteri, 
adică ale Angliei, Franței, S.U.A. 
și Uniunii Sovietice, dar, desigur, 
pe baze noi, și nu ca trupe de 
ocupație.

Firește, în problema Berlinului 
pot fi propuse și alte variante. 
Sîntem de acord să le discutăm, 
dacă ele vor fi într-adevăr îndrep
tate spre soluționarea justă a a- 
.cestei probleme,

lichi- 
celui 

doilea război mondial. Vom 
totul pentru ca Tratatul de 
să fie semnat de toate țările 
au luptat împotriva Germa- 
Dacă foștii noștri aliați nu

Problema reunificârîi 
Germaniei 

trebuie rezoivată 
de germanii înșiși

a întăririi păcii 
popoarelor.

Aș dori să-mi exprim părerea în 
legătură cu cuvintele dv. despre 
„mai marii lumii care stau la 
cîrma evenimentelor". După pă
rerea mea despre aceasta ar tre
bui să se vorbească cu mai multă 
modestie. Intr-adevăr, în țara 
noastră se săvîrșesc fapte mărețe. 
Iar noi sîntem participant la a- 
ceste fapte mărețe. Nu vreau să 
minimalizez : faptele care se să
vîrșesc 
dioase, 
simpli.

In 
există 
pentru

sînt ' intr-adevăr gran- 
dar noi sîntem oameni

U R. S. S. este de acord 
să examineze 

orice probleme 
privind destinderea 

încordării 
internaționale

Referindu-se într-un răspuns la 
legătura care se face în Occident 
între rezolvarea problemei Berlinu
lui și problema securității în Eu
ropa, N. S. Hrușciov a spus prin
tre altele :

A lega astăzi semnarea Trata
tului de pace de soluționarea pro
blemei securității europene în
deamnă a menține pe un timp ne
limitat starea de animozitate exis
tentă între cele două blocuri pen
tru că soluționarea problemei se
curității europene este un proces 
de durată și complicat. De aceea 
trebuie în primul rînd soluționată 
principala problemă, și anume pro
blema Tratatului de 
gata să discutăm și 
curității europene, a 
întreaga lume. Dar 
buie să fie legată 
Un astfel de L 
nează soluționarea atît a primei 
probleme, cît și a celei de-a doua, 
atît a problemei Tratatului de 
pace, cit și a problemei securității.

Ge rost are a lega două 
probleme — securitatea europeană 
și Tratatul de pace cu Germa
nia ? Probabil prin aceasta se 
urmărește să se exercite presiuni 
asupra noastră și să se obțină 
prin șantai ceva de la Uniunea 
Sovietică. Noi, însă, am trecut de 
vîrsta cînd această metodă ar 
putea avea succes. Să luăm o 
problemă, de pildă, ca reducerea 
armamentelor — noi sîntem de 
acord cu aceasta, sau ca reduce
rea trupelor staționate în Germa
nia Răsăriteană și Germania Occi
dentală — și cu aceasta sîntem de 
acord, sau ca retragerea trupelor 
străine de pe alte teritorii — sîn
tem de asemenea de acord. Consi
derăm folositoare toate aceste mă
suri. Dar toate aceste probleme 
trebuie eixaminate separat de 
problema Tratatului de pace cu 
Germania.

Se afirmă că îndată be ne vom 
retrage trupele de pe teritoriul

In legătură cu reunificarea Ger
maniei N. S. Hrușciov a spus : 
Am fost și sîntem și în prezent 
de părere că dacă ar fi încheiat 
Tratatul de pace și ar fi retrase 
trupele sovietice din Republica De
mocrată Germană și ale statelor 
occidentale din Republica Federală 
Germană și dacă guvernele celor 
două state germane ăr dori să 
cadă de acord pe o bază oarecare 
asupra reunificării Germaniei, noi 
nu am împiedica acest lucru.

A cădea de acord și a rezolva 
această problemă este o chestiune 
a germanilor înșiși.

Nu știu dacă vă este cunoscut 
că nici un guvern al puterilor oc
cidentale, aliate ale Germaniei 
Occidentale, nu dorește reunifica
rea celor două state germane. Nici 
Franța, nici Anglia, nici S.U.A. 
nu doresc reunificarea Germaniei. 
Ele nu vor aceasta pentru că se 
tem de o Germanie reunificată.

In această problemă Uniunea 
Sovietică se situează pe poziția 
cea mai justă; propunem ca a- 
ceastă problemă să fie rezolvată 
de germanii înșiși. Considerăm că 
orînduirea comunistă este cea mai 
bună orînduire socială. Sînt con
vins că toate popoarele vor pași 
pe calea indicată de Marx, E'ngels, 
Lenin. Dar aceasta este o ches
tiune pe care fiecare popor o re
zolvă așa cum vrea, fiecare ale- 
gînd singur cînd și cum va porni 
spre acest țel.

Reprezentanții puterilor occiden
tale, . a arătat N. S. Hrușciov, a- 
firmă că reunificarea se poate face 
numai pe calea așa-ziselor „ale
geri libere". Ele știu că Repu
blica Democrată Germană nu va 
accepta aceasta și că în aceste 
condiții nu poate avea loc nici un 
fel de reunificare.

Dar nu se poate

țara noastră sovietică 
posibilități de promovare 
oamenii care se dovedesc 

a fi capabili să slujească clasa 
muncitoare, poporul lor. Printre 
acești oameni, pe care partidul i-a 
promovat în muncă de conducere, 
mă număr și eu. Repet, nu noi 
sîntem mari, ci mari sînt faptele 
revoluționare inițiate de Marx, 
Engels și Lenin, fapte ce sînt 
realizate de partidul nostru și de 
poporul sovietic pe baza învăță
turii marxist-leniniste.

Este bine, dragi tovarăși, că 
ați venit în țara noastră pentru a 
vedea cum trăiește poporul nos
tru, pentru a afla care sînt pla
nurile și fa-ptele

Sîntem foarte 
tuația din țara 
ce părere v-ați 
starea de spirit

sale.
mulțumiți de si- 
noastră. Nu știu 

format despre 
a poporului nos

tru, dar nou conducătorii partidu
lui comunist și ai guvernului so
vietic, nici n-am putea dori ceva 
mai bun pentru că starea de spi
rit a poporului nostru este admi
rabilă. Aceasta deschide perspec
tive minunate pentru construirea 
cu succes a comunismului în țara 
noastră. Poporul sovietic sprijină 
în întregime politica guvernului 
nostru, politica partidului nostru. 
Iar aceasta este o mare răsplată 
pentru noi, marxiștii.

Sper că prin ziarele dv. veți 
putea transmite urările noastre 
cele mai bune clasei muncitoare 
germane, poporului german. 
Transmiteți în numele muncitori
lor și al tuturor oamenilor mun
cii din Uniunea Sovietică asigura
rea că noi nu dorim decît pace 
și prietenie cu poporul german, 
ca și cu toate popoarele, dorim ca 
între noi să nu fie niciodată 
război.

(Subtitlurile și sublinierile apar
țin redacției).

pace. Sîntem 
problema se- 
securității în 
una nu tre- 

de cealaltă, 
procedeu îngreu-

Dar nu se poate oare crea o 
confederație a celor două 
germane pentru ca apoi 
două state să se apropie treptat 
unul de celălalt ? Dacă îi dăm 
crezare lui Adenauer că sistemul 
social existent în prezent în Ger
mania Occidentală este mai pu
ternic în comparație cu sistemul 
social existent în R.D.G., atunci 
ar urma că Germania Occidentală 
poate exercita o mare influență a- 
supra Germaniei răsăritene, poate 
influența asupra sectorului socia
list și Germania ar putea fi reuni- 
ficată pe baze capitaliste. Puterile 
occidentale nu pășesc însă pe a- 
ceastă cale pentru că nu sînt con
vinse de forța orînduirii capita
liste.

Adenauer de asemenea nu do
rește reunificarea Germaniei. După 
cum se vede, el se teme că dacă 
Germania va fi reunificată, parti
dul lui nu va putea avea majori
tatea în Bundestag și își va pier
de influența.

state 
aceste

Ideile comunismului 
sînt o forța măreață
N. S. Hrușciov a vorbit pe larg 

despre directivele planului septenal 
al U.R.S.S.

Ne luăm angajamentul să de
monstrăm concret, în practică, su
perioritatea socialismului față de 
capitalism, să depășim nivelul de 
producție al Statelor Unite ale A- 
mericii, țara capitalistă cea mai 
dezvoltată. Aceasta va fi o vic
torie foarte mare a clasei munci
toare. a oamenilor muncii din pa
tria noastră socialistă.

Trebuie spus că în curînd oa-

Declarația lui A. A. Gromîko la sosirea pe aeroport
Domnilor 1
Pășind pe ospitalierul pămînt 

al Elveției, sîntem bucuroși ca în 
numele delegației sovietice și al 
întregului popor sovietic să tran
smitem locuitorilor Genevei, gu
vernului Elveției și întregului po
por ai acestei Țări un cordial sa
lut.

Scopul sosirii noastre vă este 
bine cunoscut. Conferința miniș
trilor Afacerilor Externe va tre
bui să desfășoare o activitate te
meinică. Popoarele așteaptă din 
partea guvernelor soluții care să 
ducă la slăbirea încordării dintre 
state. Trebuie să justificăm aceste 
speranțe și să procedăm la înlă
turarea cauzelor care creează a- 
ceastă încordare.

Conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe are menirea să se ocupe 
de cele mai importante și urgente 
probleme ale relațiilor internațio
nale contemporane — încheierea 
Tratatului de pace cu Germania și 
lichidarea regimului de ocupație 
în Berlinul occidental. Adoptarea

de comun acord a unor hotărîri 
în aceste două probleme ar con
tribui în mare măsură la destin
derea Încordării internaționale și 
ar constitui o contribuție impor
tantă la întărirea păcii in Europa.

Tocmai pentru rezolvarea pozi
tivă a acestor probleme impor
tante a sosit aici delegația sovie
tică. Avem intenții serioase ți in 
ceea ce o privește, partea sovieti
că va depune toate eforturile pen
tru ca această conferință să fie 
încununată de succes.

Ne exprimăm speranța că Con
ferința miniștrilor de la Geneva 
va pregăti convocarea într-un vii
tor apropiat a conferinței șefilor 
de guverne ale cărei hotărîri să 
poată asigura o cotitură hotărî- 
toare în evoluția situației inter
naționale în direcția lichidării pe
ricolului unui nou război.

Guvernul sovietic este convins 
că în prezent există condițiile ne
cesare pentru a nu permite 
nou război, pentru a asigura 
pace trainică în lume.

un
o

Sosirea delegației guvernamentale 
a R. D. Germane la Geneva

GENEVA 9 (Agerpres). — La 
mai a sosit la Geneva pentru 
participa la lucrările conferin

ței miniștrilor Afacerilor Exter
ne, delegația guvernamentală a 
R. D. Germane, în frunte cu Lo
thar Boltz, ministrul Afacerilor 
Externe.

In gara din Geneva delegația 
guvernamentală a R. D. Germa
ne a fost întîmpinată de repre
zentanți oficiali ai guvernului 
Elveției, ai cantonului și orașului 
Geneva.

La rugămintea reprezentanților 
presei, L. Boltz a făcut o scurtă 
declarație.

„Am sosit aici, a declarat L. 
Boltz, avînd directive care sînt

9 
a

cunoscute lumii întregi și care 
au fost aprobate în parlamentul 
nostru de toate fracțiunile. Am 
venit pentru a contribui la suc
cesul conferinței". Subliniind că 
delegația a sosit la Geneva în 
preajma sărbătoririi celei de-a 
10-a aniversări a constituirii 
R.D.G., L. Boltz a declarat: 
„Existența R.D.G. este un fapt 
care are o importanță hotărîtoa- 
re pentru asigurarea păcii pen
tru poporul nostru și a păcii în 
lumea întreagă".

fi

Conferința 
de la Gorlitz 

a sindicatelor 
oamenilor muncii 

din Europa
GORLITZ-ZGORZELEC 9. — 

Corespondentul Agerpres trans-^Ț 
mite: In cea de-a doua zi a Con-'*" 
ferinței sindicatelor șl oamenilor 
muncii din Europa, au continuat 
discuțiile. Delegații din Franța, 
Uniunea Sovietică, R. F. Germană, 
China, Albania, care au luat cu
vîntul au exprimat hotărîrea de-a 
depune toate eforturile pentru în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania. Ovații și aplauze a 
stîrnit comunicarea făcută de că
tre delegatul vestgerman H. Thor 
că cele două delegații germane — 
din R.D.G. și R.F.G. — se consti
tuie într-o singură delegație repre
zentativă pentru întreaga Ger
manie.

In ședința de după-amiază a 
luat cuvîntul conducătorul delega
ției romîne, tov. Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R- P. Ro
mînă.

Lucrările sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 9. — Trimisul Marengo (Argentina) a condam- 
special „Agerpfes transmite: In nat cu tărie politica dusă de către

GENEVA 9 (Agerpres). — Se
cretarul de Stat al S.U.Â., Chris
tian Herter, a sosit în după-amia- 
za zilei de sîmbătă la Geneva, 
venind de la Bonn, pentru a par
ticipa la Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe.

In cursul aceleiași zile, a sosit 
la Geneva și ministrul de Exter
ne al Franței, Couve de Murvil- 
le.

★

ROMA 9. Agenția United Press 
International anunță că Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei a fă
cut cunoscut că ministrul de Ex
terne Giuseppe Pella va pleca du
minică la Geneva pentru a pre
zenta reprezentanților Angliei, 
Franței și S.U.A. la Conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe 
punctul de vedere al Italiei asupra 
problemelor care vor fi discutate.

KIEV. — La 9 mai a sosit lă 
Kiev N. S. Hrușciov. președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
pentru a remite Ordinul Lenin care 
s-a conferit R.S.S. Ucrainene pen
tru succesele obținute In 
tarea agriculturii.

BERLIN. - Sîmbătă s-a 
în localitatea de frontieră

dezvol-

deschis 
Zittau, 

unde se Intîlnesc granițele R. D. 
Germane, R. P. Polone și R Ceho
slovace. o conferință a iineretu-

versității din Michigan, care se 
află într-o călătorie în Uniunea 
Sovietică, și a avut cu ei o con
vorbire.

MOSCOVA. - La 9 mai, N. S. 
Hrușciov. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit 
pe membrii delegației veteranilor 
de război americani, condusă de 
Joseph Polowski, și a avut o con
vorbire cu ei.

condusă de

slovace, o conferință a tineretu- MOSCOVA. — în Donbas s-a 
lui din cele'trei țări Conferința va .obținut un record mondial de fo- 
formula poziția tineretului din cete rare a • puțurilor ’la Construcția

carboniferă. Brigada complexă a 
lui Nikolai Tihonov, Erou al Mun
cii Socialiste, de la mina Novo- 
Butovkă a străbătut intr-o lună 
'164.6 m. puț vertical. în felul a- 
cesta recordul mondial la acest 
gen de lucrări a fost doborit. în
tregul proces de producție a fost 
mecanizat. Mașinile au lucrat au
tomat fiind conduse de la distanță.

STOCKHOLM — La 8 mal a so
sit la Stockholm vestind de la 
Copenhaga scriitorul sovietic. M. A. 

' Șoldh'ov impreurîă cu familia sa.
MOSCOVA - Revista „So- 

vetskoe Zdravoohranenie" pe luna 
mai a publicat date potrivit cărora 
pînă la începutul anului 1959, 
numărul medicilor existenți în 
Uniunea Sovietică a ajuns la 
360.000. renrezentînd în medie 17 
medici la 10.000 de locuitori, adică 
un medic la mai puțin de 600 de 
locuitori. în felul acesta, constată 
revista, Uniunea Sovietică ocupă 
primul loc în lume în ce privește 
deservirea populației de către me
dici.

GENEVA. — La 8 mai la ședința 
Ordinară a conferinței celor trei 
puteri cu privir la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară au 
fost puse de acord și aprobate pro
iectele de articole referitoare la 
stabilirea și funcționarea sistemu
lui de control pe teritoriile partici- 
panților la acord și la conferințele 
participanților la acord.

trei țări față de problemele politice 
actuale. Concluziile conferinței, 
formulate într-un memorandum, 
vor fi transmise Conferinței de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe.

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie- 
tulul Suprem al U.R.S.S. a confe
rit generalului de armată Matvei 
Zaharov, comandantul grupului de 
trupe sovietice staționate în Ger
mania, gradul de mareșal al, Uni- 
unti Sovietice, Mareșalului de avia- , 
țîe Constantin Verșinin, locțiitor ' Șoldh'ov împreuriă 
al ministrului Apărării al U.R.S.S. 
i s-a conferit gradul de mareșal 
principal al aviației, mareșalului 
de artileria Mitrofan Nedelin i s-a 
conferit gradul de mareșal princi
pal al artileriei, iar generalului- 
colonel de aviație Stepan Kra
sovski — gradul de mareșal al 
aviației.

Printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., generalii 
Filipp Golikov, Pavel Kurocikin și 
Dmitri Leliușenko au primit gra
dul de general de armată.

MOSCOVA. — Anastas Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al UJf.S.S., a primit 
pe dl. Hild, președintele organiza
ției americane ,, Fundația Ford“ și 
pe dl. Stone, directorul pentru re
lații internaționale al acestei orga
nizații, precum și g-upul profeso
rilor șf asistenților americani con
dus de Hatcher, președintele Uni-
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dimineața zilei de 9 mai au con- Statele Unite în privința încetării 
tinuat la Stockholm lucrările se- experiențelor cu armele nucleare, 
siunii Consiliului Mondial al Reprezentantul partizanilor pă- 
Păcii.

Ședința s-a deschis sub pre
ședinția cunoscutului scriitor in
dian Pandit Sunderlal.

S-a dat apoi cuvîntul lui Kaoru 
lasui (Japonia), care a vorbit des
pre lupta dusă de poporul ja- 
poiiez împotriva experiențelor cu 
arma atomică, pentru distrugerea 
acestor arme de exterminare 
masă, pentru a se evita 
Hiroșimei.

Isabelle Blume, care a 
cuvîntul s-a referit pe 
necesitatea rezolvării 
germane ca unul din factorii care 
în prezent împiedică stabilirea 
păcii în Europa și în întreaga lu
me. In cuvinte emoționante ea a 
prezentat aspecte din activitatea 
partizanilor păcii din țările vecine 
Germaniei.

In numele a 95 milioane 
bri ai Federației Sindicale 
diale, Consiliul Mondial al 
a fost salutat de Sugiri, reprezen
tantul F.S.M.

S-a dat apoi cuvîntul profesoru
lui Friedrich (R. D. Germană) 
care a supus unui sever rechizito
riu politica militaristă desfășu
rată în Germania 
politică ce contravine 
poporului german.

Următorul vorbitor,

în 
repetarea

luat apoi 
larg la 
problemei

mem- 
Mon- 
Păcii

Occidentală, 
intereselor

profesorul

cii din Cipru, Potamitis, a arătat 
că problema cipriotă nu poate fi 
considerată nici pe departe rezol
vată prin acordul de la Ziirich, 
încheiat fără consimțămîntul po
porului cipriot.

Reprezentanta studenților din 
Anglia, a vorbit cu multă însu
flețire despre marele succes pe 
care l-a avut în Anglia marșul 
de la Aldermaston, la care au 
participat nu numai cei care luptă 
în mod frecvent pentru apărarea 
păcii, ci și categorii din cele mai 
diferite ca laburiști, membri ai 
sindicatelor, studenți, gospodine^ 
quakeri etc.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul delegatul Bulgariei, 
Gheorghi Pirinski, care a atras 
atenția sesiunii asupra necesității 
rezolvării problemei germane-

Ngao Ndeni (Senegal, delega- 
tul Afri ii Negre, a demascat po- \ 
litica imperialistă dusă de guver
nul francez în Algeria.

Lucrările sesiunii au continuat 
în. după-amiaza zilei de 9 Mai 
cînd au luat ouvîntul William Du 
Bois (S.U.A.), acad. Mihail Ralea 
(R. P. Romînă), Ilya Ehrenburg 
(U.R.S.S.), D. N. Pritt (Marea 
Britanie), precum și delegați 
partizanilor păcii din India, Po
lonia, Italia, Finlanda, Kenya și 
alții.
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Prezente romînești peste hotare
NEW YORK 9 (Agerpres). - 

Ziarele din New York publică în 
paginile lor știri despre expoziția 
„Arta populară în Romînia". des- 
chișă recent în localul muzeului 
american de Istorie din New York.

„New York Times" din 7 mai, 
într-un articol intitulat „Arta mo
dernă", arată că „Expoziția ro- 
minească a transformat un colț 
al Muzeului american de istorie 
într-o reeditare strălucită a unor 
pagini din istoria Rominiei. A- 
vînd standurile aranjate cu mult 
gust, urmărind să pună în valoa
re cît mai mult materialul expus 
expoziția „Arta populară din Ro
mînia" vorbește atît de prezent, 
cît și de trecut".

Ziarul „New York Herald Tri
bune" într-o corespondentă pu
blicată cu același prilej, descrie 
pe larg expoziția Referindu-se la 
exponate, ziarul scrie ■ „Toate 
sînt bogat decorate, nimic nu 
este într-o singură culoare. Bro
deriile dovedind meșteșugul cel 
mai complicat, pot fi văzute pe 
costume, fețe de masă și covoare 
de perete... Costumele sînt cele 
care trezesc cel mai mult 
tatea: toate sînt numai 
decorative".

*
TIRANA 9. — Recent 

rut la Tirana. într-o ediție 
ilustrată, romanul monstrtdnf Mi- 
hail S-rdoveanu. ..Falfagul".

Traducerea este semnată de 
Vito Koci.

curiozi- 
motive

a apă- 
frumos
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LIEGE. — De curînd, filial» 
din Liege a Asociației de priete
nie Belgia-Romînia a organizat în 
sala hotelului Angleterre o con. 
ferintă a pianistei Paulette Ste
vens. Ea a vorbit despre impre
siile culese cu prilejul vizitei fă- 
ciite în tara noastră și despre
participarea ei la Festivalul și 
Concursul International Georc ’ 
Enescu.

Cu această ocazie s-au 
versuri traduse din limba 
și s-au prezentat filmele „Farme
cul adîncurilor", „Plecarea pâsă- 
rilor“ji „Delta Dunării', „Muntele 
Retezat", „Balerina" care s-au 
bucurat de un frumos succes.

★ . m_
LUXEMBURG. „

Luxemburg—Romînia a prezenlat 
filmul „Erupția" în orașele Lu
xemburg, Differdange, Esch. Al. 
zette și Redange. Cu acest prilef 
s-a prezentat și un program 
dansuri și cîntece din diferite 
giuni ale țării noastre.
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STOCKHOLM. — Recent a _ 
vut loc la Stockholm o manifes
tare dedicată cinematografiei ro- 
mînești organizată de Asociația 
de prietenie Suedia.Romînia. Des
pre dezvoltarea cinematografiei 
romînești în anii de democrație 
populară a vorbit 
Matthis. președintele 
poi a fost prezentat 
nesc „Erupția".

recitat 
romînă

Asociația

de 
re-

a-

Henrv Pete» 
asociației. A- 
filmul romî-


