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Tovarășul Țoi En Ghen
a sosit in Capitală

Conducătorii de partid și de stat 
pe șantierele de construcții
de pe

In zilele de 11-13 mal ac-, șan
tierele de construcții și amenajări 
din stațiunile climaterice de pe li
toralul Mării Negre au fost vizi
tate de tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă însoțiți de tov. 
arh. N. Bădescu, șeful Departa
mentului de arhitectură și urba
nism, tov. V- Posteucă, adjunct al 
ministrului Construcțiilor, Indus
triei Materialelor de Construcții și 
Industriei Lemnului, tov. arh. 
G Lăzărescu, coordonatorul grupu- 
‘td de proiectanți al lucrărilor de 
pe litoral.

La Constanța, conducătorii de 
partid și de stat au fost întîmpinați 
de tov. V. Vîlcu prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Con
stanța, A. Nițescu, președintele Sfa
tului’ popular al regiunii Constan
ța, Tudose Vasillu, președintele 
Sfatului popular al orașului Con
stanța și alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

împreună cu specialiștii ei au e- 
xaminat construcțiile din stațiu
nile Mangalia, Vasile Roaită, Efo
rie, Mamaia, orașul Constanța și 
au făcut o serie de recomandări 
privind planurile de sistematizare 
și de dezvoltare a stațiunilor, de 
efectuare a lucrărilor hidrotehnice 
pe litoral, cit și programul de lu
crări în curs.

Lucrările de reconstrucție și a- 
menajare a litoralului Mării Negre 
se realizează pe baza studiilor ge
nerale de sistematizare. începute de 
cîțiva ani, fiind eșalonate pe cîte- 
va etape.

Pînă în sezonul trecut s-a reali
zat la Eforie un centru de odihnă 
cu o capacitate de 1-600 paturi, cu 
restaurant, club, magazine, cinema, 
tograf, două colonii de copii cu 
cca. 800 de locuri, diverse case de 
odihnă mai mici cu o capacitate to
tală de peste 600 paturi-

S-a asigurat alimentarea cu apă 
a stațiunilor Mamaia, Vasile Roai
tă, Eforie, Techirghiol șî a orașu
lui Constanța pentru capacitatea

litoralul Mării Negre
actuală șl pentru prevederile vii
toare de dezvoltare și s-a realizat 
sistemul general de canalizare a 
stațiunilor Vasile Roaită, Eforie, 
Techirghiol.

Au fost consolidate, în proporție 
de aproape 90 la sută, falezele de 
la Vasile Roaită și Eforie și inte
gral faleza de Sud a orașului Con
stanța- S-au efectuat lucrări de a- 
menajare a plajelor și de mărire a 
lor la Eforie și Vasile Roaită, lu
crări ce vor fi terminate complet 
pînă la începerea sezonului din 
vara acestui an.

S.a modernizat rețeaua de străzi 
în proporție de 80 la sută și s-au 
creat parcuri și grădini care au 
mărit spațiile verzi cu cca. 250 
la sută față de cele existente la 
începutul lucrărilor.

Din 1958 pînă în sezonul 1959 
lucrările au continuat într-un ritm 
intens, astfel că în acest sezon va 
mai fi terminată reconstrucția păr
ții centrale a orașului Mangalia, 
prin construirea unui centru de o. 
dihnă cu o capacitate de 1-100 de 
paturi în prima etapă și a unui 
prim lot de locuințe cu o capaci
tate de 120 apartamente, avînd 
prevăzute la parter cca. 20 de ma
gazine pentru deservirea orașului. 
Odată cu aceste lucrări au fost 
realizate sistemele principale de 
alimentare cu apă, de energie 
electrică și canalizare pentru în. 
tregul oraș. De asemenea au fost 
terminate lucrările de amenajare 
a falezei, plajei și spațiile verzi 
corespunzătoare.

La Eforie s.au mai realizat 5 
noi ansambluri de hoteluri, case 
de odihnă și case sanatoriale cu o 
capacitate de cca. 5000 de paturi, 
dotate cu toate anexele necesare 
asigurării celor mai bune condiții 
de tratament și odihnă.

S-au realizat 5 diguri trans
versale în mare și se termină a. 
menajarea unui ștrand in locul 
fostului lac Belona care va asi. 
gura suprafața de plaje necesară 
noilor sezoniștL

Se mărește capacitatea băilor 
reci de pe malul Techirghiolului cu 
cca. 50 la sută. S-au realizat cca- 
12 ha de noi parcuri și grădini.

S-a terminat amenajarea ma. 
lulul lacului Techirghiol între Va. 
sile Roaită și Eforie, fiind trans
format într.o promenadă de legă
tură intre cele două stațiuni.

La Vasile Roaită se termină a. 
menajarea integrală a falezelor, 
lucrările de mărire a spațiilor 
verzi și construirea unui cinema
tograf în aer liber, cu ecran tot, 
cu o capacitate de 800 locuri.

La Mamaia se termină lucră
rile principale de alimentare cu 
apă și canalizare care dau posi. 
bilitatea unei mari dezvoltări a a. 
cestei stațiuni. S-a început con
struirea a două ansambluri de ho. 
teluri cu o capacitate de 3.500 
paturi, dintre care primul lot de 
1.500 paturi va fi dat în folosință 
în acest sezon. Se măresc parcu. 
rlle existente și se amenajează un 
cinematograf de vară cu ecran lat, 
cu o capacitate de 800 locuri.

Se execută pe malul lacului 
Siut-Ghiol trei debarcadere pentru 
noile ambarcații de agrement ce 
vor fi puse la dispoziția vizitato
rilor în acest an. Se completează 
dotarea plajelor cu bufete, ves. 
tiare, grupuri sanitare.

In Constanța se termină moder
nizarea principalelor artere de 
circulație ce fac legătura cu stați
unile din Nord și Sud, introdu- 
cîndu-se toate lucrările edilitare. 
Se continuă lucrările de consolida
re a falezelor ce vor opri pe toată 
zona de Est degradările existente. 
S-a început amenajarea noului 
port turistic și pescăresc Tomis. 
Din acest port vor circula încă 
din vara acestui an vase de pa
sageri, care vor face curse de a- 
grement către Eforie, Vasile Roai
tă și Mangalia.

în anii următori vor continua 
lucrările de restructurare a stațiu
nilor de pe litoral.

ea efect al dezvoltării lor, sta
țiunile Eforie, Vasile Roaită și 
Techirghiol se vor contopi în viitor 
formînd un complex unic de odih
nă și tratament. La Mangalia se 
vor continua lucrările de extinde
re a centrului de odihnă și a car
tierului de locuințe și se va începe 
construirea a două unități sanato
riale de cîte 500 paturi ce vor fi 
terminate pină în sezonul viitor.

La Constanța se va începe re
construcția zonei centrale a orașu
lui prin realizarea unor mari an
sambluri de locuințe pe terenul 
actualei gări, căreia i se va da 
un amplasament mai corespunză
tor. Se vor continua lucrările de 
înfrumusețare a orașului și de mo
dernizare a rețelei de circulație.

La Mamaia va fi terminată 
noua autostradă ce merge pe ma
lul lacului Siut-Ghiol, pe care vor 
circula troleibusele ce vor lega 
această stațiune de zona centrală 
a orașului. Tot aci se vor continua 
ansamblurile începute și se va în
cepe realizarea unui mare ansam
blu de 10.000 paturi. Pentru 
realizarea acestor lucrări se vor 
asana toate terenurile degradate 
prin lucrări de hidromecanizare și 
se vor mări corespunzător spațiile 
verzi necesare dezvoltării noii sta
țiuni.

Datorită lucrărilor efectuate, un 
număr mult mai mare de oameni 
ai muncii își vor putea petrece o- 
dihna în bune condiții pe litoralul 
Mării Negre. în stațiunile Vasile 
Roaită, Eforie, Mamaia, Mangalia, 
localități ce erau în vremea re
gimului burghezo-moșieresc acce
sibile doar păturilor avute și aveau 
posibilități reduse de cazare, s-au 
efectuat numai în cursul anilor 
1957-1959 construcții cu un număr 
total de 13 mii paturi, iar în anii 
apropiați va fi atinsă cifra de 51 
mii paturi noi. Capacitatea de cu
prindere a acestor stațiuni de li
toral (fără stațiunile Techirghiol, 
Agigea, Costinești, a căror dez
voltare se prevede într-o etapă ur
mătoare) va ajunge astfel la 
circa 400 mii de oameni ai muncii.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției 
„Construcția economică 

a R. P. Chineze44
Vineri după-amiază s-a deschis 

în pavilionul de expoziții din Par
cul de cultură și odihnă „I. V. 
Stalin" din Capitală expoziția 
„Construcția economică a Repu
blicii Populare Chineze".

La festivitatea de deschidere au 
luat parte tovarășii: Alexandru 
Moghioroș, Ștefan Voitec, Popa 
Gherasim, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Gheorghe Stoi
ca, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, A. Bunaciu, 
Gh. Diaconeseu, M. Florescu, Al. 
Sencovici, M Suder, miniștri, M. 
Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț a R. P. Romîne, conducă
tori ai unor departamente, func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Comerțului, ai ministerelor econo
mice, întreprinderilor de comerț 
exterior, reprezentanți ai organi
zațiilor obștești, oameni de știință, 
ziariști romîni și străini.

Vineri dimineața a sosit în ®a- 
pitală tovarășul Joi En Ghen, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Gara Băneasa, unde a avut loc 
primirea, era pavoazată festiv cu 
drapelele de stat ale R. P. Ro- 
mîne și R.P.D. Coreene, cu 
portretele tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu.Dej și Kim Ir Sen. Pe 
o pancartă mare, în limbile ro- 
mînă și coreeană, a fost scrisă 
urarea de salut: „Bine ați venit, 
oaspeți dragi!“. Pe peronul gării 
era aliniată o companie de 
onoare.

Tovarășul Țol En Ghen este în
soțit de Hon Men Hi, vicepreșe- 
dinte al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, Kan Rian 
Uk, secretarul Prezidiului Adună
rii Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, Li Don Ghen, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe al 
R.P.D. Goreene, și alte persoane 
oficiale.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romîne, 
tovarășul Ion Gheorghe-Maurer, 
la a cărui invitație înaltul oaspete 
coreean face o vizită de prietenie 
în țara noastră, a întîmpinat pe 
tovarășul Țoi En Ghen și i-a 
urat bun venit.

La primire au fost de față tova
rășii : Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă. Alexandru 
Moghioroș, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Constantin 
Pîrvulescu, președintele Marii Adu
nări Naționale, Dumitru Coliu, 
președintele Comisiei Controlului 
de Stat, general.colonel Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate.

Au fost de asemenea de față 
tovarășii A- Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, Alexa Augus
tin, Florian Dănălache, Petre Dră- 
goescu, Elena Lascu-Iordăchescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Ion. Pas, 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Diaconeseu, 
Mihai Suder, miniștri, acad. P. 
Constantinescu-Iași, M. Gh. Bujor, 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, Filip 
Geltz, Romulus Zăroni, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, acti
viști de partid, de stat și ai orga
nizațiilor oamenilor muncii, zia
riști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Erau prezenți membri ai corpu
lui diplomatic: ambasadorii R.P. 
Bulgari® — Stoian Pavlov, Uniu
nii Sovietice — A. A. Epișev, R.P. 
Ungare — Ferenc Keleti, R.P. 
Polone — Janusz Zambrowicz, 
R.P.F. Iugoslavia — France Hoce- 
var, R.P. Albania — Hasan Aii- 
merko, R.D. Germane — Wilhelm 
Bick; însărcinații cu afaceri ad- 
interim ai R. D. Vietnam — 
Nguyen -Minh Chuong, R. P- Chi
neze — Van Lu-min, R. Ceho
slovace — Bohumil Verner, mem
brii Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

După raportul comandantului 
companiei de onoare au fost in
tonate imnurile de stat ale R.P.D. 
Coreene și R.P. Romîne.

Tovarășul Țoi En Ghen, însoțit 
de tovarășul Ion Gheorghe-Mau-

Au asistat șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

A fost de față Siao Fan-ciou, 
secretar general adjunct al Comi
tetului chinez pentru promovarea 
comerțului internațional.

Au luat cuvîntul tovarășii Gogu 
Rădulescu, adjunct al ministrului 
Comerțului și Van Lu-min, însăr
cinat eu afaceri ad-interim al R.P. 
Chineze la București.

Asistența a vizitat expoziția.
Expoziția va fi deschisă zilnic 

de la 16 mai. In zilele de lucru 
ea poate fi vizitată între orele 11 
și 20,30, iar duminica între 9 și 
20,30. în fiecare seară de la orele 
20,30 la cinematograful în aer li
ber al expoziției vor fi prezentate 
vizitatorilor filme documentare și 
artistice produse de studiourile ci
nematografice din R. P. Chineză.

(Agerpres) 

rer, a trecut în revistă compania 
de onoare.

înaltului oaspete i-au fost pre
zentați șefii misiunilor diploma
tice și celelalte persoane venite în 
întîmpinare.

Tovarășul Ion Gheorghe-Maurer 
a rostit o cuvîntare de salut.

A răspuns tovarășul Țoi En Ghen.
Cuvîntările au fost subliniate 

de aplauzele puternice ale oame
nilor muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, care au 
venit în întîmpinarea oaspetelui, 
făcîndu-i o călduroasă și frățească 
primire.

Au răsunat urale pentru priete
nia romîno-coreeană, pentru uni. 
tatea de nezdruncinat a țărilor 
puternicului lagăr socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pen-

( Continuare în pag. 3-a)

La sosirea în Giurgiu.

Cuvîntarea 
tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer
Stimate tovarășe Țoi En Ghen t
Dragi oaspeți I

Am deosebita bucurie ca, în numele poporului ro- 
mîn, al Prezidiului Marii Adunări Naționale și al 
meu personal să vă urez dumneavoastră și însoțito
rilor dumneavoastră, reprezentanți de seamă ai 
eroicului popor coreean, bun sosit în Capitala Repu
blicii Populare Romîne

între popoarele și țările noastre s-au închegat și 
dezvoltat, în anii puterii populare, legături frățești 
multilaterale, de nezdruncinat, clădite pe năzuințe și 
țeluri comune : construirea socialismului și apărarea 
păcii în lume.

Poporul romîn, care și-a manifestat deplina sa so
lidaritate cu lupta dreaptă și eroică a poporului 
frate coreean împotriva agresorilor imperialiști, se 
bucură astăzi din toată inima de marile succese ob
ținute, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea 
și a Guvernului Republicii Populare Democrate Co
reene, în construcția socialistă și sprijină întrutotul 
lupta pentru unificarea pașnică și democratică a 
Coreei

Strîns unite cu popoarele Uniunii Sovietice, Repu
blicii Populare Chineze și celorlalte țări ale lagăru
lui socialist, popoarele noastre dezvoltă cu succes 
relații de prietenie, colaborare tovărășească și aju
tor reciproc, întruchipare a înaltului principiu al in
ternaționalismului proletar.

Vizita tovarășului Kim Ir Sen în patria noastră, 
precum și vizitele tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica în Republica Populară Demo
crată Coreeană au constituit o contribuție de seamă 
la întărirea acestor relații.

Vizita dumneavoastră, dragă tovarășe Țoi En 
Ghen, va însemna un nou aport la dezvoltarea legă
turilor de prietenie între popoarele romîn și coreean.

Salutîndu-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți re
prezentanți ai poporului coreean care ne vizitează, 
vă asigurăm de sentimentele de profundă prietenie 
și dragoste ale poporului nostru și ne exprimăm do
rința să vă simțiți ca în propria dumneavoastră 
patrie.

Trăiască poporul frate coreean t
Trăiască Republica Populară Democrată Coreeană!
Trăiască Partidul Muncii din Coreea!
Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul 

romîn și poporul coreean !
Trăiască pacea între popoare I

Vizita la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale

Vineri, la ora 12, tovarășul Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a Re
publicii Populare Democrate Co
reene, a făcut o vizită la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

La sosire tov. Țoi En Ghen a 
fost salutat de tovarășul Ion Gh. 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

La primire au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Petre Borilă, Gheor
ghe Stoica, Avram Bunaciu,

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Hon Men Hi, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, Kan Rian Uk, 

secretarul Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Li Don Ghen, 
ministru adjunct al Afacerilor Ex- 
terne, de Kim Bea Dik, ambasado
rul Republicii Populare Democrate 
Coreene în Republica Populară 
Romînă. Au mai fost de față tova
rășii : Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Anton Tatu Jianu, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne în Re* 
publica Populară Democrată Co
reeană, și generalul-maior Petre 
Constantinescu-

Cu prilejul vizitei a avut loc 6 
convorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Cuvîntarea 
tovarășului 

Joi En Ghen
Stimate tovarășe ton Gheorghe Maurer I
Dragi tovarăși și prieteni I

La invitația președintelui Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare Romîne, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, am sosit în minunata 
dumneavoastră țară, într-o vizită de prietenie.

Permiteți-mi să mulțumesc din inimă Partidului 
Muncitoresc Romîn, Guvernului R. P. Romîne și în
tregului popor romîn pentru primirea atît de căldu
roasă și să transmit poporului romîn salutul frățesc 
al poporului coreean.

Prietenia frățească și colaborarea între popoarele 
coreean și romîn se întăresc și se dezvoltă din zi în 
zi în lupta pentru pace și socialism.

în anii grei ai războiului coreean și în perioada 
postbelică poporul romîn ne-a acordat un ajutor 
sincer, material și tehnic, însuflețindu-ne în luptă.

Sub conducerea încercatului Partid Muncitoresc 
Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, poporul romîn obține succese uriașe în lupta 
pentru pace și socialism.

Poporul romîn a transformat deja patria sa într-o 
țară irtdustrial-agrară cu o industrie grea dezvoltată 
și luptă tot mai energic pentru a accelera construc
ția socialistă.

Sîntem foarte bucuroși că avem posibilitatea să 
ne întîlnim cu prietenosul popor romîn și să facem 
cunoștință personal cu succesele strălucite obținute 
de el în construirea socialismului.

Vizita noastră în țara dumneavoastră va fi o 
bună contribuție la cauza întăririi pe mai departe a 
prieteniei și coeziunii între popoarele noastre și la 
cauza comună a păcii și socialismului.

Trăiască prietenia trainică dintre popoarele co
reean și romîn!

Trăiască gloriosul Partid Muncitoresc Romîn și 
Republica Populară Romînă !

Trăiască unitatea indestructibilă și coeziunea la
gărului socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică I

Fotografiile reprezintă ctteva aspecte de la vizita conducătorilor de partid și de stat pe șantierele de construcții de pe litoralul Mării Negre



Planuri frumoase, 
dar ce folos ?

rBric/ada științifică • •Tinerii

la lueiii
cultural, răspunsurile se 
clare, limpezi, pe înțele*

bu-
colectivist în

discută despre 
Festival

In sala căminului cultural din 
Cobia de Sus se adunaseră peste 
200 de oameni. Mulți dintre ei 
așteptau nerăbdători răspuns la 
întrebări cărora nu le dăduseră 
de capăt singuri. La o masă, cîți: 
va oameni răsfoiau eu atenție cî
teva hîrtii. După un timp, unul 
dintre ei, mărunt, îndesat, cu 
ochii vioi se sculă în picioare :

— La întrebările puse o să vă 
răspundem pe rînd. La unele to
varășul doctor Po'loș, la altele tov. importanță politică, el 

încă odată nivelul înalt 
sovietice, forța Uniunii 
puterea de neînvins a 
nostru lagăr socialist.
Stroie a explicat apoi pe larg că 
un asemenea succes nu putea să 
aibă loc decît într-o țară în care 
energia creatoare a maselor a fost 
descătușată, în care oamenii mun
cii sînt stăpînii vieții noi, fericite, 
pe care și-o construiesc cu pro
priile lor mîini.

Vorbind despre importanța in
dicații Lor date de partidul nostru 
pentru creșterea producției agri
cole, despre importanța lucrărilor 
consfătuirii ’ ' ~
inginerul 
a explicat pe larg ce 
face ------- * *“

inginer Dumitreacu, la altele eu.
Așa a început seara de întrebări 

și răspunsuri, organizată de o 
grupă de trei tovarăși din cadrul 
brigăzii științifice din raionul 
Găești.

De la afîrșitul anului trecut, de 
cînd a luat ființă brigada și pînă 
acum, datorită muncii desfășurate 
•ub directa conducere a comite
tului raional de partid, a reușit 
eă fie cunoscută, apreciată și aș
teptată cu nerăbdare aproape în 
fiecare comună.

Discutînd cu membrii brigăzii 
doctori, juriști, profesori, ingineri, 
oamenii cei mai bine pregătiți în 
specialitatea respectivă din raion 
—> afli eu bucurie că nu există 
domeniu de activitate, problemă 
politica din viața internă și inter
națională care să nu intereseze pe 
țăranii muncitori tineri și vîrstnici.

Creată tocmai pentru a răspun
de interesului deosebit pe care îl 
manifestă țăranii muncitori, tineri 
și vîrstnici, față de problemele po
litice interne și internaționale, față 
de înțelegerea noilor cuceriri
științifice și tehnice, brigada
științifică a obținut rezultate im
portante. în comunele în care au 
fost, membrii brigăzii științifice 
i-au ajutat pe țăranii muncitori sa 
înțeleagă mai profund politica 
partidului de construire a socia
lismului în patria noastră, i-a a- 
jutat să-și lămurească cele mai 
diverse probleme în legătură cu 
munca și viața lor de fiecare zi, 
au combătut misticismul și super
stițiile rămase încă în mentalitatea 
unora, deafășurînd o muncă de
propagandă în favoarea formării 
la țăranii muncitori, a unei con
cepții științifice despre viață și 
lume. Aceste auccese ale brigăzii 
se datoresc conducerii și îndrumă
rii de către comitetul 
partid.

...La Cobia de Sus,

minului 
depanau 
sul tuturor celor prezenți.

— S-a întrebat ce importanță 
are lansarea de către U.lR-S.S. a 
sateliților artificiali ai pămîntului 
— a spus tov. Stroie, membru al 
brigăzii. Despre importanța știin
țifică a acestora v-a vorbit tovară
șul inginer. Pe tablă a și fost de
senat un satelit. Dar evenimentul 
lansării sateliților arc și o mare 

dovedește 
al tehnicii 
Sovietice, 
întregului 
Tovarășul

de la Constanța 
agronom Dumitrescu 

s se poate 
concret, în comuna lor 

pentru a se mări fertilitatea pa- 
mîntulâi în vederea creșterii pro
ducției la hectar. Dar creșterea fer
tilității pămîntului singură nu re
zolvă problema obținerii unor re
colte mari la hectar — a spus 
vorbitorul. Pentru a rezolva acea
stă problemă este nevoie să mun
cim în comun pămîoturile după 
cele mai noi reguli agrotehnice, 
folosind mijloace mecanizate. Și 
discuția s-a prelungit încă mult 
timp pe această temă.

...Speriețeni. Sala spațioasă

raional de

fel ula că-

• 
Școlii de 7 ani din comună este 
Blină pînă la refuz. Organizația 

.T.M., la îndemnul organizației 
de partid, a discutat c«u tinerii din 
comună ajutîndu-i să-și formuleze 
cît mai clar întrebările, mobili- 
zîndu-i la această întîlnire. Mem
brii brigăzii științifice de abia au 
prididit să-și noteze întrebările 
care curgeau încontinuu.

— Cum a apărut viața pe pă
mînt ? Există oare o ființă supra
naturală ? De ce vara tună și ful
geră iar în timpul iernii nu? De 
unde vine gripa și cum se poate 
preveni? Cum a-au format gazele 
naturale, cărbunii și petrolul în

pămînt ? Ce este avutul obștesc ? 
etc. întrebări care, ca și în alte 
părți, au primit răspunsuri clare, 
bine documentate, convingătoare.

Averea gospodăriei colective — 
a spus tov. V. Chevasiu, procuror 
șef al raionului, este un avut ob
ștesc, pentru că ea aparține tutu 
ror colectiviștilor. De întărirea și 
dezvoltarea acestuia depinde 
năstarea fiecărui 
parte.

Pornind de aici, el a arătat în 
mod convingător de ce este impor
tant ca fiecare colectivist tînăr sau 
vîrstnic să lupte pentru dezvolta
rea fondului de bază al gospodă
riei, deci al avutului obștesc, de 
ce este important ca ei să veghe
ze în permanență și să demaște 
cu tărie orice încercare de știrbire 
a avutului obștesc.

Răspunzînd la întrebările referi
toare la apariția vieții pe pămînt, 
tovarășul profesor P. Bocu a vor
bit despre apariția vieții des
pre origina credințelor în forțe 
supranaturale, combătînd în felul 
acesta o seamă de credințe și su
perstiții existente încă în menta
litatea unor țărani.

Ceea ce este caracteristic pen
tru întreaga activitate a membri
lor brigăzii științifice din raionul 
Găiești este tocmai claritatea răs
punsurilor date, argumentarea lor 
științifică într-o limbă accesibilă 
țăranilor muncitori, folosirea cu 
pricepere a unui bogat material 
ilustrativ.

Discutînd în deplasările lor cu 
tinerii, membrii brigăzii au posi
bilitatea de a cunoaște ce proble
me îi preocupă mai mult pe ti
neri, ce lucruri îi interesează. Este 
bine ca toate aceste constatări să 
fie folosite de comitetul raional 
U.T.M. în organizarea celor mai 
atractive forme de muncă culturală 
cu tinerii.

a asculta conferința 
„Călătorie la Viena 
Festivalului**, pre- 
tînărul Nicolae Po- 
au urmărit cu inte- 

care-i

Căminul cultural din comuna 
Slobozia-Trăsnitu, regiunea Pi
tești desfășoară o interesantă 
activitate culturală în întîmpi- 
narea Festivalului Mondial al 
Tineretului. Printre formele 
educative folosite se numără și 
conferințele cu caracter cultu 
ral-educativ. Zilele trecute dc 
pildă, într-o după-amiază, mo
bilizați de organizația de bază 
U.T.M. din comună, tinerii s-au 
adunat în sala căminului cultu
ral pentru 
intitulată 
— orașul 
zentată de 
pa. Tinerii
res imaginara călătorie 
purta prin diverse țări ce-și vor 
trimite solii la Viena. A fost 
urmărit pe hartă drumul pe 
care-1 vor parcurge reprezen
tanții tineretului din multe țări 
ale lumii pînă la orașul Fes
tivalului. S-a discutat și despre 
faptul că multor tineri din ță
rile capitaliste și coloniale li 
se pun piedici pentru a nu pu
tea pleca la Festival, curajul și 
hotărîrea cu care înfruntă ei 
aceste piedici pentru a fi totuși 
prezenți la marea sărbătoare a 
tinereții. Cu mult interes 
tinerii au răsfoit apoi un album 
ce prezenta 
pecte de la 
Moscova.

fotografii cu as- 
Festivalul de la

GH. IONESCU 
învățător

ORA DE BALET
(grupul de balet al copiilor de la Casa de cultură „PetSfi Șandor* 

din Capitală)
Foto: S. NieULESCU

Cercul de creație literară 
al elevilor din Capitală

In vederea organizării pri
mului cerc de creație literară 
al elevilor din Capitală, Ca
sa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. in colaborare cu 
Casa de creație populară a Ca
pitalei a inițiat un concurs li
terar cu tema „Prietenia ro
mîno-sovietică".

Deși concursul a fost organi
zat doar pentru elevii din Ca
pitală s-au primit numeroase 
lucrări și din partea elevilor 
din regiunile Craiova, Timișoa
ra, Orașul Stalin etc. La acest 
concurs au participat 86 de e- 
levi din Capitală și 21 din cele
lalte regiuni ale țării. Zece

IN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI

In ultima perioadă, sub îndru
marea organizației de partid, comi
tetul U.TM. din uzina „Klement 
Gottwald" din București folosește 
o varietate de forme culturale în 
sprijinul mobilizării tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor de producție. 
In colaborare cu comitetul sindical 
și A.S.I.T. Comitetul U.T-M. a în
tocmit, de pildă, o serie de con
ferințe cu caracter
legate de sarcinile
ducție care fitau în 
lor. Aceste conferințe au fost ținute 
în toate organizațiile U.T.M. de 
secție. Dintre ele pot fi citate con
ferința despre creșterea producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost și cea privitoare la norma
rea tehnică. Conferințele, însoțite 
de exemple concrete, de la locul de 
muncă respectiv, au fost de un real 
folos tineretului. In uzină există 
un mare interes pentru cartea teh
nică. Pentru a se răspîndi și mai 
mult s-au creat cercuri de citit pe 
secții. Cărțile tehnice sînt citite în 
colectiv ori individual, se fac re
zumatele lor, se invită ingineri și 
tehnicieni pentru a lămuri tinerilor 
problemele mai dificile. Răspîn- 
direa cărții tehnice în rîndul tinere
tului din uzină, organizarea stu
dierii acesteia a dus la creșterea 
calificării profesionale a tineretu
lui, la îmbogățirea cunoștințelor lui 
tehnice și științifice.

In scopul creșterii mîndrieî și 
dragostei tineretului pentru uzina 
lor, s-a organizat un concurs gen

economic, 
de pre

fața uzinei

„Cine știe cîștigă" axat pe tema 
produselor întreprinderii, între sec. 
țiile matrițerie și control, cu partG 
ci pare a tinerilor din întreaga uzină. 
Tinerii concurenți au fost ajutați 
de cabinetul tehnic cu materialul 
teoretic necesar, ceea ce a dus la 
îmbogățirea cunoștințelor lor teh
nice- Întregul concurs a fost un 
bun prilej de popularizare a sar
cinilor economice ale uzinei și de 
educare a tinerilor în spiritul grijii 
pentru calitatea produselor.

Gunoscînd munca bună desfășu
rată de organizația U.T.M. în dfa 
recția înarmării tineretului cu cît 
mai multe cunoștințe tehnice și 
științifice care să-1 ajute la crește
rea continuă a productivității mun
cii, reducerii prețului de cost și oțn 
ținerii de oît mai multe economii, 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej" i-a încredințat pregă
tirea unei joi a tineretului pe 
tema realizării economiilor în pro
ducție. Pregătirile pentru această 
manifestare — din care vor trebui 
să învețe și celelalte organizații 
U.T-M. din raion — au început. 
Un inginer utemist pregătește o 
conferință, iar un colectiv de tineri 
un concurs pe

Acestea sînt 
formele muncii culturale de masă 
folosite aici în scopul mobilizării 
tinerilor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

tema economiilor, 
numai cîteva din

M. VIDRAȘCU

P. ISPAS

Zi de odihnă
Foto: N. STELORIAN

Iși petrec împreuna 
timpul liber

La căminul cultural din comu
na Marpod, raionul Agnita, tinerii 
romîni, germani, sîrbi desfășoară 
împreună o bogată activitate. La 
repetițiile echipelor de dansuri sau 
a pieselor de teatru, la conferințe 
sau informări politice, întotdeauna 
îi vei întâlni laolaltă.

Un program bogat are brigada 
artistică de agitație a căminului 
cultural, condusă de tânăra învă
țătoare Rosemarie Scheiner. Bri
gada popularizează viața nouă din 
comună, realizările țăranilor mun
citori uniți în gospodărie colec
tivă. De asemenea, brigada, prin 
programe satirice critică cu curaj 
lipsurile din activitatea unor ti
neri din comună.

Organizația U.T-M., în coldbo- 
rare cu conducerea căminului cul
tural, sub îndrumarea organizației 
de partid, se ocupă intens de cele 
două cercuri agrotehnice, care sînt 
frecventate de peste 40 tineri, dor
nici să cunoască cit mai bine me
todele ce trebuie aplicate pentru 
obținerea unor recolte mari la 
hectar.

Seară de seară, la căminul cul
tural tinerii romîni, germani 
sîrbi își petrec timpul liber 
mod plăcut și folositor.

în

F. 6RISTIAN
activist al Comitetului regional

U.T.M. Stalin

in biblioteca de casă nr. 1 din comuna Pantelimon, regiunea București.

dintre cele mai bune lucrări 
au fost premiate.

în poeziile, schițele și po
vestirile lor, elevii participanți 
la concurs au vorbit despre 
prietenia adine înrădăcinată în 
istorie dintre poporul romîn și 
popoarele Uniunii Sovietice, 
despre eroismul soldaților ro
mîni și sovietici, despre- pro
filul moral al omului so
vietic constructor al co
munismului. Astfel, poeziile 
Soldatul sovietic căzut pentru 
eliberarea Romîniei^, „Stih de 
mulțumire" scrise de lonescu 
M. Cornel, elev în clasa a XI-a 
a Liceului „Dimitrie Cante- 
mir“, „Armatei Sovietice" scri
să de muncitorul Stanciu Ion, 
elev în clasa a XI-a a Școlii 
medii serale „Grigore Preotea
sa^ din Capitală, sînt pline de 
recunoștință, de admirație, de 
dragoste și mulțumire pentru os
tașii sovietici care ne-au adus e- 
liberarea de sub jugul fascist.

Festivitatea de deschidere a 
cercului de creație literară al e- 
levilor din Capitală a avut loc 
de curînd. Cu acest prilej, 
scriitorul Toma George Maio- 
rescu (din partea Uniunii Scrii
torilor) i-a ‘ ' 
urat 
membri ai 
fost citite 
meritorii, 
cazie s-a 
țele cercului să 
dată pe săptămînă. In 
cercului, în afara lecturii și dis
cutării lucrărilor membrilor 
cercului vor fi ținute lecții de 
teorie literară,, critică literară, 
istoria literaturii romîne, ruse 
și sovietice. Asistenții universi
tari : Rotam Ion, Fiiimon Va- 
letiu și Teodorescu Ion se vor 
îngriji de conducerea și îndru
marea creației membrilor a- 
cestui cerc.

B. FLORIAN

le-a 
de 

Au 
mai 

cu această o- 
ca ședin- 

loc o- 
cadrul

felicitat și 
succes primilor 28 

acestui cerc, 
lucrările cele 

Tot 
stabilit 

aibă

In toamna anului trecut mun
citorilor de la Uzinele „Poiana 
Cîmpina" li s-a pus la dispoziție 
un club înzestrat cu tot ceea ce 
este necesar desfășurării unei bo
gate activități cultural-artistice.

Despre activitatea cultural-edu- 
cativă a clubului, despre contri
buția sa la culturalizarea masei de 
muncitori din uzină, am discutat 
cu tov. Dumitru Jipa — directorul 
clubului. Mi-a dat să consult pla
nul de muncă sau, mai bine zis, 
planurile : cel pe trimestrul 11, 
planul în întâmpinarea zilei de 23 
August, planul bibliotecii, cel al sta
ției de radioamplificare programul 
activității cercurilor. 
Sînt planuri destul 
care oferă în
tregului colectiv 
al uzinei nume
roase posibili
tăți de a-și pe
trece timpul li
ber în mod in
teresant, educa
tiv. Așa de pildă 
pentru luna în 
zute 4 informări 
ferințe cu teme politico-ideologice 
și tehnico-științijice, întâlniri ale 
tineretului cu muncitori vîrstnici, 
ale pionierilor cu utemiștii, o în
tâlnire cu absolvenți ai cursurilor 
de învățămînt superior 
din rîndul muncitorilor 
„Joi ale tineretului" în care 
vor organiza discuții pe teme 
morală etc., etc. Aproape că 
există un domeniu al activității 
culturale care să nu-și găsească 
locul în aceste planuri.

Din păcate, însă, din această 
bogăție de acțiuni s-a realizat atât 
de puțin incit nu-ți vine a crede: 
o expoziție de cărți, un „Colț al 
Festivalului" (fără activitate), cî
teva prezentări de cărți la stația 
de radioamplificare și... atât. Și 
asta deși a trecut jumătate din 
lună.

în fața unei astfel de situații te 
întrebi pe bună dreptate : pentru 
ce au fost întocmite aceste planuri 
dacă nu se întreprinde nimic con
cret pentru realizarea lor ? De 
fapt situații asemănătoare au mai 
existai și în trecut. Lună de lună 
sînt întocmite planuri, se iau an
gajamente dar nu se realizează. în 
luna aprilie de pildă a existat un 
plan lot atât de bogat dar din 
care nu s-a realizat decît o con
ferință și s-a încropit un festival 
artistic ce a fost prezentat la o 
ocazie festivă. Restul acțiunilor 
destul de interesante — prevăzute 
în acest plan au rămas doar cu
vinte înșirate 
că birocrația 
aici rădăcini

Trebuie să 
cepul că aceasta se datorește cra
sului formalism ce s-a cuibărit 
aici, muncii birocratice dusă atât 
de conducerea clubului cît și de 
comitetul U.T.M.

In loc să popularizeze planurile 
și să mobilizeze marea masă a 
muncitorilor, tineri și vîrstnici, la 
realizarea lui, tovarășii Nicolae 
Dragnea, responsabilul cu 
blemele culturale în 
U.T.M., Dumitru Jipa, 
clubului, Maria Bublic, 
car a și Radu Mihăilescu, responsa
bilul cultural din comitetul de 
întreprindere, se văicăresc că n-au 
cu cine realiza planul propus. 
Cum să-l realizeze dacă planul stă 
încuiat în sertar ? Cu 
realizeze s-ar găsi dacă, 
piu, tineretul s-ar simți 
club unde să desfășoare 
activitate culturală. Dar 
ce st a nu se întâmplă. De

Una din cauzele principale ce 
împiedică tineretul să desfășoare o 
intensă activitate cultural-educati- 
vă este și faptul că la orele 7 seara

Nimic de zis. 
de bogate,

ușile clubului se închid. Cînd sl 
desfășoare tinerii activitatea cul
turală ? Pină la orele 16 sînt in 
producție. Apoi o parte din tineri 
sînt antrenați la o serie de acte 
activități ca cercurile de minim 
tehnic, consfătuiri de producție, 
cursuri de pregătire pentru în
scrierea tân școlile medii etc. Cînd 
vine la club, tovarășul Dumitru 
Jipa pune pe ușa clubului plăcuța : 
„Închis". Conducerea clubului, co
mitetele U.T.M. și de întreprindere 
își dau seama că programul clu
bului este necorespunzâtor, dar... 
ridici din umeri : „Așa a fost de 
cînd e clubul, cum să schimbăm 
noi

Comitetul

In iegăiut ă
cu activitatea foimalâ 

a clubului uzinei 
„Poiana Cimpina"

curs sînt previi- 
politice, 10 con-

proveniți 
uzinei, 

se 
de 
nu

pe hîrtie. lată deci 
și formalismul au 

adinei,
spunem de la în-

pro- 
comitetul 
directorul 

bibliote-

cine să-l 
de exem- 
atras spre 
o intensă 
lucrul a- 

ce?

U.T.M. (secretar Vio
rel Faraschives* 
cu) se face vi
novat și pen ru 
faptul că in 
ces/ un nu și--^. 
analizat nicio<£j 
ta propr.a sa ac
tivitate pe linie 
culturală. Destu

le exemple din uzină arată că atunci 
cînd organizația U.T.M. nu se ocupă 
cu simț de răspundere de organiza
rea instructivă și plăcută a tâmpu
lui liber, la unii tineri, mai slab 
pregătiți apar manifestări străine 
moralei noastre, acte de indisci
plină, comportări nedemne. Co
mitetul U.T.M. n-a făcut însă 
nici o legătură între apariția unor 
asemenea manifestări și slaba sa 
preocupare față de timpul liber al 
tineretului.

Comitetul U.T.M. în colaborare 
cu comitetul de întreprindere are 
datoria de a se ocupa in mod 
serios de activitatea clubului, fo- 
losindu-l ca unul dintre mijloacele 
importante de educare comunistă 
a tinerelului.

Comitetul raional U.T.M. Cinipi- 
na și Consiliul sindical raional 
trebuie să tragă la răspundere B&k 
cei care se fac vinovați de lif^ 
de activitate a clubului uzinelor 
„Poiana Cîmpina" și să-i oblige 
să-și îndeplinească propriile pla
nuri. Birocratismul și formalis
mul cuibărit în activitatea acestui 
club trebuie stârpite pentru ca 
întreaga masă a muncitorilor uzinei 
să poată desfășura o bogată acti
vitate cultural-educativă. Și acest 
lucru trebuie făcut cît mai curînd.

GH. ANGELES6U

Repetiție a brigăzii artistice de 
agitație a Trustului regional de 

construcții Ploești.
Foto: S. VIOREL

Mai aproape de viața uzinei!
în ultimii ani, datorita grijii partidului 

nostru pentru a crea toate condițiile necesare 
îndrumării și dezvoltării mișcării artiștilor a- 
matori, s-au organizat pe lîngă cluburile mun
citorești, pe lînga casele de cultura, zeci de 
cercuri de artă plastică, unde tineri mun
citori și tehnicieni, funcționari și elevi în
vață cu pasiune să mînuîască penelul sau 
dalta de sculptura. Expozițiile artiștilor plas
tici amatori trezesc atenția atît a vizitatorilor 
obișnuiți cît și a artiștilor plastici consacrați. 
Sînt semnificative în acest sens aprecierile 
făcute în cartea de impresii a primei expo
ziții bienale pe țară a artiștilor amatori de 
maestrul Corneliu Baba : „Multe din lucră
rile „artiștilor fără pretenții" — amatorii cum 
îi numim — pot pune pe gînduii pe pro
fesioniști. Se cuvine foarte multă atenție 
acestui sector, al celor „fără pretenții", însă 
înzestrați cu har..."

O mare parte din lucrările artiștilor plas
tici amatori expuse cu ocazia bienalei cît și în 
alte expoziții, prin conținutul 
realizarea lor artistică, dovedesc 
plastici amatori concep creația lor 
ca un mijloc plăcut și educativ de 
timpul liber, ci în primul rînd ca 
de participare la opera de educare 
a tinerilor, a dezvoltării gustului 
oamenilor muncii, ca un mijloc de 
și stimulare a energiei creatoare 
in opera de construire a 
patria noastră

La fel concep creația lor și cei 120 de ar
tiști amatori ai cercului de artă plastică de 
pe lîngă Clubul Combinatului Siderurgic din 
Hunedoara — (instructor Emil Brandis), oțe
luri și furnaliști care după orele de muncă 
își dedica cu 
plastice.

Lucrările lor 
poziții bienale 
(faza pe țară), 
s-au afirmat tineri talentați 
au absolvit cu succes 
de învățămînt superior de arte plastice au 
devenit pictori consacrați așa cum sînt fostul 
strungar Nicolae Bikfolvi, fostul lăcătuș 
Lucaci Simion, fosta funcționară Ecsenia Era- 
i‘iis, sau cei 9 muncitori și tehnicieni siderur- 
giști hunedoreni, azi studenți la Institutele de 
'.rta plastica din București și Cluj, sînt re
zultate remarcabile care ilustrează convingă
tor potențialul artistic al membrilor cercului 
le arta plastică din Hunedoara.

Cu toate că în acest cerc s-au realizat lu
crări inspirate din viața nouă, interesantă din 
cetatea oțelului, privind în general activi
tatea te te degfășoară în cercul de artă

lor, prin 
ca artiștii 
nu numai 
a petrece 
un mijloc 
comunistă 
artistic al 
mobilizare 
a maselor 

socialismului în

pasiune timpul liber artei*

premiate cu ocazia primei ex- 
a artiștilor plastici amatori 

faptul că din acest cerc 
care după ce 

cursurile institutelor

plastică, observăm că se mai manifestă unele 
lipsuri care privesc în primul rînd îndruma
rea membrilor cercului spre o tematica strîns 
legată de viața noastră noua, și în primul 
rînd de viața siderurgiștilor în mijlocul carora 
trăiesc și muncesc. Iată cîteva exemple.

Tînarul muncitor șamotor Fechet Nazărel, 
pictor amator talentat, membru al cercului din 
anul 1956, cu ocazia primei expoziții bienale 
a artiștilor plastici amatori — faza locală — 
a prezentat mai multe picturi printre care și 
cele intitulate : „Pe vale“, „Lalele", „Mere", 
„La piață“, „La baie“ etc. Analizînd tematica 
picturilor sale constatăm cu surprindere că un 
tînăr, care trăiește în inima procesului de pro
ducție al cetății oțelului abordează în pic
turile sale subiecte lipsite de semnificație so
ciala, anacronice. De exemplu tabloul „La 
piața" — care prezintă un tîrg țărănesc așa

Pe marginea activității cercului 
artiștilor plastici amatori 

de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara

puteau fi întilnite multe în orașele arcum
delenești în urmă cu 20 de ani, pictură în 
care artistul amator, în goana după efecte co- 
loristice în locul reliefării elementului uman, 
a contradicțiilor sociale de atunci, a condi
țiilor proaste de viața ale țăranilor săraci din 
acea vreme, se pierde în redarea unor amă
nunte nesemnificative.

Cu ocazia aceleiași expoziții s-au observat 
și la alți tineri artiști amatori lipsa subiectelor 
inspirate din realitatea noastră, din viața nouă 
la a cărei făurire contribuie și acești tineri. 
Astfel putem cita lucrarea tinerei Lucia 
Dedu, veche membră a cercului, care a pre
zentat o singură pictură ce reprezenta... 
un ciorchine de strugure ; pe tînarul Mihai 
Brăduț, membru al cercului din 1956 care a 
prezentat un singur tablou intitulat... „Ghi
veci cu flori“. în 
dreaza și pînzele 
Veres, Ion Rotaru

Care este cauza 
ca pentru a picta 
oamenilor muncii, 
noștințe tehnice, artistului amator îi este indis
pensabilă o justa orientare ideologică în pro
blemele artei, busola care să-1 ajute să des
prindă^ esențialul din realitatea noastră so
cialistă, pentru ca opera Iui să transmită un 
bogat conținut de idei, să exercite o puter*-

aceeași categorie se înca- 
expuse de tinerii Francisc 
și alții.
acestei situații ? Este știut 
viu, veridic, viața și lupta 
în afară de talent, de cu-

nică influență educativă asupra sa și asupra 
tovarășilor săi de muncă.

în cercul de arta plastică din Hunedoara, 
tocmai acest aspect al educării politice a ti
nerilor artiști plastici a fost neglijat Instruc
torul Emil Brandis, acordînd atenție numai 
studiului tehnic, a minimalizat importai 
orientării ideologice a artiștilor amatori, ii< 
glijînd îndrumarea lor spre o tematica legata 
de munca lor, de viață nouă care se făurește 
azi în patria noastra.

Lipsa de orientare ideologică dovedită de 
unii pictori amatori hunedoreni este o conse
cință directă a modului defectuos cum se 
desfășoară studiul în acest cerc. în afara lec
țiilor tehnice de specialitate, în cerc nu s-au 
organizat discuții, expuneri despre realismul 
socialist în arta plastica, 
politic educativ pe care 
operele de artă etc.

Comitetele U.T.M și de 
Combinatului Siderurgic 
sezisat la timpul cuvenit 
tematice de studiu ale cercului nu există lecții 
politico-ideologice legate de problemele artei. 
Comitetul U.T.M. al Combinatului g-a mul
țumit doar sa constate că unii din membrii 
cercului sînt încadrați în învățămîntul politic 
de organizație. El nu a urmărit însă îndea
proape cum își însușesc cunoștințele predate, 
și mai ales nu a urmărit în ce măsură se re
flectă în activitatea din cerc, în lucrările 
tinerilor cunoștințele politice primite în ca
drul învațamîntului de organizație.

Cercul de arta plastică din Hunedoara s 
afla în apropierea Casei regionale a creației 
populare. Totuși tov. Costin Olaru Ana, in
structor metodist regional, vizitează cercul 
odata sau de doua ori pe an. Iar atunci fiind 
„în trecere", nu asista măcar la o lecție care 
se preda membrilor cercului.

Nici Casa Centrala a creației populare și 
Uniunea Artiștilor Plastici nu au acordat de 
mulți ani o îndrumare directă cercului de 
arta plastica din Hunedoara — cerc care are 
un rol deosebit în descoperirea și stimularea 
de noi și viguroase talente dintr-un puternic 
centru muncitoresc.

Comitetele U T M. și de întreprindere tre
buie sa se ocupe cu mai mult simț de 
dere de activitatea acestui cerc. Ele 
sa îndrume pe tinerii artiști amatori 
tematică strîns legate de preocupările

despre conținutul 
trebuie gă-1 aibă

întreprindere ale 
Hunedoara nu au 

că în plannrile

raspun- 
trebuia
spre o 

„ x colecti
vului în care muncesc. In creația lor trebuie 
sa se reflecte mai mult viața clocotitoare a 
siderurgiștilor, lupta pe care o dau aceștia 
pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de 
partid.

D. PAUL



Tovarășul Țoi En Ghen
a sosit in Capitală

Deschiderea expoziției 
„Construcția economică 

a R. P. Chineze*1

co.

(TJrmare din pag. l-a) 

tru pace șl colaborare între 
poare.

Un grup de pionieri romîni 
coreeni și un grup de studenți
reeni aflați la studii în țara noas
tră au oferit buchete de flori înal
tului oaspete și persoanelor care 
îl însoțesc.

★
La sosirea pe teritoriul țării 

noastre, la punctul de frontieră, 
tovarășul Țoi En Ghen, pre șed ia ■* 
tele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R. P. D. Co
reene, și persoanele care îl înso
țesc au fost întîmpinați de tova
rășii : Gheorghe Stoica, secreta, 
rul Prezidiului Marii Adunări Na. 
ționale, N. Șerban, director ad-in- 
terim al Protocolului din Minis, 
terul Afacerilor Externe, general 
maior Petre Constantinescu, pre. 
cum și de ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Kim Ben 
Dik.

De la Sofia înaltul oaspete a 
venit însoțit de tov. Mihail Ro- 
sianu, ambasadorul R. P. Romîne 
în R P. Bulgaria.

La sosirea în 
Nord oaspeții au 
tovarășii Vasile Dumitrescu, 
Junct al ministrului Afacerilor 
terne, și Anton Tatu Jianu, 

gara Giurgiu- 
tost salutați de 

ad. 
Ex
am-

basadorul R. P. Romfrte în R.P.D. 
©oreeană. Erau de față Gh. Ne- 
cula, prim secretar al Gomttetului 
regional București ad P.M.R, V. 
Mateescu, președintele Comitetului 

" ” Popular al 
generalul, 

comandantul 
militare pră

și reprezentanți ai organe, 
e partid și de stat din orașul

executiv al Sfatului 
regiunii București, 
maior Marcu Stan, 
regiunii a Il.a 
cum f 
lor de partid și de stat 
și raionul Giurgiu, oameni ai 
muncii-

Cei preeenți au făcut oaspetelui 
• primire călduroasă.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. D. Coreene și R. P. 
Romîne. Tovarășul Țoi En Ghen, 
însoțit de tovarășii Gheorghe Stoi
ca și general.maior Marcu Stan, 
a trecut în revistă compania de 
onoare.

In semn de dragoste și priete. 
nie, după tradiționalul obicei ro- 
mînesc, înaltului oaspete și persoa
nelor care îl însoțesc, li s-a oferit 
pîine și sare, obiecta de artă 
populară romînească, buchete de 
flori.

Apoi oaspeții, împreună cu per. 
soarele venite în întîmpinarea lor 
din București, au plecat cu trenul 
special spre Capitală.

★
Vineri la amiază, președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
preme a R.P.D. Coreene, Țoi

Su- 
En

Oleko Dundici — Patria, Bucu
rești, înfrățirea între popoare, 23 
August ; O slujbă importantă — 
Republica, Lumina : Burghezul gen
tilom — Magheru : Ivan cel groaz
nic (seria Il-a) — V. Alecsandri, 
Maxim Gorki, Flacăra, Donea
Simo, Clubul C.F.R. „Grivița
Roșie" ; Favoritul 13 — I. C. Fri
mu. 1 Mai, Alex. Sahia ; Ivan cel 
froaznic (seria lua) — Central, 

. Vladimirescu, Popular ; Stea, 
guri pe turnuri — 13 Septembrie. 
8 Martie, 30 Decembrie ; Amigo — 
Victoria. Vasile Roaită ; Program 
de filme documentare șl de desene 
animate — Timpuri Noi, Alex. Po
pov ; Voluntarii — Tineretului; 
Grădinarul spaniol — Gh. Doja, 
Libertății ; Cet 44 — Volga ;
Luna de mlere — Grivița ;
Visul spulberat — Cultural;
Alo?... ați greșit numărul/ —
8 Mai; Misiune specială — Unirea; 
Cerul infernului — C. David ;
Zmeul de la capătul lumii — Arta; 
Vrăjitoarele din Salem — Munca ; 
Născufi tn furtună — 'Miorița; 
Godzila — Ilie Pintilfe; Balada 
voinicului — M. Eminescu : Mandy 
— N. Bălcescu ; Capcana lupilor 
— G. Coșbuc ; De partea cealaltă 
— Olgg Bancic : D-ale carnavalu
lui Aurel Vlaicu ț Mingea — 
G Bacovia; Orașul liber — Dru
mul Serii; țn tntlmplnarea feri
cirii — 16 Februarie; Intre noi 
părinții — B Delavnancea.

PREMIERA 

la cinematografele 
REPUBLKSA 

?i 
LUMINA 

IMPORTANTA
cu

M. KASIMOV 
SOFIA TUIBAEVA 
MARAT ARIPOV

A. HADJAEV 
D. KASIMOVA 

Scenariul: L. GALIMJANOV 
S. 0LANSKI

Regia; BORIS KIMEAGAROV 
Imaginea: M. ȘURUKOV 

Muzica: S. BALASANEAN

Ghea, a depus o coroană de flori 
Ia Monumentul Eroilor Patriei. El 

P°- a fost însoțit de Hon Men Hi, vi
cepreședinte al Cabinetului de 

Ș’ Miniștri, Kan Rian Uk, secretarul 
Prezidiului Adunării Populare Su. 
preme, Li Don Ghen, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe, și 
Kim Ben Dik, ambasadorul 
R.P.D. Coreene în R. P. Romînă.

Au asistat tovarășii Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Vasile Duini. 
trescu, adjunct al ministrului A. 
facerilor Externe, Anton Tatu Jia
nu, ambasadorul R. P. Romînet în 
R.P.D. Coreeană, genera l-maior 
Petre Constantinescu, reprezen. 
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, generali și ofițeri supe, 
riori.

Compania de onoare «liniată pe 
platoul din fața monumentului a 
prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale R. P. Romme 
și R. P. D. Coreene.

După depunerea coroanei, 
prezenți au p” 
reculegere. Pt 
erau înscrise vuvu^ic. 
veșnică ostașilor romîni eroi, 
zuți pentru eliberarea patriei 
d« sub jugul fascist".

<§ei prezenți au primit apoi 
filarea companiei de onoare.

★
Tot vineri le amiază, președin

tele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, Țoi 
En Ghen, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor So
vietici. El a fost însoțit de Hon 
Men Hi, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, Kan Rian Uk,

cei 
jăstrat un moment de 
'e panglicile coroanei 

cuvintele: „Slavă 
că. 
lor

de-

La 17 mai vor avea loc alegeri 
de deputați în Marea Adunare 
Națională pentru circumscripțiile 
electorale rămase vacante.

In preajma alegerilor candidați! 
Frontului Democrației Populare: 
Gheorghe Necula, în circumscripția 
electorală Alexandria, regiunea 
București, Maria Rosetti, în cir
cumscripția electorală Călimănești, 
regiunea Pitești, Ion Popescu-Pu- 
țuri, în circumscripția electorală 
Arcani, regiunea Craiova, acad. dr. 
Iuliu Hațieganu, în circumscripția 
electorală Atelierele C F.R. „16 Fe
bruarie", orașul Cluj și ing. Silviu 
Opriș, în circumscripția electorală 
Bicaz, regiunea Bacău, au avut în- 
tîlniri cu alegătorii.

Sutele de alegători care au parti
cipat la întîlnirile cu candidații

Aspect din sala de finisare și sortare a plăcilor aglomerate de la 
Fabrica de plăci aglomerate din lemn din Brăila.

Selecționata BucureștiuEui 
a învins selecționata Parisului la volei

In sala sporturilor din Constanța 
s-a desfășurat vineri dubla întîl- 
nire internațională de volei dintre 
echipele selecționate ale orașelor 
București și Pat is.

Prestînd un joc superior, sportivii 
romîni au obținut victoria în am

R. P. R. conduce după prima zi în întîlnirea 
de tenis cu Noua Zeelandă

Pe terenurile Progresul din Ca
pitală a început vineri întîlnirea 
internațională de tenis de cîmp 
dintre echipele R. P Romîne și 
Noii Zeelande, contînd pentru tu
rul doi al Cupei Davis.

In primul meci de simplu cam
pionul țării noastre Gheorghe Vi- 
ziru l-a învins pe Mark Otway cu 
3-6, 5-7, 6-3, 6-0, 6-1

®el de-al doilea meci de simplu

„Cursa
©ea de-a XlI-a și penultima eta

pă a „Cursei Păcii" s a desfășurat 
vineri pe traseul Katowice-Lodz 
(171 km). In cursul dimineții ci
cliștii s-au întrecut în semi- 
etapa contracronometrului Katowi- 
ce-@zesztochowa (44 km). Cel mai 
bu* rezultat a fost realizat de ita
lianul Venturelli care a parcurs 
distanța în 58’55” cu o medie orară 
de aproape 46 km. Pe locul doi,

Adunării
Don Ghen, 

Afacerilor

secretarul Prezidiului 
Popuiare Supreme, Li 
ministru adjunct al 
Externe, fi Kim Ren Dik, ambasa
dorul R.P.l). Coreene in d. P. 
Romînă.

Au asistat tovarășii Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, I asile Du
mitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Anton Tatu 
Jianu, ambasadorul R. P. Romine 
în R.P.D. Coreeană, generalul- 
maior Petre Constantinescu, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid fi de stat, generali fi ofi
țeri superiori.

Au fost de fuță membrii Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești în frunte cu ambasudorul 
A. A. Epișev.

Compania de onoare aliniată in 
fața monumentului u prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale K. P. Romine, R. P. D. 
Coreene și Uniunii Sovietice.

După depunerea coroanei, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere. Pe panglicile coroanei 
erau înscrise cuvintele : „Slavă
veșnică ostașilor eroi ai Armatei 
Sovietice căzuți pentru eliberarea 
Rominiei de sub jugul fascist".

Cei prezenți au primit apoi defi
larea companiei de onoare.

*
In curaul «ilei de vineri, tova

rășul Țoi En Ghen ți persoanele 
care îl înao)esc au făcut o vizită 
cu mașinile prin Capitală. Arhi
tectul șef al orașului, Hori a Maieu, 
a prezentat oaspeților cîteva din 
noile construcții ale Capitalei ți 
monumente arhitectonice.

(Agerprea)

F.DP. și-au manifestat dragostea 
față de Partidul Muncitoresc Ro
mi®, adeziunea lor totală față de 
politica partidului și guvernului. 
Alegătorii au discutat cu can- 
didații lor despre probleme de 
producție, gospodărești și des
pre planurile lor de viitor. Ale
gătorii din numeroase comune s-au 
angajat să sprijine cu toate forțele 
lor acțiunile sfaturilor populare 
menite să ducă la mărirea produc
ției agricole, la consolidarea uni
tăților agricole socialist-coopera- 
tiste, la înfrumusețarea comunelor. 
Ei au făcut numeroase propuneri 
pentru înfăptuirea prin mijloace lo
cale a unor noi realizări de folos 
obștesc, la care s au angajat să 
contribuie prin muncă voluntară.

(Ager preș)

bele partide: la bărbați cu 3-0 
(15-7, 15-11, 15 7) și la fete tot cu 
3-0 (15-7, 15-6, 15-11)

Duminică, în aceeași sală, echi
pele Parisului vor întîlni selecțio
natele de tineret ale orașului Bucu
rești.

dintre Lewis Gerrard și Ion Tiriac 
s-a întrerupt din cauza întunericu
lui și va fi reluat mîine ta ora 15- 
Getrard a cîștigat la mare luptă 
primele două seturi cu 6-4, 15-1,3 
și conduce cu 3-0 în cel de-al trei
lea set.

După prima zi scorul este de 1-0 
în favoarea echipei R P Romîne 
Astăzi, cu începere de la ora 16,30 
se desfășoară proba de dublu.

Păcii44
la diferență de 27”, s-a clasat lide
rul clasamentului, Gustav Schur 
(R. D. Germană).

Dintre cicliștii romîni cel mai 
bun timp l-a obținut Constantin 
Dumitrescu clasat al 16 lea la 
4’05” față de învingător.

Astăzi se desfășoară ultima eta
pă, Lodz-Varșovia (135 km).

(Acerprea)

TELEGRAMA
Către

Cel de-al Vil-lea Congres al Partidului 
Muncii din Elveția

Dragi tovarăși. Zurich
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite un 

salut frățesc și vă urează noi succese in întărirea continuă a rfn- 
durilor partidului, in strîngerea legăturilor sale cu masele, în 
lupta pentru apărarea .intereselor oamenilor muncii, pentru pace și 
socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNClTORESQ ROMIN

r- Chemarea șantierului -i
O dimineață de mai.
In sala de ședințe a Comite* 

tului regional U.T.M. Bucu
rești sînt adunați peste 160 de 
tineri. Puțini dintre ei numă
ră peste 20 de ani. Unii sînt 
emoționați, alții glumesc și se 
bucură. Fiecare aduce cu sine 
felul propriu de a simți, dar 
fiecare este stăpînit de același 
gînd, aceeași dorință de a răs
punde la chemările partidu
lui. de a fi de folos patriei. 
Țelul comun a făcut să se 
stabilească între ei, deși de- 
abia se cunoscuseră, o atmo
sferă de caldă prietenie. Tine
rii aceștia din toate raioanele 
regiunii București vor porni în 
comun să muncească pe Șan
tierul național al tineretului de 
la Onești-Borzești.

... Intr-un oolț al sălii o con
vorbire atrage atenția. Mai 
mulți tineri din raionul Slobo
zia și Călărași îl ascultau cu 
luare aminte pe Dumitru 
Gheorghe din comuna Modelu, 
raionul Călărași, un veteran al 
șantierelor. Iși depăna aduce
rile aminte din timpul cit a 
fost brigadier pe șantierele na
ționale ale tineretului de la 
Bumbești-Livezeni, de la Salva 
Vișeu și alte șantiere. Am în
tors privirea spre tînărul care 
vorbea. Pasiunea cu care pove
stea tinerilor întâmplări din 
viața și munca de brigadier 
era molipsitoare. Iai chemarea 
partidului — povestea el — 
mii de tineri au spart munții 
Jiului, înfruntînd viscole și 
ploi, au instolat conducte, să 
pind în piatră au clădit fa
brici și baraje. Vorbea cu 
căldură și entuziasm. Băieții-l 
ascultau cu deosebit interes. 
Gheorghe Dumitru vorbea ca 
un frate mai mare, ca un to
varăș care cunoscuse ceva nvai 
devreme dedt ei frumusețea 
muncii de brigadier.

La întreținerea culturilor

mai ra- 
lucru a 
agricole, 
din plin

Organizația de bază U.T.M. din 
G.A.S. Brateș, raionul Galați, și-a 
propus ca sarcina pentru perioada 
actuală mobilizarea tuturor forțe
lor tineretului pentru executarea 
la tiinp a lucrărilor de întreținere 
a culturilor prăși toare și paioase. 
Cel mai mare volum de lucrări de 
întreținere a culturilor se executa 
mecanizat. In vederea terminării 
în timpul optim a acestor lucrări, 
între tinerii mecanizatori a în
ceput o pasionantă întrecere avînd 
ca obiectiv folosirea cît '~ 
țională a capacității de 
mașinilor și uneltelor 
precum și întrebuințarea 
a fiecărei ore de lucru.

Fină acum s-a efectuat prima 
prașilă pe cele 20o ha. însamin- 
țate cu floarea-Soarelui. Tinerii me. 
canizatori ca Victor Agavrilei, 
loan Zaharia și alții, urmînd 
exemplul comunistului Nicolae Mi- 
trea, prășesc zilnic cile 28 ha. 
floarea-soarelui fața de 18 ha. cît 
aveau planificat. Pentru menține
rea apei, în sol s-au mai executat 
lucrări ou sapa rotativă pe o su-lucrări ou sapa rotativă pe

-----•-----

INFORMAȚII
Vineri la amiaaă au părăsit Ca

pitala pictorul Wilhelm Koroma, 
vicepreședinte al Academiei Fin
landeze de arte, secretar general 
al Uniunii artiștilor plastici din 
Finlanda, și criticul de artă Eero 
Sakari Saarikivi, docent la Uni
versitatea din Helsinki, șeful sec
ției de învățămînt artistic din ca
drul Academiei finlandeze de arte, 
care au fost oaspeți ai țării noas
tre cu prilejul deschiderii Expo- 
aiției de artă plastică contempo
rană finlandeză.

★
Fineri a plecat la Moscova o 

delegație condusă de tov. Anghel 
Manolache, director general ad
junct in Ministerul Invăfămintului 
ți Culturii, în vederea studierii 
politehnizării învățămintului in 
U.RS-S.

avut loc vi- 
simpozion 

trenul prieteniei 
Prof, 
llni- 
Cluj, 
conf. 
des- 
So- 
de 

din

din

★
La Casa Prieteniei Rumîno-So* 

vielice A.K.UL.S. a 
neri după-amiază un 
cu tema „Cu 
prin Uniunea Sovietică*. J 
univ. Al. Ro^ca, prorector al 
versității „Victor Babeș“ din < 
prof. univ. Horia Deleanu și i 
univ. Ion Velcea, au vorbit 
pre vizita făcută în Uniunea 
vietică cu „trenul prieteniei" 
cei 350 de oameni ai muncii 
țara noastră.

★
Pianistul Gheniurd Puchelt

R. F. Germană a dut vineri seara 
in sala Ateneului R. P. Romîne un 
recital care a cuprins lucrări de 
Beethoven și Brahms.

Recitalul s-a bucurat de succes.
★

Vineri a părăsit Capitala ple- 
cînd cu avionul spre New York 
o delegație de specialiști roinînj 
în doineii.ul petrolului pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
5-lea Congres Mondial al Petro
lului care va avea loc între 31 
mai și 5 iunie a.c. Delegația este 
condusă de ing. Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei.

(Ager preș)

i
Intr-un colț, alt grup de ti

neri.
— Noi sîntem din același 

raion — spunea utemistul Ioan 
Gavrilă din comuna Buiești, 
raionul Slobozia, arătând spre 
vreo douăzeci de tineri, 
Ne-am întâlnit cu toții la ra
ionul U.T.M. și sîntem mîndri 
că vom putea să muncim pe 
un șantier național al tineretu
lui. Am hotărit cu toții ca 
pe șantier tinerii din raionul 
nostru să formăm o singură 
brigadă. O să ne luăm la în
trecere cu celelalte brigăzi. Ce 
să mai vorbim ! O să auziți 
de noi curînd...

...Discuțiile au continuat în 
voie buna pină ba plecarea spre 
șantier. Toți tinerii erau ani
mați de aceleași gînduri, ace
eași dorință : de a contribui crt 
toate forțele lor tinerești la 
înălțarea marelui complex in
dustrial de la Onești-Borzești 

xS-a înserat. Cineva anunță 
adunarea. Cit ai clipi, tinerii 
s-au încolonat. Străzile Bucu- 
reștiului s-au pomenit pe neaș
teptate cu un adevărat de
tașament de brigadieri care 
se îndreaptă spre gară. Ute- 
miști dintre cei mai buni, zeci 
de tineri harnici, fluturînd 
drapelele roșii, cîntînd, plecau 
spre șantier. Printre ei i-am re
cunoscut pe utemiștii Ion Voi- 
cu, Ion Oprea, Constantin Ene 
din raionul Drăgănești Vlațca, 
pe Mircea Vasile și llie Mușa- 
tescu din comuna Bulbucata, 
raionul Domnești, pe...

Și cînd agregatele marelui 
complex industrial de la O- 
nești-Borzești vor intra în func
țiune, tinerii aceștia care au 
pornit să muncească pe acest 
șantier își vor simți inima bă- 
tînd mai tare. La construcția 
complexului industrial au pus 
doar și ei umărul.

ANDREI VASILE

prafață de 758 ha. însămînțate cu 
porumb, iar pe suprafața de 30 ha. 
culturi de grîu și porumb s-au e- 
fectuat lucrări de combaterea 
dăunătorilor. In zilele acestea ti
nerii mecanizatori vor începe șl 
prăși ful la poruînb și cartofi

V. APARASC11IVEI
★

Golectiviștii din G.A.G. Progre
sul, din Făcăieni, raionul Fetești 
au respectat toate regulile agro
tehnice la însămînțarea florii-soa- 
relui. Datorită pămîntului bine lu
crat și îngrășat, a semințelor se
lecționate, semănăturile de floarea 
soarelui au răsărit viguroase.

In scopiil de a obține o recoltă 
sporită la hectar, colectiviștii, mo
bilizați de organizația de partid, 
au început lucrările de Întreținere 
a culturilor.

Utemiștii au răspuns cu elan la 
chemarea organizației de partid 
pentru ca lucrările de întreținere 
să fie efectuate la timp, cunoscînd 
faptul că prin acestea vor contribui 
la creșterea producției agricole la 
hectar. Bratu Dobre, loan Burciu, 
Marica Sgură, precum și alți ti
neri, sînt fruntași la lucrările de 
prășit.

Datorită muncii însuflețite a co
lectiviștilor, numai în trei zile a 
fost prășită suprafața de 220 ha. 
de floarea.soarelui.

GH. FRINCU 
colectivist

O amplă imaqiac a Chinei
p&pulaze.

O pitorească priveliște des
prinsă parcă dintr-o acuarelă chi
nezească... Spontan, ai senzația că 
te afli intr-adevăr la porțile unui 
impunător palat de pe malurile 
fluviului Aanglze. Imaginația te 
poar:ă pe meleagurile depărtate ale 
Chinei. Dar pentru a face cunoș
tință cu China e suficient să treci 
dincolo de porțile palatului ce a 
modificat un peisaj hucureștean 
bine cunoscut. „Expoziția con
strucției economice a Republicii 
Populare Chineze' oferă o amplă 
imagine a vieții și muncii rod
nice a unui mare popor frate Sini 
aci strînse peste 7.000 sorturi de 
exponate. Cu ajutorul lor parcurgi 
un adevărat itinerar chinez, devii 
”nlr-un fel călător prin China...

Cu ce să începem ? Intii să 
studiem harta țării care numără 
650.000.000 locuitori pe o în
tindere de 9.597.000 km. p. Un 
uriaș panou plin de cifre. Le citim 
cu atenție 
profund : 
poporului 
ducerea 
Comunist 
cifre il tălmăcește 
pornitelor.

Nu cu mulți ani în urmă, despre 
China se spunea că este „țara ce 
lor 450.000.000 de clienți". Multe 
s-au schimbat insă de atunci. Nu-i 
vorba doar de creșterea populației, 
ci în primul rînd de faptul că chi
nezii au încetat de a mai fi „clien- 
ții" tradiționali ai monopolurilor 
occidentale. Chinezii au devenit

și descifrăm sensul Iot 
marele salt din viața 
chinez, săvirșit sub con- 
înțeleaptă a Partidului 
Chinez. Sensul acesloi 

mulțimea ex-

Un aspect de deschiderea expoziției.

Amintind că la 1 octombrie se 
împlinesc 10 ani de la constituirea 
Republicii Populare Chineze, vor
bitorul a subliniat că în decurs de 
numai un deceniu marele și harni
cul popor chinez, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist 
Chinez, în frunte cu tovarășul Mao 
Țze-dun, a obținut realizări uriașe 
pe drumul construirii socialismu
lui.

Poporul romîn a urmărit și ur
mărește cu mult interes munca en
tuziastă a poporului chinez și se 
bucură din toată inima de marile 
lui succese : îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor primului plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
R. P. Chineze, marele salt multila
teral realizat în 1958 în construc
ția socialistă

Expoziția la a cărei inaugurare 
avem cinstea și bucuria de a asista 
azi. a spus vorbitorul, ilustrează 
creșterea puternică și continuă a

Deși o 
desparte 
țiile dintre ele slnt foarte strînse, 
a spus vorbitorul. Mărețele idei 
ale marxism-leninismului, interna
ționalismul proletar și țelurile co
mune de construire a socialismului 
leagă strîns popoarele noastre. în 
ultimii ani s-a dezvoltat foarte 
mult colaborarea dintre țările noa
stre în domeniul politie, economic, 
cultural și tehnico-științific. Vizi
ta făcută în țara noastră de dele
gația guvernamentală romînă în 
frunte cu președintele Consiliului 
de Miniștri, tovarășul Chivu Stoi
ca, a constituit un însemnat aport 
la dezvoltarea prieteniei dintre ță
rile noastre. Expoziția economică 
organizată anul trecut de R. P. 
Romînă în R. P. Chineză care a 
oglindit uriașele realizări obținute 
de poporul romîn pe drumul so
cialismului, a lăsat poporului no
stru o impresie foarte mlîncă. 
Astăzi, cînd economia lagărului 
socialist cunoaște o înflorire și un 
avînl general, sîntem foarte bucu
roși să vedem că poporul romîn 
curajos și harnic, sub 
Partidului Muncitoresc 
frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej, și a 
R. P. Romîne desfășoară cu însu
flețire munca de construcție socia
listă și a obținut in ultimul an 
mari realizări în toate domeniile.

mare distanță geografică 
China de Rominia, rela-

conducerea 
Romîn, în 
Gheorghe 

guvernului

stăpîni în propria lor casă. Ei au 
construit, cu hărnicia ce le este 
caracteristică, o puternică indus
trie. Ce poate fi mai grăitor decit 
faptul că producția de oțel care 
era în 1952 de 1,35 milio-ane tone 
a ajuns după cîțiva ani — in 1958 
— la 11,08 milioane tone! Corn 
păruți cele două cifre și veți în
țelege pașii cu care poporul chi
nez înaintează in dezvoltarea pa 
triei sule, pe drumul socialismu
lui. Am văzut in expoziție variate 
produse de oțel, o serie de 
materiale de-o calitate superioară 
Unele produse din oțel au țosl 
realizate in uriașe uzine moderne 
altele în întreprinderi mici ce 
pun în valoare resursele locale. Po 
porul chinez folosește cu price
pere toate bogățiile cu care para 
sa este înzestrată.

în expoziție atrag atenția in mod 
deosebit mașinile unelte, aparatele 
electrice, aparatejul de precizie, 
instalațiile de telecomunicații r^a 
Uzate de industria chineză. Sini 
dovada unor deosebite progrese 
tehnice care fac ca produsele chi
neze să poată rivaliza pe piața 
mondială cu orice fel de produs 
iimilar realizat in țări cu 
tradiție industrială 
s-au oprit în mod deosebit 
fața unei freze de copiat, a unui 
strung de mare precizie, a cardei 
pentru bumbac ele. Se bucură de 
interes produsele industriei chi
mice și medicale. Vom cita un 
aparat Rdntgen cu cristal, o mo
dernă lampă de operații și altele.

veche
Specialiștii 

in

Cuvîntarea toy. Gogu Radulescu
potențialului economiei chineze, 
marile ei perspective de dezvolta
re. Ea contribuie la adîncirea cu
noașterii reciproce a popoarelor 
noastre, la promovarea prieteniei 
și colaborării dintre ele, la întă
rirea luptei comune pentru pace, 
năzuința comună a oamenilor 
muncii din lumea întreagă.

Colaborarea romîno-chineză pe 
tărim economic, a spus în conti
nuare vorbitorul, se oglindește și 
în creșterea schimburilor comer
ciale între țările noastre. Numai 
în perioada 1955-1958 volumul co
merțului exterior între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Chineză a crescut de 
aproximativ 3 ori.

Acordul comercial pe termen 
lung — 1959-1962 — între Repu
blica Populară Romînă și Republi
ca Populară Chineză creează o 
perspectivă certă și o bază traini
că pentru lărgirea schimburilor 
noastre comerciale.

Cuvîntarea tov. Van Lu-min
neToate acestea ne însuflețesc și 

bucură nemărginit.
După eliberarea țării sale în 

nul 1949, poporul chinez, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Chinez și a președinte
lui Mao Țze-dun, unind strîns 
toate naționalitățile, a înaintat cu
rajos pe drumul construirii țării 
sale. După îndeplinirea cu succes 
a primului plan cincinal, în pri
mul an al celui de-al doilea plan 
cincinal, adică în 1958, s-a produs 
marele salt în toate domeniile con
strucției socialiste. în 1958 volu
mul globaț al producției industria
le și agricole a țării noastre a 
crescut față de 1957 cu 66 la sută.

Din toamna anului 1958, odată 
cu dezvoltarea rapidă a producției 
industriale și agricole 
noastră, 
ale țării 
liberului 
largi de 
cială de 
nele populare.

Mărețele realizări obținute do 
poporul chinez în marele salt din 
1958 sînt marile victorii ale liniei 
generale de construire a socialis
mului, trasate de partidul nostru. 
Ele sînt rezultatele muncii harnice 
a poporului nostru.

Obținerea acestor realizări este 
de asemenea indisolubil legată

din țara 
în vastele regiuni rurale 
noastre a apărut pe baza 
consimțămînt al maselor 
țărani o organizație so
mare vitalitate — comu-

de

anIndustria ușoară din China 
o reputație mondială. Am admirat 
standul cu mătăsuri. Era un minu- 

it poem despre frumusețe și fan
tezie. O vitrină ne-a oferit imagi
nea succeselor industriei de în
călțăminte. Lingă produsele meș 
teșugurilor chinezi am poposii 
mai mult Gînd privești sculpturile 
in fildeș și bambus, delicatele por 
țelanuri, sau obiectele din cera
mică ai sentimentul palidității 
superlativelor din limbajul ome 
nesc. Perfecțiunea, măiestria, inge
niozitatea, te copleșesc.

Bogata experiență a țăranului 
chinez este transmisă prin inter
mediul unor fotografii și mostre. 
In lupta pentru recolte bogate, ță
ranii din China aplică un com
plex de măsuri de o mare eficaci
tate. Paloarea acestor măsuri o 
certifică faptul că în 1958 China 
a obținut o recoltă fără precedent

Unul din tovarășii chinezi ne-a 
condus în fața unui strung. L-am 
privit cu atenție. Părea unstrung 
obișnuit, modern, lucrat însă cu 
multă grijă.

Strungul acesta este deose
bit... — ne-a încredințat el.

Eram puțin nedumerit, 
rășul a continuat :

— E deosebit pentru că nu a 
fost fabrieat într-o mare uzină, ci 
în atelierul unei școli. Știți cine 
au fost cei ce au realizat acest 
strung ?... Studenții Institutului de 
construcții aeronautice. De altfel, 
ei au mai construit în institut încă

Tova-

Organizarea Expoziției economi
ce a Republicii Populare Romîne 
la Pekin și Șanhai în anul trecut, 
a contribuit la o mai bună cu
noaștere a țării noastre de către 
poporul chinez, la lărgirea schim
burilor comerciale prin extinderea 
sortimentului mărfurilor de im
port-export. Avem convingerea 
fermă că Expoziția construcției e- 
conomice a Republicii Populare 
Chineze va aduce o nouă contri
buție în această direcție.

în încheiere vorbitorul a spus : 
Succesele pe care le-au obținui in 
construirea socialismului Republi
ca Populară Chineză sub conduce
rea Partidului Comunist Chinez 
și Republica Populară Romînă, 
sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn se datoresc eforturi
lor popoarelor noastre și colaboră
rii economice între țările socia
liste, îndeosebi marelui și neprecu
pețitului sprijin acordat de Uni
unea Sovietică.

de 
Uni-

ajutorul dezinteresat acordat 
țările socialiste, în frunte cu 
unea Sovietică.

Sîntem convinși că expoziția pe 
care avem cinstea să o organizăm 
aci va Contribui la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la dezvol
tarea prieteniei dintre popoarele 
noastre. Odată cu întărirea pe zi 
ce trece a unității și coeziunii 
lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică, colaborarea 
prietenească dintre țările noastre 
se va dezvolta desigur și mai mult.

tn încheiere, vorbitorul a trans
mis mulțumiri guvernului și po
porului romîn pentru sprijinul a- 
cordat în vederea organizării ex
poziției.

In Editura potitică

au apărut:

Materialismul dialectic și 
științele contemporane 

ale naturii (culegere de studii) 
276 pag. 6,25 lei

Filozofia marxist leninistă — 
materialismul dialectic si isto
ric de MIHAIL CERNEA. 
Ediția a 11-a (Colecția „Pro
bleme de bază ale teoriei 
marxist-leniniste").

128 pag. 2,35 lei.

150 asemenea strunguri, precum și 
avioane ce pot fi utilizate în agri
cultură, motoare și altele.

Studenții și elevii chinezi im- 
băncile 

in 
me- 
nou 

pen-

bina ceea ce învață pe 
școlii cu munca productivă, 
juteliere și fabrici. Ei înțeleg 
nirea intelectualului de tip 
și nu precupețesc eforturile 
tru o calificare cît mai înaltă. Un 
aparat de radio, o broderie, instru
mente medicale... Toate au fost 
făcute de școlari. Observ o ma
șină electronică de calculat. în 
timp ce o examinez aflu că auto
rii ei sînt studenții de la Univer
sitatea din Pekin. îmbinînd învă- 
țămîntul cu producția, în China 
se naște o intelectualitate nouă, 
profund devotată cauzei socialis
mului.

Străbălînd 
moment ai 
unor lucruri 
Imaginile se 
completînd tabloul vieții fericite a 
poporului chinez.

China e departe. Ne despart 
mii de kilometri. Dar cu marele po
por chinez ne unește o trainică 
prietenie și o dragoste profundă 
întemeiată pe comunitatea țelu
rilor — construirea socialismului. 
Prietenia noastră învinge depăr
tările și are o forță uriașă. Vizitind 
expoziția de la București simți mai 
aproape China populară, cunoști 
mai bine poporul ei de 650.000.000.

expoziția în fiecare 
bucuria descoperirii 
noi fi interesante, 

succed vertiginos,

EUGENIU OBREA
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Trebuie rezolvate cele mai vitale
Conferința miniștrilor de Externe de la Geneva

— Cuvîntarea tov, 
dr. Voinea Marinescu ■

Proiectul sovietic
al Tratatului dc pace cu Germania 
oicră o garanție sigură dc securitate

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko
GENEVA 15 Corespondență spe

cială : Ședința de vineri, 15 mai, 
a Conferinței miniștrilor Afaceri
lor Externe «-a deschis la Palatul 
Națiunilor la ora 15,30. Ședința a 
fost condusă de Selwyn. Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al Ma
rii Britanii.

Luînd primul cuvîntul, Selwyn 
Lioyd a făcut o declarație în care 
a susținut propunerea occidentală 
prezentată Conferinței în ședința 
anterioară- __ ___________

După cuvîntarea lui Selwyn. iaborări, a spus el, ar fi firesc ca 
Lloyd a luat cuvîntul Andrei Gro- în primul rînd să se treacă la re

zolvarea problemelor care au ră
mas nerezolvate în urma războiu
lui și sînt comune statelor aliate. 
Dintre aceste probleme, problema 
principală este, fără îndoială, Tra
tatul de pace cu Germania a cărui 
încheiere ar da, la rindul ei, cheia 
rezolvării multor altor probleme.

Referindu-se la principalul argu
ment prezentat de adversarii în
cheierii Tratatului de pace cu Ger
mania care se rezumă la faptul că 
în prezent nu există un guvern care 
ar putea să semneze Tratatul de 
pace în numele întregii Germanii 
și să asigure respectarea obligații
lor decurgînd din acesta, A. A- 
Gromîko a spus că acest argument 
nu poate fi considerat nici just, 
nici convingător. La baza lui stă 
ignorarea intenționată a situației 
de fapt din Germania, pe teritoriul 
căreia există încă de mult două 
state suverane, independente. Oare 
însuși faptul că în sala noastră sînt 
de față reprezentanții oficiali ai 
guvernelor acestor două state nu 
constituie o dovadă convingătoare 
a faptului că realitatea nu mai 
poate fi trecută cu vederea ? a îiij 
trebat A. A. Gromîko.

A aștepta pînă cînd în Germa
nia va fi format un guvern al în
tregii Germanii, știind cit de corn, 
plicat și îndelungat este acest 
proces, a spus A. A. Gromîko, în
seamnă a atnîna încheierea Trata
tului de pace cu Germania pe timp 
nelimitat și a nesocoti totodată po
sibilitatea de a apropia reunifica- 
rea națională a Germaniei. Cum 
putem oare să ne imaginăm ca 
partener la un Tratat de pace o 
Germanie unificată, din moment 
ce R. D. Germană și R. F. Ger
mană — din pricina poziției gu
vernului Germaniei Occidentale — 
n-au reușit măcar să înceapă ela
borarea unei platforme comune 
pentru o apropiere Intre ele ? Tre
buie să se țină seama de aseme
nea de faptul ță în ceea ce îl pri. 
vește, guvernul R. F. Germane nu 
este preocupat decît de crearea de 
noi și noi piedici în calea apropie
rii dintre cele două state germane. 
Sîntem nevoiți să constatăm cu re
gret că nici declarația de ieri a 
reprezentantului Republicii Fede
rale Germane, dl. Grewe, nu con
ține vreun element care să arate 
că R. F. Germană și-a schimbat 
în bine politica în această pro
blemă.

Dr. Bolz, ministrul Afacerilor 
Externe al R. D. Germane, a de
clarat ieri aici că guvernul R. D. 
Germane este gata să discute cu 
R. F. Germană problemele Trata
tului de pace și celelalte proble
me care privesc cele două state 
germane.

Guvernul R. F. Germane nu 
reacționează însă deocamdată la 
aceasta.

Ținînd seama de situația reală, 
guvernul sovietic nu vede o altă 
posibilitate decît aceea de a se 
încheia Tratatul de pace cu cele 
două state germane, și dacă pînă 
la semnarea Tratatului de pace 
va fi creată o confederație ger
mană qțunci Tratatul de pace să 
fie încheiat cu Confederația ger-

care ar constitui o anumită garan
ție a dezvoltării pașnice a întregii 
Germanii. Referindu-se la experien
ța trecutului apropiat cînd în lupta 

. împotriva fascismului s-a făurit 
puternica coaliție antihitleristă, 
A- A. Gromîko a declarat că cola
borarea care a fost necesară pen
tru obținerea victoriei în războiul 
just nu este mai puțin necesară 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii. Dacă se caută însă căi pen
tru continuarea unei astfel de co-

triko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., care a făcut o decla
rație asupra chestiunii Tratatului 
de pace cu Germania. A. A. Gro
mîko a supus în mod oficial Con
ferinței proiectul de Tratat de pace 
cu Germania, care urmărește îm
piedicarea reînvierii militarismului 
german și creează condiții pentru 
transformarea Germaniei într-un 
factor de pace în Europa. Proiec
tul de Tratat de pace propus de 
delegația sovietică include o solu
ție a problemei Berlinului Occiden
tal pe baza asigurării statutului 
său de oraș liber.

A. A- Gromîko a amintit că în 
cursul schimbului de note care a 
precedat convocarea actualei confe
rințe s-a căzut de acord să se exa
mineze problema Tratatului de 
pace cu Germania.

El a subliniat că dacă Tratatul 
de pace cu Germania ar fi fost în
cheiat la timp, fără îndoială că 
astăzi ar fi existat o altă Germa
nie, o altă Situație în Europa. Nu 
putem să ne închipuim, a spus el, 
că în condițiile existenței unui tra
tat de pace s-ar putea produce 
fapte ca includerea R. F. Germana 
în N-A.T.O., înzestrarea Bundes- 
wehrului cu arme atomice și ra
chete, manifestările revanșarde din 
Germania Occidentală, adică tot 
ceea c« a creat o prăpastie adîncă 
între cele două state germane și a 
contribuit la crearea atmosferei de 
încordare care este atât de caracte
ristică pentru actuala situație din 
Germania și din Europa în ansam
blu-

Șeful delegației U-R.S.S. a de
clarat că orice observator impar
țial nu poate să nu recunoască că 
guvernul sovietic a depus maximum 
de eforturi pentru realizarea unei 
reglementări pașnice cu Germania.

Uniunea Sovietică a ajutat for
țele democratice antifasciste ale 
poporului german să traducă în 
viață hotărîrile conferinței de la 
Potsdam pe teritoriul Germaniei ră
săritene, pentru a cărei dezvoltare 
a purtat răspunderea în perioada 
controlului exercitat de aliați. Ea 
a făcut acest lucru cu aceeași fide
litate și consecvență cu care și-a 
îndeplinit obligațiile de aliat în anii 
războiului împotriva Germaniei hit- 
leriste.

In Germania Occidentală nu a 
fost distrus însă, așa cum cerea a- 
cordul de la Potsdam, terenul care 
a alimentat în trecut militarismul 
german; acolo, cei care au slujit 
cu credință regimului nazist, sînt 
la putere și se bucură de influență.

Actuala politică a guvernului 
R.F-G., a spus în continuare A. A. 
Gromîko, urmărește în mare măsu
ră accentuarea încordării interna
ționale, ceea ce ne determină, fi
rește, să fim vigilenți. Cum pot 
oare fi liniștite statele europene, 
îndeosebi cele vecine cu Germania, 
cînd guvernul RF-G. emite des
chis pretenții teritoriale î

In aceste condiții îngrijorarea fi
rească a popoarelor din statele ve
cine cu Germania face să devină și 
mai actuală problema încheierii 
Tratatului de pace cu Germania

mană, precum și cu R. D. Ger
mană și R. F. Germană.

A. A. Gromîko a declarat că 
este greu să se ia în serios argu
mentele acelora care încearcă să-și 
justifice atitudinea negativă fată 
de propunerile privitoare la regle
mentarea pașnică cu Germania 
prin pretextul că nu recunosc de
alt un singur stat german. Noi 
știm, a declarat A. A. Gromîko, 
că orînduirea socială din R. D. 
Germană nu este pe placul anu
mitor cercuri din Occident. Dar în 
politică este mai puțin indicat ca 
orice să dai frîu liber sentimente
lor în dauna abordării lucide a 
faptelor. Faptele arată că guvernul 
R. D. Germane s.a angajat să 
respecte toate țelurile care au fost 
proclamate în acordurile dintre 
aliați cu privire la Germania.

Ținînd seama de situația reală 
în Germania, a 

A. Gromîko, guvernul 
recunoscut R. F. Ger- 
a făcut acest lucru nu 
ar privi cu simpatie

Planul occidental înseamnă „a amina 
la calendele grecești încheierea 

unui Tratat de pace cu Germania"

care s-a creat 
amintit A. 
sovietic a 
mană; el 
pentru că 
orientarea politică a guvernului 
Adenauer și regimul instaurat în 
această țară, regim care nu cores
punde nici pe departe idealurilor 
de care au fost însuflețiți aliații 
în războiul trecut. Făcînd acest 
pas, Uniunea Sovietică a pornit 
de la interesele destinderii încor
dării, precum și de la faptul că 
fără R. F. Germană, la fel ca și 
fără R. D. Germană, nu poate fi 
realizat nici un progres în rezolva
rea problemei germane. S-ar pă
rea că aceste considerente nu tre. 
buie să fi» străine nici puterilor 
occidentale, dacă acestea vor cu 
adevărat să facă un pas înainte 
spre rezolvarea problemei germa
ne și să consolideze pacea tn 
Europa.

Nu trebuie de asemenea să se 
piardă din vedere faptul că dacă 
problema unificării Germaniei li 
privește îndeosebi pe germani, pro
blema Tratatului de pace afectea
ză interesele multor popoare din 
Europa, și nu numai din Europa, 
și rezolvarea ei ar însemna un pas 
important în direcția întăririi 
securității europene. Desigur că 
problema unificării Germaniei are 
o mare însemnătate și Uniunea 
Sovietică aste adeptul consecvent 
al rezolvării acestei probleme pe 
o bază pașnică și democratică. 
Dar dacă R. F. Germană nu este 
încă gata să ajungă la uri acord 
cu R. D. Germană, cu privire la 
căile rezolvării acestei probleme, 
nu ne rămîne, evident, nimic alt
ceva de făcut decît să așteptăm 
pînă cînd guvernul R. F. Germane 
se va situa pe o poziție mai rea
listă.

Altfel stau însă lucrurile în 
privința Tratatului de pace. O în. 
tîrziere în rezolvarea acestei pro
bleme aduce prejudicii nu numai 
poporului german, dar și altor 
popoare, cauzei generale a păcii. 
De aceea, guvernul sovietic este 
de părere că principala atenție a 
conferinței miniștrilor Afacerilor 
Externe trebuie să fie concentrată 
asupra problemei Tratatului de 
pace cu Germania.

A. A. Gromîko a vorbit despre 
conținutul proiectului sovietic de 
Tratat de pace cu Germania, cu
noscut participanților la conferință 
din notele guvernului sovietic din 
10 ianuarie și 2 martie a. c.

El a arătat, printre altele, că 
propunerile guvernului sovietic cu 
privire la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania cuprind rezol, 
varea simultană a problemei 
Berlinului care în acest caz 
deveni o parte componentă a re. 
glementării pașnice generale cu 
Germania. Firește că odată 
semnarea Tratatului de pace își 
vor pierde valabilitatea acordurile 
cvadripartite care stabilesc pro
cedura de administrare și ocupare 
a Germaniei, inclusiv a Berlinu

și regimul instaurat în

ar

cu

lui. In ' legătură cu aceasta se 
ivește problema stabilirii viitoru. 
lui statut al Berlinului Occidental 
pentru perioada pînă la restabili, 
rea unității Germaniei și pînă ce 
Berlinul va deveni din nou capi, 
tala statului german unit. 
Guvernul sovietic consideră că 
soluția cea mai potrivită ar fi să 
se acorde Berlinului Occidental 
statutul de oraș liber demilitarizat. 
Ea este de asemenea sprijinită în- 
trutotul de guvernul R. D. Ger. 
mane pe tertoriul căreia se află 
Berlinul Occidental. Dacă s-ar 
întreba, a declarat A. A. Gromîko, 
care este meritul principal al a- 
cestui proiect, la aceasta trebuie 
să se răspundă astfel: „Proiectul 
sovietic al Tratatului de pace cu 
Germania oferă o garanție sigură 
de securitate atît fostelor victime 
ale agresiunii hitleriste, cît și po
porului german însuși care a tre
buit nu odată în trecut să plă. 
tească cu milioane de vieți ome. 
nești aventurile sîngeroase ale mi- 
litariștilor germani.

A. A. Gromîko a propus ca pro
iectul sovietic să fie luat ca bază 
pentru examinarea problemei Tra
tatului de pace cu Germania. Noi 
prezentăm acest proiect, a spus 
A. A. Gromîko, drept document 
oficial al guvernului sovietic la 
actuala conferință. Sîntem gata, 
firește, să examinăm de aseme
nea orice eventuale propuneri ale 
celorlalți participanți la conferin
ță, propuneri urmărind încheierea 
cît mai grabnică a Tratatului de 
pace cu Germania.

A. A. Gromîko s-a referit suc
cint la propunerile prezentate spre 
examinare conferinței la 14 mai 
de guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței în legătură cu diferite 
probleme internaționale. Tn acest 
document, a spus el, figurează și 
problemele dezarmării, și proble
ma Berlinului, și problemele 
securității europene, și unificarea 
Germaniei, și, în sfîrșit, reglemen
tarea pașnică cu Germania. Tot
odată, după cum ni s-a spus, a- 
cest document trebuie să fie 
examinat ca un singur tot indi
solubil.

Am ascultat cu atenție decla
rația secretarului de stat al
S.U.A., precum și pe miniștrii A- 
facerilor Externe ai Franței și
Marii Britanii care i-au urmat la 
cuvînt. Delegația sovietică a mai 
avut prilejui să-și expună punc
tul de vedere față de metoda de 
a strînge într-un singur ghem 
probleme complicate și cu carac
ter diferit,.ceea ce face ca rezol
varea lor să devină o sarcină și 
mai complicată, de fapt imposi
bilă. Dacă se merge pe această 
cale nu se poate obține decît un 
singur lucru — împingerea 
tregii chestiuni în impas țhiar 
la început.

Mai tîrziu, a declarat A. 
Gromîko, delegația sovietică își 
va expune mși amănunțit punc
tul de vedere asupra esenței pro
punerilor cuprinse în documentul 
celor trei puteri

După cuvîntarea lui Gromîko a 
luat cuvîntul din nou Selwyn 
Lloyd.

Ședința a fost ridicată la ora 
17. Următoarea ședință are loc 
luni la ora 15,30, sub președinția 
lui A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.

★
După terminarea ședinței, 

cadrul conferinței de presă a 
legației sovietice, pe care a 
nut-o astăzi Valerian Zorin, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al Uniunii Sovietice, s-au 
expus principalele prevederi ale 
proiectului de tratat de pace cu 
Germania propus de Uniunea So
vietică. Apoi, V. A. Zorin a răs
puns la o serie de întrebări puse 
de ziariști.

GENEVA 15 (Agerpres). — Co
respondență specialăCea de-a 
XlI-a Adunare a Organizației Mon
diale a Sănătății a trecut la disciH 
tarea raportului Directorului gene
ral asupra activității pe anul 1958. 
Luînd cuvîntul, în numele delega
ției romîne, dr. Voinea Marinescu, 
ministrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, vicepreședinte al Adunării, 
referindu-se la conținutul raportu
lui, a subliniat că în anul 1958 
0-M.S. a făcut un pas înainte în 
ceea ce privește studierea și spri
jinul rezolvării problemelor de să
nătate. Subliniind că ameliorarea 
stării de sănătate din lume cere e- 
forturi deosebite din partea fiecă
rui stat pentru rezolvarea propriilor 
probleme de sănătate, vorbitorul a 
arătat că în R. P. Romînă datorită 
progreselor în domeniile economic 
și social s-au obținut succese re
marcabile în domeniul sănătății. 
Astfel, R- P. Romînă se numără 
printre țările cu cel mai scăzut 
indice de mortalitate generală din 
lume-

Delegația romînă a propus ca în 
viitor eforturile O M S. să fie con
centrate în două direcții principale: 
sprijinirea acțiunilor de lichidare a 
bolilor contagioase și lărgirea și 
intensificarea cercetărilor științifice 
în vederea rezolvării maladiilor 
cardio-vasculare, a cancerului și a 
bolii de iradiație, a virozelor, a bo
lilor degenerative, mintale, prelun
girea perioadei de capacitate fizică 
și intelectuală a vîrstelor înaintate.

O expoziție de artă 
populară romînească 

în Finlanda
HELSINKI 15 (Agerpres). 

La 12 mai s-a deschis în sala 
expoziții a orașului finlandez 
Joensuu o expoziție de artă popu
lară romînească, organizată 
Asociația de prietenie 
Romînia.

Sînt expuse costume 
din diferite regiuni ale 
obiecte de artizanat.

La deschiderea expoziției 
participat numeroși oameni 
cultură și ziariști finlandezi, 
vorbit președintele C— 
municipal A. J. Kosonen. 
ce a subliniat vechimea fi bogăția 
artei populare romînești, precum 
și dezvoltarea impetuoasă a tradi
țiilor artistice ale poporului român 
în zilele noastre, Kosonen a scos 
în evidență Utilitatea cunoașterii 
reciproce a realizărilor celor două 
popoare.

Ziarele locale au publicat arti
cole însoțite de fotografii în care 
se subliniază înalta măiestrie a 
creației populare romînești.

Expoziția va rămîne deschisă la 
Joensuu timp de o săptămână, 
după care va fi prezentată la Var
kaus.
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vizitat standul Uniunii 
Sovietice la Tîrgul 

internațional 
de la New-York

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : la tîrgul co
mercial internațional care s-a des
chis la New York in clădirea „Co- 
liseu" ți la oare participă 25 de 
țări, Uniunea Sovietică prezintă 
un stand documentar ale cărui 
exponate oferă o imagine a expo
ziției sovietice care se va deschi
de in S.U.A. la 30 iunie.

In cursul zilei de 14 mai pre
ședintele S.U.A. Eisenhower, a 
vizitat Tîrgul, precum și ștandul 
Uniunii Sovietice. Intr-o convor
bire cu reprezentantul ambasadei 
U.R-S-S. in S.U.A., președintele a 
pus întrebări in legătură cu mer
sul lucrărilor pregătitoare fi locul 
amplasării expoziției sovietice, in- 
teresîndu-se de data deschiderii 
acesteia. Ca răspuns la invitația de 
a vizita expoziția sovietică, pre
ședintele a declarat că îl intere
sează să viziteze personal atît a- 
ceastă expoziție, cit fi expoziția 
S.U.A. de la Moscova, dar ci 
puțin probabil că va putea 
viziteze pe aceasta din urmă.

este
1-0

probleme - asigurarea păcii, încheierea 
unui Tratat de pace cu Germania

— Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV la mitingul de la Chișinău —
CHIȘINÂLJ 15 (Agerpres). — TASS transmite textul prescurtat 

al cuvântării lui N. S. HRUȘCIOV, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
rostită la 14 mai la Chișinău cu prilejul remiterii Ordinului Lenin 
R.S.S. Moldovenești pentru succese în dezvoltarea agriculturii.

Guvernul sovietic, a spus N. S. 
Hrușciov, stă ferm pe pozițiile 
menținerii și întăririi păcii în în
treaga lume.

După ce a arătat că în Uniunea 
Sovietică și în toate țările lagă
rului socialist se înregistrează un 
mare avînt, vorbitorul a spus că 
lagărul socialist a fost întotdeauna 
si va fi și de acum înainte o ce
tate puternică și inexpugnabilă 
pentru dușmani.

El și-a exprimat convingerea 
fermă că relațiile frățești dintre 
țările socialiste vor crește și se 
vor întări, subliniind că unitatea 
acestor țări este unul din izvoa
rele puternice ale măreței forțe a 
comunismului.

Vom face tot ce ne va sta în 
putință, a spus N. S. Hrușciov, 
pentru a se obține rezultate bune 
la Conferința de la Geneva. Tot
odată el a subliniat că trebuie în 
primul rînd rezolvate cele mai vi
tale probleme — asigurarea păcii, 
încheierea unui Tratat de pace cu 
Germania, cu cele două state ger
mane existente în realitate.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în mod evident nu va fi posibil 
ca la prima întîlnire să se ajun
gă la o înțelegere asupra multor 
probleme nerezolvate, întrucît cele 
două părți au adoptat poziții di
ferite.

Referindu.se la problema uni
ficării Germaniei, N. S. Hrușciov a 
subliniat din nou că aceasta este o 
problemă a germanilor înșiși.

Guvernele țărilor occidentale nu 
recunosc în prezent R.D. Germană, 
a spus N. S. Hrușciov, dar, cum 
se zice, cu timpul oamenii devin 
mai înțelepți. R. D. Germană se 
dezvoltă cu succes și fără recu
noașterea lor. Unele state care în 
prezent nu recunosc R. P. Chine
ză și R. D. Germană le vor bate

chiar la ușă, oferindu-le recu
noașterea. In această ordine de 
idei, N. S. Hrușciov a spus că 
este greu sâ-ți închipui ce scop 
urmărește von Brentano — mini
strul Afacerilor Externe al R. F. 
Germane — refuzînd să se întîl- 
nească în aceeași sală cu dr. 
Boltz, ministrul Afacerilor Exter
ne al R. D. Germane.

Cred, a adăugat N. S. Hruș
ciov, că mai curînd sau ipai tîrziu 
von Brentano va trebui să se în- 
tîlneascâ ou reprezentanții R. D. 
Germane. El nu are cum să evite 
acest lucru.

Dacă statele occidentale mu vor 
semna un Tratat de pace cu Ger
mania, a subliniat N. S. Hrușciov, 
Uniunea Sovietică va semna a- 
tunci un Tratat de pace cu Repu
blica Democrată Germană. Cred, 
a spus el. că nu numai noi, ci și 
celelalte țări socialiste care au 
fost în stare de război cu Ger
mania vor semna și ele Tratatul, 
și e posibil că vor semna Tra
tatul de pace și unele țări neso- 
cialiste.

Subliniind că R. D. Germană 
se învecinează la est cu Polonia 
și Cehoslovacia, N. S. Hrușciov 
a arătat că după semnarea unui 
Tratat de pace de către R. D. 
Germană cu aceste țări și, în mod 
evident, și cu alte țări, la această 
frontieră va fi asigurată o pace 
trainică. Și aceasta e mare lu
cru, a spus N. S. Hrușciov.

Referindu-se la problema Ber
linului Occidental, N. S. Hrușciov 
a declarat că propunerea Uniunii 
Sovietice în legătură cu aceasta 
este singura cale rezonabilă. Ber
linul Occidental trebuie să devină 
un oraș liber.

Noi nu am recunoscut și nu re
cunoaștem nici un fel de pretenții 
ale lui Adenauer asupra Berlinului

Occidental, a menționat N. S. 
Hrușciov. Adenauer nu are nimic 
comun cu Berlinul Occidental: 
Berlinul este situa.t pe teritoriul 
R. D. Germane.

N. S. Hrușciov a reamintit că 
Uniunea Sovietică dorește să în
trețină cele mai bune relații cu 
toate țările, să aibă legături de 
afaceri, să facă comerț.

Adresîndu-se conducătorilor ță
rilor occidentale, N. S. Hrușciov 
a declarat că Uniunea Sovietică 
poate să plaseze comenzi mari, 
ceea ce ar ajuta la folosirea mai 
complectă a capacităților indus
triale în aceste țări.

Totodată N. S. Hrușciov a a- 
dăugat că Uniunea Sovietică își 
va îndeplini și depăși planul 
septenal și fără credite, întrucît 
acest plan este întocmit pe baza 
forțelor și posibilităților proprii. 
Nu solicităm credite, a. precizat 
Hrușciov, ci oferim țărilor occi
dentale încheierea de acorduri co
merciale reciproc avantajoase.

Ne-am transformat țara, a spus 
în continuare N. S. Hrușciov, 
dintr-o țară înapoiată sub raport 
economic în cea de-a doua putere 
din lume și ne-am propus cu toată 
seriozitatea ca într-un viitor apro
piat să devenim țara cea mai bo
gată, cea mai puternică din punct 
de vedere econorrjic, prima patera 
din lume. Aceasta înseamnă că în 
U.R.S.S. va exista cel mai înalt 
nivel de trai pentru populație, cea 
mai bună viață pentru oameni, 
asigurată din punct de vedere ma
terial și spiritual. Omul nostru, 
omul societății noi, a spus N. Ș. 
Hrușciov în încheiere, va beneficia 
de cele mai bune condiții de trai.

*
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 15 mai s-a 
înapoiat la Moscova N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U R.S.S. din călătoria 
făcută la Kiev și Chișinău.

Documente adoptate de sesiunea jubiliara 
a Consiliului Mondial al Păcii

Declarația generală

GENEVA 15. — Trimisul special 
Agerpres, C. Răducanu, transmite: 
In cursul conferinței de presă a 
delegației americane după ședința 
de joi după-amiază, în care a fost 
prezentat planul occidental s-a 
auzit o remarcă făcută cu voce 
tare care a provocat risul întregii 
asistențe : „Ca să poți face măcar 
atractiv acest pachet de propuneri, 
ar fi mai bine să-l tai în bucăți cu 
cuțitul".

Astfel s-au remarcat dintr-un 
început contradicțiile planului oc
cidental și spiritul nerealist în 
care este conceput, fapt care a 
reieșit dealtminteri și din princi
palele comentarii făcute între 
ziariști încă joi după-amiază fi 
care se oglindesc în ziarele sosite 
vineri dimineață la Geneva.

O parte a presei occidentale 
înalță osanale planului occidental 
căutînd să-i găsească „calități de 
suplețe și de întim-pinare a pozi
ției sovietice". Departe de a le a- 
vea, planul occidental pare mai 
curînd gata să confirme părerea 
ziarului „New York Times" : „Di
plomații occidentali au pregătit 
acest plan urmărind parcă res
pingerea lui".

Presa occidentală nu poate ocoli 
faptul că planul occidental elu
dează principalele probleme ce 
fac obiectul conferinței miniștri
lor de Externe. Ziarul genevei

„La Suisse** scrie astfel cd 
„planul occidental ajunge la faza 
unui tratat de pace abia după o 
serie de îndelungi etape prelimi
nare". Este exact ceea ce înseam
nă, după cum scrie ziarul „Libera
tion", „a pune căruța înaintea 
cailor, a amina la calendele gre
cești încheierea unui tratat de 
pace cu Germania".

O poziție extrem da interesantă 
exprimă astăzi în editorialul său 
ziarul londonez „Times". Anali- 
zind „packhetdeal-ul", prezentat 
de secretarul de stat american, 
ziarul recunoaște că „legarea lao
laltă a tuturor problemelor în
tr-un singur mare pachet este de 
la început în contradicție cu ideea 
că Berlinul Occidental este un 
anacronism cu un caracter spe 
cial“. Trecând în revistă prevede
rile planului occidental, ziarul 
„Times'* adaugă : „Trebuie spus 
că planul, așa cum a fost prezen
tat, punînd una lângă alia atîtea 
probleme mari, cuprinde riscul de 
a nu se putea începe discuția cu 
nici un>a“.

Părerea că lucrările conferinței 
nu vor putea avansa pe baza pro
punerilor occidentale rezultă și 
din comentariile unor ziare fran 
ceze. „Planul occidental, consideră 
corespondentul din Geneva al zia
rului „Figaro", nu este un text de 
luat ca atare".

MOSCOVA. — Omul politic ame. 
rican Averell Harriman, care se 
află tn Uniunea Sovietică tn cali
tate de turist, e făcut o vizită lui 
Vladimir Mațkevici, ministrul Agri
culturii al U.R.S.S. și a avut cu 
el o convorbire Vladimir Mațkevici 
l-a invitat pe Harriman să viziteze 
sovhozul „Gorki-Vtorîe", de lîngă 
Moscova, pentru a cunoaște gospo
dăria acestuia. Harriman a fost 
impresionat de organizarea muncii 
și de înalta calitate a producției, 
îndeosebi a producției de lapte. In 
după-amiaza zilei de 14 mai, Har 
riman a făcut o vizită mareșalului 
Malinovski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., cu care a evut o con
vorbire

PRAGA. — La 14 mal, juriul 
Concursului Internațional al Festi
valului de muzică ..Primăvara la 
Praga** a anunțat rezultatele con
cursului de instrumente de suflat

Calificindu-se rlnd pe rînd în cele 
4 etape ale concursului, tinărul cla 
rinetlst Aurelian Popa, student al 
Conservatorului de muzică „Ciprian 
Porumbescu" din București, a obți
nut premiul I, împreună cu concu
rentul german Rickhoff. Ceilalți doi 
concurenți reprezentanți ai țării 
noastre Covaci Gheorghe (fagot) 
și Staicu (corn) au primit men
țiuni de onoare

BAGDAD. — După cum rela
tează postul de radio Bagdad. în-

tr-un discurs rostit la Conferința 
Federației generale a industriașilor, 
primul ministru Kassem a declarat 
că Irakul nu mai participă la „doc
trina Eisenhower" și a reafirmat că 
țara sa va dezvolta relațiile de 
prietenie cu tarile socialiste.

MOSCOVA. — La 15 mai, Anas
tas Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primii pe conducătorul delegației 
comerciale engleze sir David 
Eccles, ministrul Comerțului al 
Marii Britanii, cu care a avut o 
convorbire.

VIENA. — Agenția France Presse 
relatează că Adolf Schărf, președin. 
tele Austriei, l-a însărcinat pe Ju
lius Raab, președintele Partidului 
populist, cu formarea noului gu
vern

WASHINGTON. - La 13 mai. 
președintele Eisenhower a adresat 
Congresului un mesaj in care de
clară că „Statele Unite se vor afla 
in fața unui dezastru economic** 
tn legătură cu situația din agri
cultura S.U.A. Președintele, infor
mează agenția „France Presse", a 
cerut congresmenilor să adopte de 
urgență o legislație „corectivă" al 
cărei scop constă in esență în men
ținerea ridicată a prețurilor prin 
reducerea forțată a producției agri
cole a tării

PHENIAN. — La 1.5 mai delega
ția de partid și guvernamentală a

R. P. Ungare tn frunte cu Perene 
Murmich, membru el Biroului Po. 
litic al C.C. al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, președintele 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar, a părăsit ora
șul Phenian plecînd spre patrie pe 
bordul unui avion „Tu-104“

BRATISLAVA. — In drum spre 
Praga, unde va participa la Festi
valul muzical „Primăvara la Pra- 
ga“, Orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George Enescu" 
din R. P. Romînă s-a oprit la Bra
tislava unde a dat un concert la 14 
mai. Concertul, dirijat de M. Ba- 
sarab, cuprinzind lucrări de T. Ro. 
galski, A. Honneger și P I. Ceai- 
kovski, s-a bucurat de un mare 
succes

PRAGA. — In cadrul ședinței din 
după-amiaza celei de-a doua zile 
a Congresului sindicatelor din 
R. Cehoslovacă, oare are loc la 
Praga, Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central ai 
Sindicatelor din R. P. Rorrînă, e 
transmis Congresului salutul oame. 
nilor muncii din Romînia.

BUENOS AIRES. — După cum 
anunță agenția France Presse, pre
ședinția Republicii Argentina a co
municat la 14 mai că numeroși mi
niștri și secretari de stat și-au 
înaintat președintelui Frondizi de
misia, printre care și Carlos Florit 
— ministrul Afacerilor Eterne.

Experiența luptei pe care timp 
de zece ani au desfășurat-o popoa
rele împotriva pericolului de răz
boi confirmă principiul fundamen 
tal al Consiliului Mondial al Pă
cii : Lupta pentru pace este datoria 
fiecărui om. Milioane de oameni 
au devenit profund conștienți de 
acest principiu. Campaniile Con
siliului Mondial al Păcii au ridi
cat la luptă pentru pace masele 
largi populare din toate țările. 
Astăzi forțele păcii sînt capabile 
aă preîntâmpine războiul.

Consiliul Mondial al Păcii a 
apărut în condițiile cînd, datorită 
creării blocurilor militare și ațî- 
țării războiului rece, popoarele 
și-au pierdut speranța în asigura
rea unei păci conforme cu spiritul 
Cartei O.N.U. Consiliul Mondial a 
sădit o nouă speranță în inimile 
oamenilor. Sarcina sa a fost și ră
mîne de a ridica și a uni pe toți 
oamenii la lupta împotriva peri
colului de război El a chemat 
pe toți oamenii — independent de 
rasă, convingeri religioase, na
ționalitate sau concepții politice 
— să pășească umăr la umăr în 
această luptă care este cea mai 
nobilă dintre toate luptele cu
noscute vreodată de istorie.

Principiile mișcării noastre sînt 
clare și simple. Ele proclamă :

1) Coexistența pașnică a țărilor 
cu sisteme sociale diferite.

2) Rezolvarea problemelor li
tigioase pe calea tratativelor în 
spiritul Cartei O.N.U.

3) Interzicerea tuturor tipurilor 
de arme de exterminare în masă, 
încetarea cursei înarmărilor, de
zarmarea pe etape cu stabilirea 
unui control riguros.

4) Neamestec in treburile in
terne ale popoarelor.

5) Lichidarea tuturor formelor 
de colonialism și discriminare ra
sială ; dreptul popoarelor la su
veranitate și independență, ne
cesare instaurării păcii.

6) Stabilirea unor relații co
merciale normale pe baza avanta
jului reciproc.

7) Relații culturale și de prie
tenie și respectul reciproc între 
toate popoarele.

în 1950 a fost adoptat istoricul 
apel de la Stockholm. Peste 500 
milioane de oameni și-au pus 
semnăturile pe cererea de a se 
interzice necondiționat arma nu
cleară ca mijloc de intimidare și 
de exterminare în masă.

Consiliul Mondial al Păcii nu a 
încetat niciodată lupta pentru in
terzicerea totală a acestei arme 
și popoarele din întreaga lume îl 
sprijină în această luptă.

în cei 10 ani de activitate a 
Consiliului Mondial al Păcii au 
apărut în diferite țări noi miș
cări, au apărut noi forțe iubitoare 
de pace, ca de pildă mișcarea de 
masă din Japonia condusă de Con
siliul pe întreaga Japonie pentru 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen, mișcarea de protest din 
întreaga lume care și-a găsit ex
presia la Congresul de la Lau
sanne al mamelor, apelurile dr- 
ului Albert Schweitzer, Russel, Ein
stein către opinia publică, mani
festul celor 18 fizicieni germani, 
răsunetul larg pe care l-a avut

scrisoarea doctorului Linus Pau
ling și avertismentul dat de oame
nii de știință care au participat la 
„conferința de la Pugwash", in
fluența industriașului Cyrus Eaton 
în cercurile de afaceri americane 
și eforturile depuse pentru mobili
zarea opiniei publice de Comitetul 
Național de luptă pentru o politică 
nucleară rezonabilă și de „Comite
tul prietenilor americani în slujba 
păcii" (organizația quakerilor), 
succesele marșului spre Aldermas- 
ton și campaniei pentru dezarma
rea nucleară în Anglia, mișcarea 
împotriva morții atomice din Ger
mania, vasta activitate desfășurată 
de Consiliul de solidaritate a ță
rilor Asiei și Africii și conferința 
popoarelor Africii care a avut loc 
în orașul Accra, răspîndirea în 
țările Asiei a principiilor Ban- 
dungului și a celor cinci principii 
ale păcii și anume : 1) respecta
rea reciprocă a integrității terito
riale ; 2) neagresiune ; 3) nea
mestecul în treburile interne ; 
4) egalitate în drepturi și avantaj 
reciproc ; 5) coexistență pașnică.

Animat de spiritul unității, Con
siliul Mondial al Păcii salută toate 
aceste mișcări și organizații, pre
cum și celelalte mișcări și organi
zații care contribuie la lărgirea 
luptei pentru pace în întreaga lu
me.

Deși s-au obținut succese impor
tante, totuși pe calea spre pace ur
mează să fie învinse încă multe 
piedici, să fie înlăturate multe pri
mejdii. Războiul rece continuă. 
Partizanii păcii sînt persecutați 
într-o serie de țări.

Primejdia și povara continuării 
cursei înarmărilor, amestecul în 
treburile interne ale popoarelor și 
impunerea de blocuri și pacte 
militare acestor popoare, menți
nerea piedicilor pe calea spre lăr
girea comerțului, continuarea a- 
supririi coloniale și chiar a sînge-

roaselor războaie coloniale — 
toate acestea planează amenințător 
asupra omenirii. Pericolul extermi
nării în masă și al suferințelor 
nu a fost încă înlăturat. Omenirea 
trebuie să acționeze împotriva a- 
cestui pericol și să pună capăt rău
lui. Cele mai noi descoperiri al» 
științei în domeniul energiei a- 
tomice și electronicii au adus o- 
menirea în fața necesității de a 
alege : fie să renunțe la folosirea 
armei atomice și la război ca 
mijloc de rezolvare a litigiilor, fie 
să se lase împinsă în viitoarea unei 
distrugeri și nimiciri fără prece
dent.

Omenirea se află la o răscrue». 
Ea are de ales : viața sau moartea.

Noi alegem viața. Și astăzi po
poarele lumii pot constrînge for
țele războiului să renunțe la pla
nurile lor. Sîntem convinși că hotă- 
rîrea popoarelor de a salva lumea 
de războaie și asuprire constituie 
o forță invincibilă și de nestăvilit. 
Pentru prima dată în istorie for
țele păcii din întreaga lume au 
creat posibilitatea de a se pune 
capăt războaielor odată pentru 
totdeauna.

In lumina acestei posibilități, 
forțelor iubitoare de pace le re
vine răspunderea morală pentru 
lichidarea neîncrederii și pentru 
colaborarea în numele țelului co
mun.

în interesul întăririi păcii che
măm pe toți oamenii de bună 
credință să-și unească eforturile și 
să colaboreze pentru realizarea 
țelului comun, să pună capăt nu 
numai războiului rece, ci și tu
turor războaielor, pentru ca ome
nirea, folosind minunatele reali
zări ale științei, să poată păși în 
era prosperității și fericirii, să 
trăiască fără teamă și ură în con
dițiile păcii în întreaga lume.

Stockholm, 13 mai 1959.

Declarația parlamentarilor
STOCKHOLM 15 (Agerpres). 

Cei 70 de parlamentari din 19 
țări — senatori și deputați — 
întruniți la Stockholm cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a Con
siliului Mondial al Păcii în șe
dința din 11 mai 1959, prezidată 
de dr. Chaman-Lall, membru al 
Comisiei pentru politică externă 
a Parlamentului Indiei,

conștienți de faptul că popoa
rele din întreaga lume care au 
ales pe membrii parlamentelor 
naționale năzuiesc spre pace, spre 
lichidarea blocurilor militare și 
spre înlăturarea primejdiei pe 
care o reprezintă arma nucleară, 
spre renunțarea la politica de 
pe „poziții de torță", pe care ce'e 
mai moderne realizări ale știin
ței și tehnicii au făcut-o inutilă 
și lipsită de sens; dîndu-și sea 
ma că popoarele din întreaga 
lume doresc încetarea experiențe
lor nucleare, interzicerea produc
ției, folosirii și stocării armei nu
cleare, lichidarea blocurilor mili
tare, crearea unei zone de dezan
gajare ca prim pas spre dezar
marea generală, chemăm pe oa
menii de stat întruniți acum la 
Geneva în cadrul Conferinței mi

niștrilor Afacerilor Externe să a- 
jungă neîntârziat la un acord cu 
privire la lichidarea războiului 
rece și la slăbirea încordării in
ternaționale pentru ca oamenii 
de pe întregul pămînt să poată 
trăi și munci în condiții de 
pace.

Miniștrii Afacerilor Externe, 
întruniți acum la Geneva, sînt 
răspunzători în fața parlamente
lor lor. Parlamentele fiind suve
rane sînt apărătoarele drepturi
lor democratice. Nici un angaja
ment militar nu poate fi adoptat 
fără a fi sancționat de parlament. 
Membrii parlamentului au obli
gația să se supună dorinței de 
pace a popoarelor. De aceea noi, 
cei care reprezentăm milioane de 
oameni din toate țările lumii, a- 
vem dreptul să cerem ca miniștrii 
Afacerilor Externe să țină seama 
de chemările insistente ale oa
menilor simpli de pe intregul pă- 
mînt care cer eliminarea și pu
nerea în afara legii a războiului, 
adoptarea unei politici de co
existență pașnică a statelor cu 
sisteme și ideologii diferite.

(Text prescurtat)
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