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în aceste zile de vacanța, 
Casa pionierilor din Oradea 
cunoaște o deosebită activi
tate. lată un instantaneu de 

la cercul de țesătură.

Spre zero 
rebuturi!

Foto : P. POPESCU

Citiți

Cadrele didactice din orașul 
Galați au participat duminică 
la o seară literară ce a avut loc 
la școala medie nr. 1 din loca
litate. Prof. Tănase Nejneru a 
ținut conferința cu tema „Lenin 
și cultura". Actori ai Teatrului 
de Stat din Galați au citit ver
suri de Maiakovski și Esenin. 
Tot duminică, la căminul cultu
ral din comuna Tudor Vladimir 
rescu, raionul Liești, a avut loc 
un simpozion cu tema „V. 1» 
Lenin despre literatură și artă".

In întreprinderi ,schele petro
lifere și cămine culturale din 
regiunea Ploești s-au ținut du
minică și luni conferințe despre 
marile victorii ale leninismului 
în epoca noastră. La numeroase 
cluburi din regiune s au deschis 
expoziții care înfățișează prin 
fotomontaje viața și activitatea 
lui Lenin.

La librăriile din regiunea Șu-* 
ceava, în numeroase întreprin- 
deri, instituții și școli s-au ame
najat standuri de cărți unde sînt 
expuse opere ale lui V. I. Lenin.

La cabinetul tehnic a| oțelă- 
riei Martin nr. 1 de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
inginerul Natan Kraft, mais
trul topitor Ștefan Tripșa, 
Erou al Muncii Socialiste, 
maistrul Aurel Stanciu, mais
trul Toma Safta și tehnicia
nul Constantin Scurtu studia
ză noi posibilități de reduce
re a timpului de elaborare a 

șarjelor.
Foto : N. STELORIAN

prilejul
celei de-a 15-a aniversări 

a eliberării Ungariei■ ■

A intrat în funcțiune Fabrica de placaje 
de la Preajba
necesar pentru producerea unul 
metru cub de placaj, comparativ 
cu vechile întreprinderi de acest 
gen din țară, precum și obține
rea unui placaj de bună calitate 
și la un preț de cost redus.

Prin folosirea prefabricatelor 
la această construcție, în locul 
betonului monolit cum se pre
vedea inițial s-a redus la jumă, 
tate termenul de executare și s-a 
obținut o reducere a costului 
construcției cu circa 12 la sută.

a combinatului

I La îndemnul și sub conduce-
■ rea organizației de partid, colec-
■ tivul de muncitori de la Uzinele
■ „Strungul" din Orașul Stalin a-
■ cordă o atenție deosebită redu-
■ cerii, consumului specific de me- 
| tal și ’ scăderii continue a pro-
■ centului de rebuturi.
I în aceste zile, în uzină mun-
■ citori vîrstnici șt tineri, ingineri
■ și tehnicieni se ocupă de revi- 
I zuirea adaosurilor de prelucrare 
I la piesele turnaie, pentru stabi- 
I lirca celor ma* raționale norme
■ de consum de metal, revizuiesc
■ tehnologia de turnare a pieselor 
I pentru a stabili procedeele de 
I turnare care dau cele mai pu-
■ țirie rebuturi.
B La turnătorie procentul admis
■ de rebuturi în anul 1960 este sta- 
I bilit la 7 la sută. (Anul trecut a- 
I cest coeficient era de peste 10

la sută). Lucrînd cu atenție la 
preparea amestecurilor de for
mare, la confecționarea formelor 
și a miezurilor, numai în ulti
mele două luni turnătorii 
formatori au reușit să reducă 
coeficientul admis cu 0,7 pro
cente.

Cum s-au încadrat tinerii în 
.această acțiune a întregului co- 
) lectiv ?

Organizația U.T.M. de la tur-, 
nătorie, de pildă, a explicat ti- 
merilor că orice rebut, chiar și cel 
care se încadrează în procentul 
admis, înseamnă de fapt pen
tru întreprindere o pierdere, o 
pagubă. De aceea este necesar 
ca tinerii de la turnătorie care 
se încadrează în cifra admisă 
de rebut, să nu se mulțumească 
cu realizarea acestei cifre ci să 
lupte pentru a reduce continuu 
procentul admis, deoarece mai 
puține rebuturi, înseamnă econo
mie de metal, de manoperă, în
seamnă produse mai multe. Era 
necesar acest lucru, să convingă 
pe fiecare, deoarece mai erau unii 
tineri care susțineau că datorită 
faptului că acest coeficient ad
mis era realizat, ei se puteau 
declara mulțumiți. Organizația 
de partid a arătat însă ce în
seamnă coeficientul admis. Ceea 
ce este admis azi nu mai poate
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fi admis mîine. Coeficientul „ad
mis “ este în funcție de expe
riența, de pricenerea muncitori
lor care se dezvoltă pe zi ce tre
ce. Iată dar de ce trebuie să se 
generalizeze experiența înaintată.

Organizația de partid a ară
tat că există astfel toate condi
țiile ca pas cu pas coeficientul 
admis de rebuturi să fie redus 
tot mai mult în toate secțiile, 
pînă se va ajunge la înlăturarea 
for definitivă.

In adunări generale U.T.M. 
deschise, în consfătuiri de bri
gadă, tinerii au analizat cu a- 
tenție munca de pînă acum, re
zultatele obținute de fiecare. Dis
cuțiile au arătat că deși pe sec
ție coeficientul admis de rebu
turi nu este depășit, mai sînt 
zile cînd la anumite repere lo
turi întregi de piese ies rebut.

Pîrghia principală prin care 
acționează tinerii în direcția re
ducerii coeficientului de re- 
buturi este revizuirea tehno
logiei de turnare a piese
lor. Din mulțimea de piese, 
pe care le toarnă, tinerii și-au 
îndreptat atenția în primul rînd 
asupra acelora la care rebutu
rile erau mai multe. La bacurile 
prevenitoare de erupție de la in
stalațiile de foraj, rebuturile de
pășeau cu 3 și 4 procente cifra 
adm:să. Utemistul Viorel Albea- 
nu, împreună cu un colectiv de 
muncitori care analizau tehnolo
gia de turnare a pieselor, au 
observat că din cauza așezării 
orizontale a formelor, foarte 
multe bacuri ieșeau cu porozități 
și cu multe retasuri. La răcire 
piesele se răceau mai încet ca 
maselotele, iar contractarea, în 
loc sâ se facă pe seama maselo- 
tei se făcea pe seama dimensiu
nilor prescrise ale piesei. Și toate 
acestea făceau ca loturi întregi 
de piese să fie rebuta-te. Ca să 
elimine porozitatea și numărul 
mare d« retasuri, Albeanti și cu 
tovarășii săi au încercat să toar
ne așezînd formele vertical. Și 
în urma aplicării noii tehnologii, 
coeficientul de rebuturi nu nu
mai că nu este mai mare ca cel 
admis, dar este chiar mai mic 
cu trei procente decît el. Și ca 
aceste piese au mai fost încă 
altele la care îmbunătățirile a- 
duse în tehnologia de turnare 
au dus la o scădere a rebuturi-

în pag. 4-a

Cuvîntorea tovarășului 
N. 5. Hrușciov 

la milingul de la Palatul 
Sporturilor 

din Moscova

lor sub coeficientul.admis.

Zilele acestea a intrat parțial 
în funcțiune prima unitate a 
combinatului de valorificare _a 
lemnului de la Preajba — fabri-i 
ca de placaje. Noua fabrică a 
industriei lemnului, cu o capaci
tate anuală de producție de 
18.000 m.c. placaje a fost pro
iectată de specialiști ai Institu
tului de proiectări și cercetări 
pentru industria lemnului.

Utilajele moderne cu care este 
îrfzestrată și procesul de produc^ 
ție mecanizat asigură scurtarea 
cu mai multe ore a timpului

Luni seara, ambasadorul R.P. 
Ungare la București, Bela Ne- 
mety, a oferit o recepție în sa
loanele Casei Centrale a Arma
tei, cu prilejul zilei de 4 apri
lie — sărbătoarea națională a 
Republicii Populare Ungare.

La recepție au luat parte to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo-

ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general de armată Leon
ti n Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion 
Gheorghe Maurer, Janoș Faze- 
kaș, Glierasim Popa, Avram Bu- 
naciu, ministrul Afacerilor Ex. 
terne, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor de masă, a- 
cademicieni, oameni de artă și 
cultură, reprezentanți ai presei 
romîne și străine.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In timpul recepției ambasa
dorul R. P. Ungare, Bela Ne- 
mety, și președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Chivu Stoica, au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

[ (Agerpres)

(Agerpres)

Delegația C. C. al U. T. M. la sesiunea 
Comitetului Executiv al F. M. T. D.

s-a reîntors în țară
a participat la lucrările sesiunii 
Comitetului Executiv al F.M.T.D. 
ce s-au desfășurat la Conakry 
(Guineea).

Recent s-a reîntors în țară 
delegația C.C. al U.T.M con
dusă de tov. Constantin Gîrțînă, 
secretar al C.C. al U.T3L, care
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Echipa de dansuri populare a clubului întreprinderii „Partizanul- din Bacău, tn timpul unei 
repetiții. Foto: p_ pAVEl
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Cuvîntul 
ambasadorului 
R, P. Ungare

Dragi tovarăși, dragi oaspeți.

Cuvîntul 
tovarășului 

Chivu Stoica

Organizația U.T.M. a făcut u- 
nele lucruri în scopul generali
zării experienței tinerilor din 
turnătorie și în celelalte secții, 
in scopul mobilizării unui număr 
cît mai mare de tineri în bătă
lia împotriva rebuturilor.

Ion Duță, de exemplu, munci
tor cazangiu, venea de multe ori 
prin turnatorie. Procentul mare 
de rebuturi la capacul axelor de 

Și 
în 
la

de rebuturi la capacul axelor 
la turbo-ambreaje i-au atras 
lui atenția, „De ce oare acum 
plină luptă contra rebuturilor,

(Continuare în pag. 3-a)

SABINA BARBU

Tractoristul Ștefan Dumitru din 
brigada a Vll-a a S.M.T. Bala- 
ciu, raionul Urziceni, lucrind la 
desțeleniri pe ogoarele G.A.C 

Sârâțeni,

Nimic mai pasionant pentru 
un scriitor decît să participe 
la discutarea unor probleme 
de etică și educație comunistă, 
dat fiind că procesul de de- 
săvîrșire a omului este cel 
mai complex, mai dificil și 
mai măreț dintre toate for
mele de progres.

Cazul concret de la care a 
pornit discuția despre egoism 
în paginile „Scinteii tineretu
lui" a fost dezbătut cu justețe 
și competență.

Aș adăuga doar că, la vîr- 
sta adolescenței, problema 
formării personalității este 
una dintre cele mai acute. E 
vîrsta autoanalizei — firește, 
nu cu mijloacele 
mature, — vîrsta la care pro
nunțarea cuvîntulai ,.eu" ca
pătă inflexiuni tulburătoare. 
Nu e nimic condamnabil. în 
faptul că adolescentul se 
autodescoperă, că începe să-și 
verifice posibilitățile, să re
flecteze asupra rolului pe ca* 
re-l va avea în societate și 
su și-l viseze cit mai strălu*

de Nina Cassian

cit. Fiecare tînăr are dreptul, 
aș spune, chiar datoria, 
se pregătească îndelung, 
ardoare și perseverență pen
tru a deveni un factor cît 
mai util și mai eficace în via
ța țării. Mîndria curată, am-

sa 
cu

cele mai

k

o concepție justă asupra vie
ții, dacă nu se conduce după 
principiile etice ale comunis
mului.

Cuvîntul „eu" se poate pro
nunța cu agresivitate dispre
țuitoare și atunci înseamnă

biția sănătoasă, strădania con
știentă de a fi folositor po
porului sînt stări de spirit 
care stimulează creșterea unei 
personalități.

Aici, însă trebuie să spu
nem lucrul cel mai important 
și anume că tot acest proces 
de formare poate fi alterat, 
deviat, degradat* dacă adoles
centul nu se înarmează, ajui 
tat de cei căre i îndrumă, cu

că cel care-l rostește plătește 
tribut concepției antisociale, 
individualiste. Există o expre
sie curentă care definește un 
personaj cu deosebire odios: 
„lipsit de orice scrupule". 
Cel care vrea să se afirme 
pe această bază, călcînd adi
că peste principii, împreju
rări și oameni, este un pe
ricol pentru societate. Tre
buie înlăturată din mintea

Vă salut din toată inima, cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a eliberării patriei noastre.

Au trecut 15 ani de cînd poporul nostru a fost 
definitiv eliberat de sub asuprirea seculară, de 
cînd, datorită luptelor eroice și marilor victorii 
ale Armatei Sovietice, au fost alungate de pe 
teritoriul Ungariei ultimele hoarde ale fasciștilor 
nemți și unguri. Eroicii fii ai poporului romîn au 
avut un rol de seamă în aceste lupte, contribuind 
într-o importantă măsură la succesul luptelor 
pentru eliberarea patriei noastre.

Amintindu-ne cu recunoștință de poporul dv. 
care a adus atîtea jertfe pentru libertatea și in
dependența noastră, vă putem încredința că po
porul nostru va păstra veșnic amintirea eroilor 
căzuți și va depune toate eforturile ca prietenia 
frățească, pecetluită cu sîngele popoarelor noa
stre, să fie tot mai puternică, mai sinceră.

Toate realizările noastre obținute în acești 15 
ani sînt inseparabil legate de 
din partea Uniunii Sovietice, de 
prietenie cu popoarele sovietice.

Rebeliunea contrarevoluționară 
o lovitură și acestei prietenii, pentru că 
ridicarea continuă a poporului maghiar, întări, 
rea și consolidarea puterii populare depind în 
primul rînd de prietenia noastră cu gloriosul po
por al Uniunii Sovietice.

Dar planurile dușmanilor noștri au eșuat. Cu 
ajutorul adevăraților noștri prieteni, am lichidat 
rebeliunea contrarevoluționară, iar astăzi priete
nia sovieto-ungară, problemă vitală pentru po- 
porul nostru, este mai puternică ca oricînd.

Putem constata cu bucurie că relațiile noastre 
cu poporul frate al Republicii Populare Romîne 
se dezvoltă potrivit intereselor popoarelor 
noastre.

Ca o expresie a politicii marxist-leniniste a 
partidelor noastre, colaborarea noastră în dome
niul politic, economic și cultural devine tot mai 
largă, reprezentînd un mare ajutor în munca pe 
care o desfășurăm pentru terminarea cît mai

(Continuare în pag.

ajutorul primit 
sincera noastră

a vrut să dea 
știa că

Stimate tovarășe ambasador,
Stimați membri ai corpului diplomatic, 
Dragi tovarăși și prieteni.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a elibe
rării Ungariei prietene și vecine, in numele Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
min, al Guvernului și Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne, trans
mit întregului popor ungar un cald salut tovără
șesc și cele mai sincere felicitări.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură de 
succesele de seamă obținute de poporul ungar în 
dezvoltarea economiei și culturii socialiste, în 
ridicarea nivelului său de trai, în consolidarea 
orînduirii democrat-populare.

Intre statele noastre s-au statornicit relații de 
strînsă prietenie, colaborare tovărășească și ajutor 
reciproc. Legăturile politice, economice și cultu
rale dintre țările noastre se dezvoltă necontenit, 
oglindind prietenia dintre popoarele romîn șl 
ungar, care își făuresc în țările lor viața nouă 
socialistă.

Alături de celelalte țări ale lagărului socialist, 
Republica Populară Romînă și Republica Popu
lară Ungară militează activ pentru colaborarea 
internațională, pentru asigurarea unei păci trai
nice în lume, se pronunță cu hotărîre pentru de
zarmarea totală șl generală, pentru rezolvarea 
pe cale de tratative a tuturor problemelor liti
gioase ale vieții internaționale.

Animați de acest spirit, noi ne exprimăm spe
ranța că lucrările Conferinței pentru dezarmare 
de ia Geneva și apropiata întîlnire la nivel înalt 
vor da rezultate rodnice pentru consolidarea pă
cii între popoare. O contribuție importantă la 
crearea unei atmosfere de înțelegere între state 
cu orînduiri sociale diferite, o aduc și vizitele 
reciproce ale conducătorilor politici din aceste 
țări. Rezultatele recentei vizite în Franța a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, convorbirile cu președintele 
Franței, de Gaulle, șl acordurile încheiate sînt 
salutate cu satisfacție de către toți aceia care

(Continuare în pag. 3-a)

oricărui tînăr pe care-l crește 
Republica noastră orice 
mășiță cît de mică a 
„Homo homini lupus" 
cută întro lume strîmba 
cumplită, în lumea exploaiă 
rii omului de către om. Tre
buie încetățenită în mintea 
oricărui tînăr de azi ideea 
întrecerii în spirit comunist, 
pe bază de merite, între co
legi, între oameni, între to
varăși care se ajută reciproc 
și care slujesc aceeași nobilă 
cauză.

Ambiția nededicată 
scop just și nesusținută 
sentimente generoase devine 
dăunătoare. Mîndria, în ace
leași împrejurări, devine or
goliu bolnăvicios. Munca so
litară fără înțelegerea sensu
lui ei major, social, fără sim
țul colectivității devine pati
mă sterilă.

Acestea aș fi vrut să i le 
mai spun Egoistului cu asigu
rarea că nu și va găsi ferici
rea decît atunci cînd va spu
ne „eu" cu mîndria mem
brului unei colectivități socia
liste.

In sera Institutului agronomic din București studentele lonescu 
Veronica și Alexandru Valentina din anul IV ascultă cu atenție 
explicațiile asistentului Mihalache Marin asupra soiurilor de 

roșii cultivate.
Foto: S. NICULESCU
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Pentru o participare 
cit mai activă a tineretului 

la sporirea producției petrolifere
și organizații care nu s-au ocu
pat suficient de ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor la 
nivelul tehnicii înaintate folosite 
în industria petroliferă ploeștea- 
nă, in întreprinderile metalurgi
ce din regiune. Din pricina sla
bei calificări la schelele Băicoi și 
Moreni, de pildă, au fost pro
duse accidente tehnice de către 
unii tineri care au adus pagube 
de aproape 600.000 lei.

— Și situația aceasta poate fi 
evitată cu ușurință — a spus 
in cuvlntul său inginerul Nico- 
lae Popa, directorul general al 
Uzinelor „I Mai* Ploești. In 
această privință eu aș avea 
și o propunere. Dat fiind 
faptul că noi livrăm instalații 
complecte de foraj, cred că ar fi 
util, dacă echipe sau brigăzi de 
tineret din schelele petrolifere ar 
veni la noi in uzină să lucreze 
alături de muncitorii noștri 11 
montarea și demontarea instala
țiilor. Aceasta i-ar ajuta să se 
familiarizeze cu instalațiile mo
deme. să le cunoască mai bine, 
să evite in felul acesta acciden
tele tehnice.

Tot o consecință a insuficien
tei preocupări pentru calificarea 
tineretului o constituie procentul

Pe marginea conferinței 
regionale U. T. M.- Ploești

De curind a avut loc la 
Ploești conferința organizației 
regionale U.T.M. La lucrările 
conferinței au luat parte tovară
șul Dumitru Balalia, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului P.M.R. al regiunii 
Ploești, tovarășa Cornelia Ma- 
teescu, secretar al C.C. al 
U.T.M., membrii biroului Comi
tetului P.M.R. al regiunii Plo
ești, reprezentanți ai comitetului 
executiv al sfatului popular re
gional, conducători ai organiza
țiilor de masă, directori, ingineri 
și tehnicieni din principalele în
treprinderi ale regiunii.

Conferința a analizat munca 
desfășurata de organele și orga
nizațiile U.T.M. sub condu
cerea organizațiilor de par
tid, pentru mobilizarea tine
retului la îndeplinirea planu
lui de producție în indus
trie. creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, la realizarea de economii. 
A fost analizată de asemenea 
munca politică desfășurată de 
organizațiile U.T.M. sub condu
cerea organizațiilor de partid 
pentru atragerea tinerilor pe dru
mul agriculturii socialiste. Con
ferința a analizat felul în care 
organizațiile U.T.M. 
se ocupă de educația 
comunistă a tineretu. 
lui, de activitatea or
ganizațiilor U.T.M. 
din școlile profesio
nale, tehnice de mai
ștri și școlile medii
de cultură generală, de activita
tea organizației regionale de pio
nieri. A analizat de asemenea 
stilul de muncă al organelor și 
organizațiilor U.T.M.

Un loc important în lucrările 
conferinței l-a ocupat activitatea 
tineretului din industrie și in 
special, munca tineretului din 
Întreprinderile petrolifere.

Conferința a evidențiat activi
tatea tinerilor din schelele petro
lifere care, mobilizați de organi
zațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, au re
dat producției din fondul inactiv, 
prin acțiuni de muncă voluntară, 
39 sonde, au colectat din batale 
și canale de scurgeri peste 2400 
tone țiței, au dezgropat și valo
rificat peste 28.000 metri liniari 
țeava de Ia sondele părăsite, 
muncind activ pentru reducerea 
pierderilor la prelucrarea țițeiu
lui în rafinării. In conferință, a 
fost apreciată de asemenea mun- 
ca tinerilor mineri, a tinerilor din 
întreprinderile metalurgice și 
forestiere, care, urmând exemplul 
comuniștilor, au contribuit din 
plin Ia îndeplinirea planurilor de 
producție.

In plenarele comitetului re
gional, ale comitetelor raionale 
și orășenești U.T.M. au fost a- 
nalizate cu mai multă regulari
tate probleme ca : activitatea bri
găzilor de producție ale tinere
tului și posturilor utemiste de 
control, munca organizațiilor 
U.T.M. pentru generalizarea ex
perienței înaintate și aplicarea 
inițiativelor tineretului etc.

Vorbitorii au apreciat Ini
țiativa comitetului regional 
U.T.M. de a trimite în sche
lele petrolifere din raioanele 
Cîmpina, Tfrgoviște, Buzău și 
Ploești, colective de activiști 
și cadre tinere de specia
litate pentru a sprijini munca or
ganizațiilor U.T.M. la mobiliza
rea tineretului pentru îndeplini
rea planului de producție. In pe
rioada in care schela Băicoi ră
măsese in urmă cu realizarea 
sarcinilor de plan, biroul comi
tetului regional U.T.M. s-a de. 
plasat la fața locului împreună 
cu un grup de tineri specialiști 
tn petrol. Acolo, cu sprijinul or
ganizației de partid din schelă, 
au fost analizate cauzele lipsuri
lor drn munca tineretului din 
schelă, s-au stabilit și indicat 
cele mai bune măsuri pentru ri
dicarea aportului tineretului la 
redresarea producției.

Gu aceeași atenție s-au ocu
pat organele și organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, și 
de activitatea tineretului din în
treprinderile metalurgice, carbo
nifere, șantiere de construcții 
etc.

Datorită muncii politice des- 
fășurate de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, din rîndul tinere
tului au apărut o seamă de 
inițiative prețioase cum ar fi: i- 
nițiativa de la Uzinele „I. C. 
Frimu"-Sinaia privind depășirea 
planului de producție lunar cu 5 
la sută și realizarea de către 
fiecare tînăr a cel puțin 300 
de lei economii: „Marșul ridi
cării calificării tineretului în ur
mătorii 2-3 ani" și „Nici un leu 
risipit, fiecare leu fructificat",de 
la Uzinele „1 Mai" din Ploești, 
sau inițiativa brigăzii de pro
ducție a tineretului „Tinăra gar
dă" de la Fabrica de htrtie Buș
teni care s-a angajat să reali
zeze zilnic o tonă de hîrtie peste 
plan etc.

Conferința a analizat pe larg 
și cauzele unor lipsuri serioase 
în ce privește îndrumarea de că- 
tre organizațiile U.T.M. a acti
vității tineretului din industrie.

în conferință au fost criticate 
e* muită asprime unele organ»

mare de rebuturi din unele în
treprinderi. In această Uuiană. 
conferința a criticat comitetul 
regional, comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. că nu s-au 
preocupat suficient pentru ca 
inițiativa pornită de la tinerii 
din această regiune: .„Marșul 
ridicării calificării tineretului la 
nivelul tehnicii înaintate" să 
intre in preocupările de prim 
ordin ale fiecărei organizații de 
bază U.T.M

Conferința a recomandat or
ganelor și organizațiilor U.T.M. 
din regiune ca, dezvoltind și pe 
mai departe lucrurile bune care 
au fost infăptuite. să lupte cu 
toată puterea pentru lichidarea 
grabnică a lipsurilor semnalate.

in cadrul conferinței organiza
ției regionale U.T.M. Ploești a 
luat cuvintu] și tovarășul Dumi
tru Balalia. membru al CC. al 
P.M.R., prim secretar al co
mitetului P.M.R. al regiunii Plo
ești. Făcind o amplă analiză a 
activității desfășurată de orga
nele și organizațiile U.TJX, sab 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, pentru mobili
zarea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor traiste de partid, a- 
preciind rezultatele obținute de 
tineret, criticind unele lipsuri 
care se mai manifestă, tovarășul 
Dumitru Balalia a chemat tine
retul să și aducă și mai mult 
contribuția la îndeplinirea ma
rilor sarcini economice care stau 
în fața oamenilor muncii din re
giunea Ploești.

„Pentru îndeplinirea sarcinilor 
sporite stabilite de Plenara 6.6. 
al P.M.R. din decembrie 1959 — 
a spus vorbitorul — conferința 
regională de partid a prevăzut 
pentru anul I960 importante mă
suri cu privire la creșterea pro
ducției industriale, folosirea de
plină a capacităților de produc
ție a întreprinderilor, mobiliza
rea rezervelor interne pentru ob
ținerea de cît mai multe econo
mii, dezvoltarea sectorului so
cialist al agriculturii, creșterea 
nivelului muncii cultural-educa
tive de masă.

Țin să atrag atenția asupra 
necesității ca tinerii din între
prinderile de utilaj petrolifer să 
fie îndrumați să depună toate e- 
forturile pentru îmbunătățirea 
calității utilajului petrolifer, pen
tru reducerea rebuturilor, pentru 
ridicarea indicilor de folosire a 
suprafețelor de producție și re
ducerea consumurilor specifice, 
sarcini puse în mod deosebit de 
Plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1959.

Tovarăși, noi ne-am propus 
ca anul acesta toate gospodă
riile agricole de stat din regiu
ne să devină rentabile, să dea 
producții mai mari vegetale și 
animaliere, să reducă prețul de 
cost al produselor, lată un do
meniu in care organizațiile 
U.T M. trebuie să facă mult mai 
mult decit au făcut pină acum, 
ocupindu-se mai concret de pro
blemele producției, îndrumând în
deaproape munca mecanizatori
lor, a tinerilor muncitori din 
sectorul vegetal și animalier.

Trebuie depuse mai multe e- 
forturi pentru ca tinerii țărani 
muncitori să fie atrași In mai 
mare măsură in sectorul socia
list al agriculturii, pe baza res
pectării cu strictețe a principiu
lui liberului consimțămitrt, pen
tru ca tinerii colectiviști și înto
vărășiți să lupte în vederea creș
terii șeptelului proprietate ob
ștească și a extinderii culturii 
porumbului pentru siloz.

Organele și organizațiile 
U.T.M. au datoria să îmbunătă
țească permanent munca de edu- 
care a tineretului, pentru întă
rirea disciplinei în producție, 
pentru formarea unei noi atitu
dini, socialiste, față de muncă 
și avutul obștesc, pentru ridi- 
earea nivelului la învățătură

în școli și lichidarea mediocri
tății.

Munca cultural-educativă a or
ganizațiilor U.T.M. trebuie să 
ferească tineretul de influențele 
nefaste ale ideologiei și moralei 
burgheze, să cultive in conștiin
ța lui înaltele principii ale mo
ralei comuniste, atașamentul de 
nezdruncinat pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și pentru 
măreața cauză a socialismului, 
dragostea înflăcărată pentru pa
tria noastră socialistă tot mai 
înfloritoare și tot mai puternică, 
pentru toate popoarele țărilor so
cialiste in frunte cu gloriosul 
popor sovietic".

In încheiere a luat cuvîntul 
tovarășa Cornelia Mateescu, se
cretar al C.C. al U.Ț.M. A cres
cut maturitatea politică a orga* 
nizațtilor U.T.M., influența lor 
in masa tinerilor, capacitatea și 
puterea lor de mobilizare a a- 
cestora la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid — a spus vor
bitoarea. Toate acestea sînt ro
dul conducerii directe a organi
zațiilor U.T.M. de către partid, 
rodul atenției și grijii părintești 
cu care organele și organizațiile 
de partid din regiune s*au ocu
pat de activitatea tineretului.

In continuare, to
varășa Cornelia Ma
teescu a atras aten
ția asupra necesită
ții intensificării mun
cii organizațiilor 
U.T.M. pentru întări
rea disciplinei tine

retului in producție, pentru ridi
carea nivelului de cunoștințe teh- 
nice al tineretului, în vederea re
ducerii numărului de rebuturi și 
îndeplinirii marilor sarcini pe 
care comitetul regional de 
partid le-a pus în fața ti
neretului. In această privin
ță va trebui să se acorde 
mai multă atenție muncii or
ganizațiilor U.T.M. din șco
lile profesionale și școlile teh
nice de maiștri activității elevi- 
lor acestor școli după ce sînt re
partizați in producție. Referin- 
du-se la munca organizațiilor 
U.T.M. din sate, vorbitoarea a 
subliniat necesitatea întăririi co
mitetelor comunale U.T.M. a ro
lului acestora in coordonarea ac
tivității organizațiilor de bază 
U-T.M. Ele trebuie îndrumate și 
sprijinite de comitetele raionale 
U.T.M. in mobilizarea mai acti
vă a tinerilor colectiviști la în
tărirea economico-organizatorică 
a G.A.C.-urUor și iutovărășin- 
Jor. la creșterea ouraăndm de 
animale — proprietate obștească, 
va trebui să răspindim mai mult 
metodele bune folosite de unele 
organizații U.T.M. in populari- 
zarea succeselor G.A.C., pentru 
atragerea tinerilor țărani mun
citori pe drumul agriculturii so
cialiste. Trebuie să ajutăm comi
tetele U.T.M. de la orașe’și sate 
a spus în continuare tovarășa 
Cornelia Mateescu — să-și înde
plinească întocmai și în condi
ții cît mai bune noile atribu
ții pe care le au în urma Ple
narei a VIII-a a C.C. al U.T.M. 
In încheiere, tovarășa Cornelia 
Mateescu, a subliniat necesitatea 
ca organizațiile U.T.M. să sub
ordoneze Întreaga muncă politi
că mobilizării tineretului la în
deplinirea sarcinilor economice 
trasate de partid.

In partea a doua a lucrărilor 
sale, conferința organizației re
gionale U.T.M. a ales comitetul 
regional U.T.M., care în prima 
sa plenară a reales în funcția 
de prim secretar pe tovarășul 
Florea Ristache. Conferința a a- 
Ies de asemenea comisia de re
vizie și delegații la cel de al 
111-lea Congres al U.T.M.

P. ISPAS 
N. PUIU

La
Era într-o zi cumplit de fri* 

guroasă din noiembrie 1918. 
Mai precis : în ziua de 7 « 
acestei luni.

Am mai avut prilejul să scriu 
căror împrejurări le datoram 
faptul că în preajma acestei zile 
mă aflam la Moscova. Fost 
prizonier în primul război 
mondial — (amintesc că, de 
obîrție ardelean, acest război 
m-a găsit ostaș într-un regiment 
oust ro-ungar) — am fost trimis, 
odată căzui prizonier, într-un 
lagăr, în Siberia, la Irkuțk. 
Aici m-au surprins zilele de 
început ale revoluției din febru
arie. Am fost transportat apoi
— împreună cu alți prizonieri
— să lucrez la minele din bazi
nul Donețului unde am refuzat 
să lucrez știind că nu aduc nici 
un folos revoluției, ci doar regi
mului lui Kerenski. Am evadat 
și mam putut refugia la Lu
gansk iar de acolo la Saratov 
unde m am putui înscrie în rîn- 
durile gărzilor roșii.

Astfel am putut lupta contra 
bandelor interveni io niște. Așa 
am participat la luptele de la 
Proskurov, Jmerinka, Kiev, Co
mei. Mi s-a făcut chiar cinstea 
să fiu numit — după o vremel
nică retragere a unității din care 
făceam parte — comisar politic

DUMINICA SPORTIVA

In sala sporturilor de la Fio- 
reasca a luat sfîrșit duminică 
aeara Intilnirea internațională 
de gimnastică dintie echipele se
lecționate feminine ale R. P. Ro
mine și U.R.S.S. Din nou miile 
de spectatori au avut prilejul să 
admire înalta măestrie a gim
nastelor sovietice care au repur
tat victoria cu scorul final de 
304.723—299,012 puncte. Gim
nastele sovietice au ocupat pri
mele locuri la cele 4 probe : Iri
na Pervușina (sărituri), Polina 
Astahova (sol și bîrnă) și La
risa Latînina (paralele). In cla
samentul individual compus pri
mul loc a fost cucerit de Pbiina 
Astahova (U.R.S.S.) cu 77,131 
puncte urmată de Larisa Latî
nina U.R.S-S.) 76,829 puncte și 
Elena Leuștean (R-P.R.) cu 
76331 puncte.

(Agerpres)

In fotegxfîe : 
Gi-ixj$*c sovietica Poiina Asta

hova, evoluind la bimâ.

Foto : R. VASILE

Volei
în sala sporturilor 

de la Floreasca s-a 
desfășurat luni seara 
intilnirea retur din
tre echipele de. volei 
Rapid București și 
Slavia Praga contând 
pentru sferturile de 
finală ale „Cupei 
campionilor euro
peni^. în acest joc 
decisiv, voleibaliștii 
romîni s-au compor
tat excelent reușind 
să obțină o prețioasă 
victorie cu scorul de 
3—1 (15—17; 15-7; 
15—13; 15—8) care 
le-a adus calificarea 
pentru turul urmă
tor. După cum se știe 
în meciul disputat la 
Praga echipa ceho
slovacă câștigase cu 
3—2. Avînd un set- 
averaj superior echi’- 
pa Rapid a obținut 
calificarea pentru se
mifinale urmând să 
întâlnească echipa 
Lewski-Sofia.

în jocul de luni 
cei mai buni jucători 
romîni au fost Pavel, 
Drăgan și Nicolau. 
De la oaspeți s au re
marcat Mușii și Ma- 
ly-

Fotbal
Duminică în cel 

mai important meci 
al etapei a V-a a re
turului campionatului 
categoriei A la fot
bal, echipa C.C. A., 
fruntașa clasamentu
lui a primit vizita 
formației Steagul ro
șu-Orașul Stalin, cla
sata pe locul doi. în
tâlnirea derbi, desfă
șurată pe stadionul 
„23 August'* din Ca
pitală a prilejuit o 
dispută caracteristică 
de campionat, bo
gată în faze specta
culoase, în care vic
toria a revenit pe 
merit formației mili
tare cu scorul de 
2-1, Aceasta este pri
ma înfringere sufe
rită de echipa din 
Orașul Stalin în ac
tualul campionat. 
Pentru învingători au 
marcat Cscoveanu și 
Titan, iar pentru 
oaspeți Fusulan. in 
deschiderea cuplaju
lui de pe stadionul 
„23 August*, Pro
gresul București a 
învins cu 2 1 pe fiul

Petroșani, la capătul 
unui meci care nu 
s-a ridicat la un ni
vel tehnic mulțumi' 
tor.

în întâlnirile din 
provincie Dinamo 
București a realizat 
scorul etapei, între- 
cînd cu 4-1 (1-0) e- 
chipa Dinamo Ba
cău. La Ploești cam
pioana de anul trecut, 
Petrolul, s-a com
portat bine în întâl
nirea cu Farul-Con- 
stanța, de care a dis
pus cu 2-0 (1-0).
Jucînd pe teren pro
priu, Minerul Lu- 
peni a obținut două 
puncte prețioase prin 
victoria realizată cu 
1-0 (1-0) în dauna 
echipei U.T. Arad, 
iar la Cluj echipele 
Știința și Rapid au 
terminat nedecis : 
1-1 (1-1).

★
în continuarea pre

gătirilor pe care le 
face în vederea me
ciului cu echipa R.P. 
Romine de la 1 mai 
( Sofia ) selecționata 
de fotbal a R.P. Bul
garia a susținut du
minică la Amster
dam uh meci de ve
rificare în compania 
echipei Olandei. Jo
cul s-a încheiat cu 
un rezultat surpriză: 
4-2 în favoarea echi-- 
pei gazde.

Tenis 
de masă

La mijlocul lunii 
mai vor pleca în Ja
ponia mai mulți ju-- 
cători de tenis de 
masă din Europa. 
Delegația jucătorilor 
iuropeni care va cu
prinde pe Z. Berc- 
zik (R.P. Ungară), 
F. Sido (R.P. Un
gară), V. Harangozo 
(Iugoslavia) și I. 
Vogriue (Iugoslavia) 
va vizita 17 orașe ja
poneze. Jucătorii eu
ropeni vor evolua 
în compania celor 
mai buni 30 de ju
cători japonezi. Tur» 
neul va începe efec
tiv la 27 mai și va 
dura 45 de zile.

Baschet
Echipa selecționată 

feminină de baschet 
■ R.P. Romine a

repurtat o frumoasă 
victorie internațio
nală întrecînd cu sco* 
rul de 71-49 (32-28) 
echipa R.D. Germane 
într-un meci desfășu
rat în orașul Wurt* 
zen. Baschetbalistele 
din R.P. Română au 
desfășurat un joc ra
pid, concretizat prin- 
tr-o bună eficacitate 
la coș.

Miercuri seara în 
orașul Halle echipa 
romînă va susține o 
nouă întâlnire cu 
echipa R. D, Ger
mane.

Box
în prezența a 

peste 3.000 de spec
tatori în sala spor
turilor de la Florea* 
sca s-a desfășurat du
minică dimineața în* 
tâlnirea internaționa
lă de box dintre e- 
chipele cluburilor 
C.C. A.-București și 
Vonvărts-Berlin (R.D. 
Germană). Pugiliștii 
români s-au compor
tat remarcabil, re* 
purtând o meritată 
victorie cu scorul de 
15-5. în cel mai spec
taculos meci E. Ciș- 
maș (C.C.A.) a dis* 
pus la puncte de 
Leske. în revenire 
de formă M. Do- 
brescu (C.C. A.) a 
cîștigat prin abandon 
meciul său cu Hof-< 
fman. Din echipa oa
spete o bună impre* 
sie a lăsat „cocoșul** 
Schultz care a dispus 
la puncte de 1. Tur- 
cu.

Alte rezultate în’ 
registrate : V. Cze- 
keli (C.C.A.) egal 
cu Olesch Hh (Vor- 
wărts) ; Luckau
(Vorwârts) dispune 
la puncte de O. Ba
ciu (C.C.A.) ; V. 
Neagu (C.C.A.), între
ce la puncte pe Mun- 
nich (Vorivărts) ; 
Șerbu Neacșu (C.C.A.) 
întrece la puncte pe 
Runge (Vorwărts); 
V. Tiță (C.C.A, dis
pune la puncte de 
H. Fritze (Forwăls); 
Gh. Negrea (C.C.A.) 
învinge la puncte pe 
Grunnenberg (Vor- 
KOrts); V. Manuțan 
(C-C.A.) învinge la 
puncte pe Siegmund 
(Foricărts).

( d ger preș)

înaintașii formației bucureștene C.C.A. au pus din nou In perk 
poarta echipei „Steagul Roșu" - portarul Ghițâ rezolvă des' 

de prompt boxînd balonul.
Foto : VAL. PIETREANU

In preajma crosului „Să înKmpinăm 1 Mai'

Ce trebuie să știe 
tinerii crosiști?

Constantin Grecescu
maestru al sportului' *

O imagine din cursa cicliști a Juniorilor disputata duminici pe țoseaua Bucureșfi-Tîrgoviște. 
. Foto : V. RANGA

Etapa de masă a tradițio
nalei întreceri crosul „Sâ 
întîmpinăm 1 Mai" a în

ceput, ca în fiecare an, încâ 
din primele zile ale primăverii. 
Mii de tineri crosiști, din țara 
noastră se pregătesc intens în 
vederea acestei întreceri tradi
ționale. Fiecare ediție a crosu
lui 1 Mai, aduce la start sute, 
mii de începători. Interesul de 
care se bucură această între
cere este explicabil, ea este o 
trecere în revistă a rezultatelor 
obținute în ridicarea de noi e- 
lemente talentate din masa 
largă a tineretului, un prilej de
osebit de bun de atragere a 
unui mare număr de tineri la 
practicarea organizată, științifi
că a sportului.

In afară de aceasta, crosul 
cultivă și dezvolta numeroase 
calități fizice și moral-volitive, 
indispensabile oricărui sportiv, 
ca forța, perseverența, dirzenia 
etc. Crosul are o importanță ex
cepțională în întărirea sănătății 
tineretului. El te obișnuiește cu 
disciplina fără de care nu poți 
fi un sportiv adevărat.

O deosebită importanță din 
punct de vedere fiziologic, are 
faptul că această întrecere care 
prevede alergări pe un teren 
variat, se desfășoară în mijlo
cul naturii, în aerul înviorător 
al pădurilor, în lumina binefă
cătoare a soarelui. In asemenea 
condițiuni de alergare., pe te
ren variat, organele marilor 
funcțiuni — plămînii și inima — 
se întăresc și se dezvoltă cu a- 
jutorul aerului curat. Inima bote 
mai puternic, se mărește ampli
tudinea respiratorie, deoarece, 
în asemenea ocaziu-ni, avem ne
voie de aer mai mult. Liniștea 
și calmul naturii influențează în 
mod favorabil sistemul nervos, 
liniștindu-l și calmîndu-l.

Și acum, în preajma primelor 
întreceri, iată ce-ar trebui să 
știe tinerii crosiști.

In cadrul antrenamentelor zil
nice sau periodice, este bine să 
fie folosite terenurile gazonate, 
indiferent de distanța ce tre
buie parcursă. La începutul an
trenamentului) trebuie evitată 
trecerea obstacolelor naturale 
sau artificiale, iar la distanțele 
lungi (2000-3000-4000 m.) cea

Amintiri despre V, I. Lenin

un miting unde a vorbit llici
adjunct al primului regiment 
creat de Internaționala Comu
nistă. Trimis apoi într-o misiune 
la Moscova — și însuflețit de 
dorința de a pleca din nou pe 
front» — am ajuns în marele 
oraș rus. M-am prezentat la 
Marele Cartier General unde 
am primit o nouă sarcină — 
aceea de comisar politic al ba
talionului de pază de pe lingă 
Armata 12-a, cu garnizoana la 
Harkov,

Urma să părăsesc cît mai 
repede Moscova. Nu însă îna
inte — îmi spuneam eu — de 
a-l vedea și a l auzi pe Lenin, al 
cărui nume era rostit cu nemăr
ginită și înflăcărată dragoste 
de toți oamenii muncii nu numai 
din Rusia ci și din lumea în
treagă .

Da, trebuia să văd și să ascult 
pe Lenin, să-i văd chipul și 
să i aud graiul.

Nu mai aveam decît o singură 
zi în fața mea. Ea trebuia folo
sită. Și era tocmai ziua în care 
se sărbătorea împlinirea unui 
an de la victoria Marii Revoluții.

Era, cum am spus, la 7 no
iembrie 1918.

M-am interesat din vreme un- 
de-l pot vedea pe Lenin, unde-i 
pot asculta cuvîntul. Aflasem

Ion Cloțan

că, înainte cu o zi, rostise o 
cuvîntare la ședința solemnă a 
Cosiliului Central al Sindicatelor 
din Rusia, că tot in aceeași zi 
— adică la 6 noiembrie — a 
participat la al Vl-lea Congres 
extraordinar pe întreaga Rusie 
al Sovietelor de deputați ai mun
citorilor, țăranilor și ostașilor 
roșii unde a rostit o cuvîntare 
în legătură cu această primă 
aniversare a Revoluției. La nici- 
una din aceste manifestări nu 
am putut avea fericirea să asist, 
îmi rămînea deci la Moscova, 
doar această zi de 7 noiembrie 
și am aflat că, pentru Lenin, 
ea $e vestea încărcată. Se 
știa la Cartierul General, 
de unde am primit ordi
nul de prezentare la Harkov, 
că Lenin urma să ia cuvîntul 
la dezvelirea monumentului lui 
Marx și Engels. Apoi că o altă 
cuvîntare va fi rostită de el la 
un miting al lucrătorilor din 
aparatul central de stat. Și, în 
sfîrșit, că încă o cuvîntare va fi 
rostită, tot de Lenin — și tot 
în aceeași zi de 7 noiembrie a

lui 1918 — la dezvelirea plăcii 
comemorative închinate memo
riei eroilor Revoluției din Oc
tombrie. .Am ales aceasta din 
urmă ca fiind cea mai apropiată 
de locul unde mă aflam și pentru 
mine, cea mai sigură că pot fi 
prezent la desfășurarea manifes
tației.

E de prisos să descriu emoția 
ce a pus stăpînire pe toți as
cultătorii cînd a apărut Lenin 
la tribună și cînd au putut fi 
auzite primele lui cuvinte. Fri
gul nu mai era simțit de nimeni. 
Toți cei de față erau numai 
ochi, numai urechi și uniți în
tr-un singur gînd — ca sorbind 
cuvintele lui Lenin să se strădu
iască, de-alungul întregii lor 
vieți, să le traducă în practică.

Vorbea Lenin !
... Lenin a evocat sacrificiul 

celor mai buni fii ai poporului 
care și-au dat viața pentru sfă- 
rîmarea jugului capitaliștilor și 
moșierilor, pentru încetarea răz
boaielor între popoare, pentru 
doborîrea capitalismului, pentru 
triumful socialismului. De-a 
lungul multor decenii, a spus 
Lenin, au căzut mii de luptători 
împotriva țarismului, dar moar
tea lor a constituit un îndemn 
la luptă pentru un număr tot 
mai sporit de noi și dîrji luptă

tori. Acei tovarăși însă, care 
au luptat în zilele lui Octombrie 
1917 au cunoscut marea fericire 
a victoriei. Revoluția a învins. 
Și acum — continua Lenin — 
în toate țările fierbe și cloco
tește revolta muncitorimii, iar 
capitaliștii de pretutindeni, cu
prinși de furie și de spaimă, în
cearcă să înăbușe revoluția. 
Iată de ce 'răsuna ca un apel 
cuvîntul lui Lenin care vestea 
noi bătălii.

Apoi, Lenin s-a oprit o clipă. 
Parcă voia să ne îmbrățișeze 
pe toți cu privirea sa caldă. 
Nemișcat, fără să facă cel mai 
mic gest, rupînd liniștea care 
se lăsase, Lenin a rostit, apăsind 
pe fiecare cuvînt, cunoscuta lo
zincă: „POBEDA ILl SMERTIF 
— „Victorie sau moarte l“.

Cu aceste vorbe, care îmi 
sună și azi în urechi, am plecat 
spre Harcov. Aceste cuvinte au 
însuflețit pe toți ostașii Revolu
ției.

Patruzeci și doi de ani s-au 
scurs de atunci. Clipe ca acelea 
pe care le-am trăit atunci în
fruntă însă vremea și rămîn 
adine și pentru totdeauna înti
părite în minte.

Da, am trăit marea fericire de 
a-l fi ascultat pe Lenin.

mai indicată este alergarec 
pădure, care oferă un terei 
lastic, și un aer cu mult 
curat.

In alergarea la deal tre 
micșorat pasul și accele 
frecvența, iar la vale măriți 
sul. Pantele abrupte trebuie 
borîte printr-o alergare pe 
aplecat în față.

In timpul unei asemenea, 
lergări, o importanță deose 
trebuie acordată inspirație 
expirației, care se face odat 
trei pași. De obicei, expir 
durează puțin mai mult c 
inspirația, în vederea elîmii 
tuturor toxinelor acumulate 
parcurs. Expirația cea mai el 
ce este aceea făcută cu aj 
rul mușchilor abdominali,

Alergările pe asfalt care, 
cele mai multe ori, dau naș 
la traumatisme, și care se 
decă numai printr-un repaoî 
delungat trebuie evitate, 

începătorii, mai ales, au 
de furca cu... „punctul m< 
Dar, el poate fi ușor învîn 
iată cum : încetinești ritmul 
lergării, după care, prin insp 
ții și expirații profunde se 
duce organismul la normal.

Și acum, cîteva probleme 
concursului propriu-zis.

încălzirea înainte de start , 
zintă, desigur și ea, unele 
racteristrci. Este știut că, în 
zirea are o importanță cov 
toare în obținerea unui rezt 
cît mai bun, deoarece, prin 
cea stă încălzire, marile fur 
uni sînt puse în stare de e 
susținut. Deci, înainte de s 
se recomandă o alergare uș 
râ, 5 minute gimnastică, cit 
sprinturi, iar apoi, 15 minute 
dihnă,

După ce ai trecut linia de 
sire nu este bine să te opr 
brusc, ci să alergi pînă ce 
ganismul revine la normal ; 
recomandă cîteva sprinturi I 
sate la 100 m., după care 
încheiere ușoară de aproxir 
tiv 1.000-1.500 m.

Unii alergători folosesc 
timpul alergării batista pe c 
o pun la gura crezînd că f 
aceasta rezolvă problema r 
pirației. Dimpotrivă, acești sp 
tivi se sufocă singuri.

Odihna și pregătirea echi 
mentului înainte de conc 
trebuie să stea în centrul pr< 
cupărilor unui crosist. De a 
menea, masa in ziua concur 
lui trebuie servită cu cel pi 
patru ore înainte de start, 
preferat înainte de concurs m 
căruri care se digeră foa 
ușor.

Respecți nd regulile legate 
pregătirea fiecărui sportiv, pr 
tr-o muncă asiduă, persevera 
tă, tinărul crosist va ajunge 
obțină rezultatele dorite.

L A

Emil Cișmaș, (C.C.A.) reușește 
pareze o directă a adversarul 
său Leske de care a dispus 
puncte după o portidâ d 

disputată.
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Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Ungariei

Ședința
Luni după-amiază a avut loc 

la Teatrul C.CS. din Capitală a- 
dunarea festivă organizată de 
Comitetul orășenesc București al 
P.M.R. și Comitetul Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei, cu 
prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, general de 
armată Leontin Sălăjan, Popa 
Gherasim, Mihail Ralea, membri 
ai C-C. al P.M.R., miniștri, con
ducători ai instituțiilor centrale

Cuvîntarea
Poporul maghiar, a spus vor

bitorul, sărbătorește astăzi îm
plinirea a 15 ani de la marele 
eveniment din istoria patriei 
pale: eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist. La 4 aprilie 1945 
în urma luptelor eroice și ^u 
prețul unor mari jertfe, glorioa
sa armată sovietică a eliberat 
de sub jugul cotropitorilor hitle- 
riști și al agenților lor hortiști 
Întregul teritoriu al Ungariei, 
desohizînri poporului ungar dru
mul spre făurirea unei vieți noi, 
Jibexe și independente, drumul 
K>re socialism.

Cu prilejul glorioasei aniver
sări a marii sărbători' naționale 
,a Ungariei dernocrat-populare, 
poporul romîn transmite poporu
lui maghiar un fierbinte salut 
frățesc.

Pornind pe drumul deschis de 
istorica zi de 4 aprilie 1945, po
porul ungar, sub conducerea par- 
tidului clasei muncitoare, a în
lăturat pentru totdeauna stăpî- 
pirea capitaliștilor și grofilor, a 
dărimat putredul aparat de stat 
al claselor exploatatoare și, cu
cerind întreaga putere de stat, a 
devenit stăpin pe propria sa 
soartă. In locul unei țări Înapo
iate din punct de vedere econo
mic, aservită puterilor stră
ine. Ungaria a devenit în 
cei 15 ani de putere populară o 
țară liberă, al cărei popor har
nic șl talentat obține importan
te progrese în dezvoltarea eco- 
nomiei și culturii, In ridicarea 
nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

Menționînd cifre și fapte, vor- 
biterul a arătat pe larg succe
sele istorice obținute de poporul 
maghiar sub conducerea parti
dului clasei muncitoare in in
dustrializarea socialistă a țării, 
transformarea socialistă a agri
culturii, ridicarea nivelului ma
terial și cultural al celor ce 
muncesc.

Succesele obținute de Repu
blica Populară Ungară — a spus 
în continuare vorbitorul — sint 
roadele luptei clasei muncitoare 
și a întregului popor maghiar, 
ale conducerii sale de către Par
tidul Muncitoresc Socialist Un- 
gar, ale aplicării in viață a în
vățăturii marxist-leniniste. Ele 
sint rezultatul energiei creatoa
re a poporului liber de exploa
tare și al colaborării și tntr-a- 
•jutorării tovărășești, multilate
rale, cu țările lagărului socia
list și, in primul rînd, al ajuto
rului frățesc primit din partea 
Uniunii Sovietice. în același 
timp aceste succese sint o do
vadă de netăgăduit a încrederii 
și sprijinului de care partidul se 
bucură în rîndurile maselor 
largi ale poporului maghiar.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum de poporul maghiar și de 
care poporul romîn se bucură 
din toată inima, sint o' bază 
trainică pentru noi realizări in 
dezvoltarea pe mai departe a e- 
oonomiei și culturii, pentru creș
terea continuă a nivelului de trai 
al poporului.

„Directivele cu privire la cel

Cuvîntarea ambasadorului
După ce a salutat poporul ro- 

min in numele poporului ungar, 
vorbitorul a spus : Sint 15 ani 
de cind glorioasa armată sovie
tică a izgonit de pe teritoriul 
Ungariei pe fasciștii germani și 
pe acoliții lor maghiari, care 
au pricinuit imense suferințe 
multor popoare, printre care și 
poporului maghiar.

Ambasadorul R. P. Ungare a 
exprimat caldă recunoștință po
porului Uniunii Sovietice a că
rui glorioasă armată a contri
buit la realizarea visurilor de 
veacuri ale poporului maghiar : 
libertatea, independenta și suve
ranitatea națională.

Totodată, a spus el, ne închi
năm în fața memoriei celor mai 
buni fii ai poporului frate ro
mîn care, prin faptele lor de 
vitejie și prin curajul lor, au 
contribuit la eliberarea patriei 
noastre.

După eliberare, clasa munci
toare maghiară, sub conducerea 
partidului ei, a dus o luptă ho. 
tărîtă pentru lichidarea rămă
șițelor trecutului, pentru dez
voltarea vieții economice și 
culturale, pentru ca puterea 
să treacă în mod definitiv 
în mîtnile clasei muncitoare. E. 
forhirile sale au fost încunu
nate de succes. în 1949 indus
tria a produs mai mult ca ori. 
cind înainte de război, iar în 
1959 s-a produs de 3,5 ori mai 
mult ca în 1938 și de 2,5 ori 
mai mult ca în 1949.

In satul ungar s-au produs, 
de asemenea, transformări ra.

festivă din
și ai organizaților obștești, 
fruntași in producțe din între
prinderile Capitalei, oameni de 
știinȘă, artă și cultură, activiști 
de partid și de stat și ai organi
zaților oamenilor muncii, zia
riști.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditași la 
București și alfi membri ai 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisa de 
iov. D. Diaconescu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Romine și R. P. 
Ungare au luat cuvinlul tovarășii 

tovarășului Ilie Murgulescu
de-al doilea plan cincinal al 
economiei naționale" aprobate 
de Congresul al VII-lea al Par
tidului Muncitoresc Socialist 
Ungar stabilesc ca obieotiv cen
tral desăvîrșirea construcției 
bazelor socialismului și accele
rarea construirii socialismului in 
Ungaria.

Referindu-se apoi la prietenia 
frățească ce leagă popoarele ro
mîn și maghiar, tov. I-lie Mur. 
gulescu a spus: Făcînd parte 
ain marea și puternica familie 
a țărilor socialiste, popoarele 
romîn și maghiar sînt legate 
printr-o prietenie sinceră și trai
nică, bazată pe stimă reciprocă, 
pe colaborare și intr-ajutorare 
frățească in spiritul internațio- 
nalisrr.ului proletar, pe comuni
tatea de țeluri a celor două po
poare — lupta pentru victoria 
socialismului și comunismului.

In trecut clasele exploatatoare 
din Rominia Și Ungaria întreți
neau cu înverșunare vrajba în
tre popoarele noastre, cultivînd 
în nodurile lor otrava naționa
lismului și șovinismului. Dar, 
in ciuda acestei politici de în
vrăjbire promovată de clasele 
exploatatoare, nu odată în de
cursul istoriei oamenii muncii 
romini și maghiari au luptat im- 
preună împotriva jugului exploa
tării și asupririi, pentru liber
tate și o viață mai bună.

Participarea trupelor romîne, 
după victoria insurecției armate 
la 23 August, alături de trupe
le sovietice la luptele pentru a- 
lungarea și zdrobirea hoardelor 
hitleriste, a constituit o nouă 
contribuție la cimentarea rela
țiilor noi de prietenie și intr-a- 
jutorare frățească dintre cele 
două popoare.

Poporul romin și-a exprimat 
solidaritatea sa deplină cu lupta 
oamenilor muncii maghiari, în 
frunte cu Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar și guvernul 
revoluționar muncitoresc țără
nesc pentru infringerea contra
revoluției pusă la cale in 1956 
de reacțiunea internă și inter
națională in scopul restaurării 
capitalismului in Ungaria.

De mare însemnătate pentru 
dezvoltarea relațiilor frățești din- 
tre țările noastre au fost vizi
ta făcută in noiembrie 1956 
tn Ungaria de delegația Parti
dului Muncitoresc Romin și a 
guvernului Republicii Populare 
Romine în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și vi
zita din februarie 1958 în țara 
noastră a delegației guverna
mentale și de partid a Republi
cii Populare Ungare, în frunte 
cu tovarășul Kâdăr Jănos. „Sfn- 
tem hotânți — a spus cu acest 
din urmă prilej tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — să conso
lidăm și să întărim și pe viitor 
prietenia noastră, convinși fiind 
că ea corespunde intereselor vi
tale atît ale poporului romîn 
cit și ale poporului ungar, ea 
reprezentind în același timp un 
factor de seamă al întăririi pă
cii între popoare și al unității 
indisolubile a lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică".

dicale. Prin reforma agrară, pes
te 642.000 de țărani au primit 
aproape 3,5 milioane ha de pă- 
mint. Răspunzind îndemnului 
partidului și convingindu-se de 
avantajele muncii în comun, ță
rănimea a pășit cu încredere pe 
drumul agriculturii socialiste In 
prezent peste 70 la sută din 
suprafața arabilă a țării apar
ține sectorului socialist.

Revoluția culturală ce se în
făptuiește in țara noastră, a 
spus în continuare vorbitorul, a 
făcut ca bunurile științei și cul
turii să nu mai fie un monopol 
al claselor avute. Azi majorita
tea studenților și elevilor sint 
fii de muncitori și de țărani. 
Numărul elevilor din școlile me
dii a crescut de la 52.000 în 1938 
La 177.000 in 1960, iar cel al 
studenților s-a ridicat la 31.000. 
Pentru satisfacerea cerințelor 
culturale ale celor ce muncesc 
există peste 2000 de cămine cui. 
turale, 26 teatre. 4152 cinema
tografe, aproape 4300 biblioteci.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
acțiunile din 1956 ale bandelor 
contrarevoluționare care au ur
mărit să nimicească realizările 
construcției socialiste, să zmul- 
gă Ungaria din marea familie 
a lagărului socialist.

Evenimentele din Ungaria au 
dovedit că orice încercare de a 
restabili sistemul capitalist în 
țările noastre este sortită eșe
cului. Popoarele noastre au a. 
Ies socialismul pentru totdeau
na și nu există nici o putere 
care să ne abată de la acest țel.

Capitală
Iile Murgulescu, membru al C.C. 
al P.M.R., ministrul învățămîn- 
tului și Culturii, și ambasadorul 
R. P. Ungare la București, Bela 
Nemety.

Cuvîniările au fost subliniate 
în repetate rînduri de aplauze 
puternice.

In încheierea adunării festive 
a fost prezentat un program ar
tistic de Ansamblul de cîntece 
și dansuri al Ministerului Forțe
lor Armate și de soliști ai Tea
trului de Operă și Balet și ai 
Teatrului de Operetă din Bucu
rești.

(Agerpres)

Prevederile declarației comu
ne semnate cu ocazia vizitei în 
țara noastră a delegației guver
namentale și de partid a Repu
blicii Populare Ungare, care 
corespund intereselor și voinței 
popoarelor noastre, sînt traduse 
cu succes in viață.

O mare dezvoltare au luat 
relațiile economice dintre țările 
noastre: An de an a crescut vo- 
lumul schimburilor comerciale 
dintre R. P. Romînă și R. P. 
Ungară, s-a extins colaborarea 
tehmco-științifică. In vederea 
continuei dezvoltări a acestor 
relații dintre țările noastre, in 
cursul anului 1959 a fost crea
tă Comisia guvernamentală 
mixtă de colaborare economică.

Se extind an de an relațiile 
culturale. Atît în R.P. Ungară 
cît și în țara noastră sînt pri
mite cu mult interes manifestă, 
rile comune și schimburile reci
proce organizate în domeniul 
artelor plastice, muzicii, teatru, 
lui, cinematografiei.

Numeroase traduceri din ope- 
rele literare cele mai valoroase 
au fost puse la dispoziția citi
torilor din țările noastre. Prin
tre operele poeților Și scriitori
lor maghiari traduse la noi în 
țară se numără cele ale lui Pe- 
tofi Sandor, Arany Ianoș, Ady 
Endre, lozsef Attila, Moricz 
Zsigmond, Illes Bela. In Re
publica Populară Ungară au 
apărut în acești ani traduceri 
de valoare ale scriitorilor Ion 
Creangă, 1. L Caragiale, Mihail 
Eminescu, Alexandru Sahia, 
Mihail Sadoveanu, Zaharia 
Stancu și alții.

Vorbitorul a amintit, de ase
menea, numeroasele manifestări 
culturale ce au loc in fiecare an 
la aniversările unor date memo- 
rabile din istoria popoarelor 
noastre: conferințe, manifestări 
cultural-artistice, seri literare, 
expoziții, gale de filme.

Sub conducerea partidelor lor 
marxist-ieniniste, a spus în în
cheiere vorbitorul, popoarele 
noastre mtfg alături, pe dru
mul coastruirii socialismului, 
hotarite să contribuie cu toate 
forțele lor la întărirea unității 
lagărului socialist a cărui forță 
de neînvins constituie cea mai 
sigură garanție a avintulu: co
mun al tuturor țărilor socialiste.

Umăr la umăr cu celelalte 
țări ale lagărului socialist, Re
publica Populară Romînă și Re
publica Populară Ungară aduc 
o contribuție activă la cauza a- 
părării și consolidării păcii, a 
coexistenței pașnice intre toate 
statele, fără deosebire de regim 
social.

Popoarele noastre sprijină cu 
hotărire propunerile istorice ale 
Uniunii Sovietice privind dezar
marea generală și totală, întru- 
cît ele corespund atît intereselor 
vitale ale celor două popoare, 
angajate in construcția pașnică 
a unei vieți îmbelșugate, cît și 
intereselor tuturor popoarelor.

Cu prilejul zilei sale naționale, 
urăm poporului maghiar vecin și 
prieten noi succese in munca sa 
pașnică, constructivă. închinată 
cauzei socialismului și păcii.

Bela Nemety
Evenimentele din Ungaria au 
dovedit odată mai mult necesi
tatea unității partidului mar. 
xist-leninist al clasei muncitoa
re. a rolului conducător organi. 
za tor. și educativ al partidului, 
a muncii lui de îndrumare în 
toate domeniile vieții politice, 
economice, culturale și sociale.

Poporul ungar nu va uita ni
ciodată ajutorul dezinteresat 
primit din partea prietenilor săi 
Intr-o perioadă grea a istoriei 
sale, ajutor care constituie o 
minunată expresie a internațio- 
naUsmukii proletar.

Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar și-a început activitatea 
intr-o perioadă grea, in octom
brie 1956. Partidul este unit, 
puternic și consecvent, și se 
bucură de încrederea și dragos
tea maselor. Ducind o politică 
fermă, consecventă, marxist.le
ninistă, P.M.S.U. s-a dovedit 
capabil ca, folosind ajutorul ță
rilor frățești, să scoată țara din 
haosul contrarevoluționar, să 
consolideze toate domeniile vie
ții economice, politice si cultu
rale.

Vorbitorul a arătat că succe
sele obținute după lichidarea 
contrarevoluției au creat o bază 
trainică pentru o dezvoltare să. 
nătoasă a economiei, pentru în; 
făptuirea Directivelor celui 
de-al doilea plan cincinal, a- 
probat de Congresul al VII-lea 
al P.M.S.U., prin care se 
asigură dezvoltarea tntr-un 
ritm mai înalt a economiei, ri
dicarea continuă a nivelului de 

trai al maselor, accelerarea con
strucției socialiste în R. P. Un
gară.

Producția industrială a R. P. 
Ungare va crește în 1965 cu 
65—70 la sută față de 1958, iar 
producția agricolă, in compara
ție cu producția medie din 
1954—1958, va înregistra o creș
tere de 30—32 la sută.

Politica noastră externă — a 
continuat Bela Nemety — se 
bazează pe principiile întăririi 
relațiilor frățești cu țările so
cialiste, ale luptei susținute pen. 
tru pace, ale coexistenței pașni. 
ce. Patria noastră luptă din toa
te puterile ca unitatea lagărului 
socialist să se întărească con
tinuu și să se dezvolte între ță. 
rile socialiste o colaborare tot 
mai largă. Relațiile noastre 
prietenești cu R. P. Romînă se 
dezvoltă în mod îmbucurător. 
Eliberarea țărilor noastre, 
schimbările care au avut loc pe 
tărim politic-social, au dat po
sibilitatea oamenilor muncii, ca 
sub conducerea clasei muncitoare 
să lichideze Învrăjbirea naționa

Cuvîntui ambasadorului 
R. P. Ungare

(Urmare din pag. I-a) 

grabnică a construirii socialls- 
mului.

Dorim din toată inima ca a- 
ceastă prietenie să se dezvolte și 
să se întărească în folosul po
poarelor noastre și al întregului 
lagăr socialist.

îngăduiți-mî să ridic paharul 
în cinstea Uniunii Sovietice, în 
cinstea gloriosului ei Partid Co- 
munist, în cinstea primului său

Cuvîntui tovarășului 
Chivu Stoica

(Urmare din pag. l-a)

se pronunță pentru coexistență 
și colaborare pașnică.

Tovarăși și prieteni,

Dați-mi voie ca în această zi 
de mare sărbătoare a poporului 
ungar, să toastez pentru ferici
rea și bunăstarea poporului un
gar!

Pentru Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist

Depuneri de coroane Ia Monumentul Eroilor 
Patriei și la Monumentul Eroilor Sovietici
Cu prilejul celei de-a 15-a a- 

niversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, luni dimi
neața, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Un* 
gare la București, Bela Ne
mety, însoțit de membrii amba
sadei. a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei.

După depunerea coroanei, cei 
prezenți au păstrai un moment 
de reculegere in memorie eroi
lor romini căzuți în lupta îm
potriva fascismului.

ir
In dimineața aceleași zile, am

basadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Ungare la 
București. Bela Nemety. însoțit 
de membrii ambasadei, a depus 
o coroană de flori la Mcoamen- 
tul Eroilor Sovietici din Piața 
Victoriei.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne.

Spre
(Urmare din pag. l-a)

acest reper mai există aseme
nea situație ?“ — se întreba el. 
A luat în mină o piesă rebu- 
tată și a studiat-o. Era masivă, 
grea și plină de porozitățL

Adaosurile mari de prelucrare 
provocau porozitățile și deci re- 
butarea pieselor. La strungăre 
văzuse el odată piesa prelucrată 
gata. Era subțire și ușoară. Dacă 
râm ine așa de ușoară și subțire 
nu se poate oare matrița din 
tablă ? Calitatea piesei ar f; a- 
ceeași iar rebutul ar fi aproape 
zero. Cu gindul acesta s-a dus 
Duță la Tudor Cordea, maistrul 
de la forjă și |.a întrebat ce 
părere are. Maistrul l-a aprobat 
și Duță a și început sâ-și facă 
matrița și să inceapă confecțio
narea din tablă a acestor piese. 
Rezultatul ? Din 40 de piese nici 
una rebut 1

Organizația U.T.A1. a sezisat 
in mod just că un procent ridi
cat de rebuturi este acolo unde 
sînt tinerii slab pregătiți profe
sional și și-a orientat activita
tea înspre ajutorarea acestora. 
In această privință ajutorul 
vârstnicilor a fost de un rea! fo
los. In atelierele de freze și strun
guri din sector lucrează anul 
acesta foarte mulți tineri noi, 
absolvenți ai școlii profesionale. 
Din cauza lipsei lor de experi
ență, tocmai acești tineri dau 
cele mai multe rebuturi. Biroul 
organizației de bază U.T.M. din 
secție a sezisat această situație. 
In acest sector unde se prelu- 
crează zilnic zeci și zeci de di
ferite piese nu se poate lucra 
bine fără o pregătire și o expe
riență temeinică. Dar dobîndirea 
unei calificări nu se capătă peste 
noapte. Ea este însușită într-un 
mod mai lent, in procesul mun
cii zilnice. Din acest motiv, una 

lă, să trăiască în relații de sti
mă reciprocă și prietenie. Rela
țiile economice diidre R. P 
Ungară și R. P. Romînă se 
dezvoltă finind seama de inte
rese reciproce, contribuind la 
accelerarea dezvoltării socialiste 
a țărilor noastre. Se lărgesc de 
asemenea relațiile pe tărim cul
tural.

Poporul maghiar este întruto. 
tul de acord cu inițiativele de 
pace ale guvernului Uniunii So
vietice, cu propunerile pentru de. 
zarmarea generală și totală și 
este sigur că eforturile Și po
litica de pace ale poporului so
vietic și ale întregului lagăr so
cialist își vor da roadele și vor 
aduce ziua luminoasă și fericită 
a păcii pentru întreaga omenire.

Cu prilejul marii noastre săr
bători naționale, a spus în în
cheiere vorbitorul, poporul nos. 
tru privește cu mtndrie la dru
mul parcurs și, neprecupețin- 
du.și eforturile, muncește pen
tru realizarea cît mai grabnică a 
mărețului nostru țel : construi
rea societății socialiste.

secretar, tovarășul bl. S. Hruș- 
ciov, care aduce nemăsurate ser
vicii omenirii iubitoare de pace.

îngăduiți.mi să ridic paharul 
în cinstea minunatului popor ro
mîn, în cinstea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ridic paharul pentru prietenia 
frățească, indistructibită, dintre 
poporul maghiar și poporul ro. 
min.

Ungar, pentru primul său secre
tar, tov. Jănos Kâdăr; pentru 
guvernul Republicii Populare Un
gare și președintele său, tov. Fe
renc Munnich ; pentru președin
tele Consiliului Prezidențial, tov. 
Istvăn Dobi!

Pentru prietenia frățească șl 
de nezdruncinat dintre poporul 
romin șl poporul ungar 1

Pentru prietenie Și colaborare 
între toate popoarele!

Pentru o pace trainică în în
treaga lume !

Au participat membri ai am
basadei Uniunii Sovietice în frun
te cu A. A. Epișev, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în memo
ria eroilor sovietici căzuți în 
lupta împotriva fascismului.

Cuvîntarea 
radiotelevizată 

a ambasadorului 
R. P. Ungare

Duminică seara, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R- Pe Ungare ia București, Bela 
Nemety. a fiput o cuvintare la 
posture aoasi.'e de .'adio și te 
leviziuDe, cu prilejul cele; de-a 
15-a aniversări a eliberării Un
gariei de sub jugul fascist

(Agerpres)

zero rebuturi!
dintre măsurile luate a fost a- 
ceea că in sprijinul tinerilor mai 
slab pregătiți să vină muncitorii 
cei mai calificați, cu experiența 
cea mai bogată.

Cei mai slab pregătiți din
tre tinerii strungari și frezori 
au fost da ți în grija celor mai 
pregătiți dintre muncitorii vlrst- 
nici. Ajutorul a început cu indica
țiile elementare de ascuțire a cuți
telor și centrare a mașinii și a 
ajuns la demonstrații practice 
de așchiere rapidă a metalelor. 
Biroul U.T.M. al secției s-a în
grijit ca tinerilor să le fie puse 
la dispoziție și o serie întreagă 
de cărți tehnice de specialitate. 
Muncitorii virstnici i-au antre
nat să le citească, au organizat 
apoi cu ei discuții colective și 
le-au cerut să-și spună părerea 
cum pot aplica în munca lor cele 
citite în cărți.

Eficacitatea acestui ajutor ca
lificat al muncitorilor virstnici 
cu experiență de muncă și viață 
a fost deosebit de însemnată. 
Tînărul frezor Va si le Budu- 
lici, care a terminat școala pro
fesionale anul trecut, lucra foarte 
slab. Aproape in fiecare să-ptă- 
mînă dădea rebuturi. Maistrul 
Gavrila Lustig l-a luat în grija 
lui. De multe ori i s-a întîinplat 
lui Vasile Budulici să nu știe ce 
să facă cu o piesă. Cum s-o fi
xeze pe mașină, cu ce operație 
să înceapă. Nici desenele nu 
știa el să le citească prea bine. 
Maistrul Lustig a fost mereu 
lingă el. I-a explicat totul pe în
delete, l-a pus să lucreze sub su
pravegherea lui, i-a dat să ci
tească literatura tehnică. Pri
mele succese l-au stimulat mult 
pe Vasile Budulici. A început să 
citească cu și mai multă pasiu
ne, să lucreze mai atent, să 
caute chiar să aducă noi îmbu
nătățiri în munca lui. De la bro-

Primirea 
ambasadorului 

cu misiune specială 
al Indoneziei de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R.P. Romîne
Luni 4 aprilie, ministrul Afa

cerilor Externe al R. P. Romîne 
Avram Bunaciu, a primit în au
diență pe ambasadorul cu mi
siune specială . al Indoneziei la 
București, Adam Malik, în legă
tură cu prezentarea scrisordor 
sale de acreditare.

*-----•------

Prezervarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ambasadorul 
cu misiune specială 

al Indoneziei
La 4 aprilie, tov. Ion Gheor

ghe Maurer, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, 
a primit pe dl. Adam Malik care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare tn calitate de ambasador 
al Republicii Indoneziei cu mi
siune specială de a pregăti vi
zita în R. P. Romînă a Preșe. 
dintelui Dr. Sukarno.

La depunerea scrisorilor au 
participat tovarășii Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, și Nicu Șer- 
ban, director ad-interim al Pro
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe.

------•------

„Tot ceea ce am 
văzut mi-a plăcut1*

— Declarațiile doctorului 
american

Irwin S. Leinbach —

De cîteva zile se află în țara 
noastră cunoscutul doctor ame
rican Irwin S. Leinbach, direc
torul Societății internaționale și 
al Comitetului național american 
pentru protecția invalizilor.

Intr-o convorbire cu un redac- 
tor al Agenției romine de presă 
„Agerpres", oaspetele a arătat 
că a rămas impresionat de nive
lul ridicat al științei medicale ro- 
mînești, de activitatea științifică 
și practică a cadrelor medicale. 
Am călătorit în 36 de țări — a 
spus dînsnl — și țin să vă de
clar cu toată sinceritatea că nu 
m-am așteptat să văd toate aces
tea în țara dv. Tot ceea ce am 
văzut mi-a plăcut. Cuvintele nu 
sînt suficiente pentru a exprima 
sentimentele pe care le am.

Oaspetele a apreciat în mod 
deosebit realizările obținute în 
țara noastră în domeniul ortope
dici și recuperării capacității de 
muncă, elogiind activitatea oa
menilor de știință romîni. acad, 
prof. Al. Rădulescu și dr. M. 
Maurer, directorul Institutului 
de expertiză și recuperare a ca
pacității de muncă .

In calitatea mea de director 
al Societății internaționale pen
tru protecția invalizilor — a spus 
In continuare dr. Irwin Lein
bach — consider câ este o omi
siune de neiertat faptul câ Ro
minia nu a fos: cooptata pini 
acum In această societate. Voi 
depune toate eforturile pentru a- 
filierea țării dv. ia aceasta so. 
«■etate.

In încheiere, oaspetele și-a ex
primat mulțumirea pentru ospi- 
UliUtu de care s-a bucurat in 
cele cîteva ele petrecute in R.P. 
Romină.

(.Agerpres)

șurile simple de popularizare a 
unor metode de încru, el a ajuns 
să citească manuale de speciali
tate și tratate, își asaltează mai
strul cu fotrebări și tot felul de 
propuneri. Ajutorul maistrului 
I-a scos din amorțeală și din me- 
diocritatea pe care nu se cre
dea in stare s-o înlăture. Acum, 
pe lingă faptul că lucrează de 
multă vreme fără să dea nici un 
rebut, a ajuns să facă și o ino
vație.

Și Vasile Budulici nu este sin
gurul tînăr de la sectorul pre
lucrător care nu mai dă rebu
turi. Tovarășii lui, Grigore Ghe
orghe și Cioca Gheorghe. fre
zori, strungarii Gavril Gonosi, 
Aurel Ivăncescu, Iosif Simon și 
multi alții care inainte dădeau 
multe rebuturi, acum se numără 
printre muncitorii fruntași din 
sector. Și dacă înainte vreme 
procentul de rebuturi era depă
șit și din cauza acestor tineri, 
acum se poate spune pe drept 
cuvînt că este și meritul lor că 
în sectorul prelucrător coeficien
tul rebuturilor este cu 0,80 la 
sută sub cifra admisă.

Este bine ca experiența, în
ceputul bun obținut de comitetul 
U.T.M. în atragerea masei tine
rilor în această acțiune a între- 
gului colectiv inițiată de orga, 
nizația de partid să fie extinsă 
la toate organizațiile de secție 
U.T.M., în toate brigăzile de ti
neret. De asemenea posturile u- 
temiste de control pot să-și a- 
ducă contribuția lor importantă 
în această acțiune organizînd re
gulat raiduri eficace, descope
rind si luînd atitudine împotriva 
cauzelor care generează rebutu
rile. Există toate condițiile ca la 
Uzinele „Strungul" contribuția 
tinerilor la reducerea continuă a 
coeficientului admis de rebuturi 
să fie din ce în ce mai mare.

TELEGRAME EXTERNE

Seara a prieteniei 
sooieto-romîne

MOSCOVA 4. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Stu
denții și profesorii de la Insti
tutul de relații internaționale au 
organizat la 2 aprilie o seară 
consacrată prieteniei sovieto- 
romîne. Cu această ocazie la 
institut s-a deschis o expoziție 
a cărților romînești traduse în 
ultima vreme în limba rusă.

Deschizînd adunarea festivă, 
Aida Sadețkia, șefa catedrei de 
limbi romanice, a relevat inte
resul crescînd ce se manifestă 
în Uniunea Sovietică față de 
știința și cultura romînească.

Constituirea la Londra a grupului 
parlamentar anglo-romîn

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Recent a fost constituit la Lon
dra grupul parlamentar anglo- 
romîn, cuprinzînd deputați re
prezentind toate partidele poli
tice din parlamentul britanic.

La întrunirea de constituire, 
care a avut loc în Camera Co
munelor, în prezența unui nu
măr mare de deputați, a fost a- 
leasă conducerea grupului.

0 acțiune provocatoare
a ambasadei rt. r. 6. de la Moscova

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS: La 2 aprilie, G. M. Puș- 
kin, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., La 
invitat pe H. Kroll, ambasado
rul Republicii Federale Ger
mane, și i-a înmânat o notă a 
Ministerului Afacerilor’ Externe 
al U.R.S.S. în legătură cu tri
miterea de către ambasada 
R.F.G. la Moscova a unei de
corații hitleriste cetățeanului 
sovietic 1. Goppe candaninat în 
trecut de tribunal la închisoare 
pentru trădarea patriei.

Tn 1941 1. 1. Goppe, cetățean 
al U.R.S.S., originar din regiu
nea Saratov, a fost încorporat 
în Armata Sovietică. Gurînd el 
și-a trădat patria și jurărnîhtul 
militar și a trecut de partea 
dușmanului. Fiind în slujba hit- 
lerismului, Goppe a participat 
activ la crimele sâvirșite de co
tropitorii germano-fasciști pe 
teritoriul vremelnic ocupat al 
R.S.S. Bieloruse. La 7 iulie 
1944, Goppe a fost luat prizo
nier de trupele sovietice, iar în 
1945 a fost condamnat de tri
bunal la o îndelungată deten
țiune ca trădător de patrie și 
criminal de război. In 1956, 
Goppe a fost amnistiat și în mo
mentul de față lucrează la un 
combinat de potasiu.

In afara medaliei „Pentru

U Nu — noul premier 
al Birmamei

RANGOON 4 (Agerpres). — 
Tn cadrul primei sesiuni convo
cate la 4 aprilie la Rangoon a 
Camerei Deputaților a noii le
gislaturi (aleasă la 6 februarie 
cind adepții fostului prini-minis- 
tru U Nu, unui din . inițiatorii 
convocării istoricei conferințe de 
la Bandung a obținut o impună
toare victorie în alegerile gene
rale) s-a hotărit ca noul guvern 
al Birmaniei să fie condus de 
U Nu al cărui partid — Liga 
uniunii (fosta „Ligă .,pură“ an
tifascista a libertății poporului") 
— dispune in prezent în parla
ment de o majoritate de două 
treimi din voturi.

450 milioane km.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS: După cum arată calcu
lele, în perioada 4-6 aprilie cel 
de-al treilea satelit artificial so
vietic ai Pămîntului urmează să 
pătrundă in păiurile dense ale 
atmosferei și ardă.

In cursui zborului său, el a 
parcurs un drum de peste 450 
milioane km. Astfel, el a stră
bătut de nouă ori distanța din
tre Pămînt și planeta Marte și 
de 11 ori distanța pînă la Ve
nus.

„Pravda" subliniază că în 
cursul existenței celui de-al trei
lea satelit al Pămîntului, centrul

Un grup de ofițeri americani 
a vizitat Moscova

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS : La 2 aprilie mareșalul 
Uniunii Sovietice Ivan Bagra
mian, locțiitor al ministrului 
Apărării al U.R.S.S. a oferit un 
prînz în cinstea grupului de pro
fesori și cursanți ai Colegiului 
național militar al S.U.A. condus 
de contraamiralul Richard H. 
Phillips director adjunct al co
legiului.

Acest grup dc ofițeri ameri
cani a sosit la 1 aprilie la Mos
cova pe bordul unui avion 
cvâdrimotor al Forțelor Militare 
Aeriene ale S.U.A.

Salutînd pe oaspeți, mareșalul 
Bagramian a. spus că vizita lor, 
vorbind în limbaj militar, con

Deschiderea Congresului D. T. S. din Cuba
HAVANA 4 (Agerpres). — 

La 4 aprilie s-a deschis la Ha
vana Congresul Unitiniii Tinere- 
tuiui Socialist din Cuba, primul 
-congres după victoria revoluției 
cuba ne.

La acest congres participă 
-600 de delegați ai organizațiilor 
Uniunii Tineretului Socialist din 
Cuba, reprezentanți ai guvernu
lui și ai organizațiilor de masă 
fiin Cuba și peste 20 de dele

Apoi, Vladimir Pavlov, secre
tar al Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă, a vorbit despre le
găturile de prietenie dintre ță
rile noastre, din cele mai vechi 
timpuri pînă în zilele noastre.

într-o frumoasă limbă romină 
a vorbit studentul luri Voron- 
țov din anul IV al institutului. 
El a relatat despre viața cultul 
rală a Romîniei democrat-popu* 
lare. Studentul romîn Ion Voicu 
a făcut o interesantă expunere 
despre succesele poporului nos
tru în dezvoltarea economiei so
cialiste.

Președinte a fost ales deputa
tul conservator Sir Wavell Wa
kefield, cunoscut om politic, vi
cepreședinte al Uniunii Naționa
le a Industriașilor.

Deputatul laburist col. Marcus 
Lipton a fost ales vicepreședinte 
al grupului, deputatul laburist 
Wiliam Wilkins — trezorier, iar 
deputatul conservator Burnaby 
Drayson — secretar.

campania de iarnă în răsărit 
1941—1942“ în pachetul trimis 
de ambasadă s-a găsit o dovadă 
din care reiese că Goppe a fost 
decorat cu această medalie în 
numele lui Hitler. După cum 
arată ștampila de pe plic, me
dalia și diploma de decorare 
au fost primite de ambasadă 
de la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F. Germane. Din 
scrisoarea de însoțire semnată 
de d-1 Schaton, al treilea secre
tar al ambasadei, reiese că am
basada este de mult timp în 
contact cu Goppe, acest fost cri
minal de război, căruia îi pro- 
&un să accepte cetățenia R. F.

ermane și să plece în Germa
nia occidentală.

in nota Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. se spu
ne printre altele că trimiterea 
de către ambasada R.F.G. a me. 
daliei fasciste unui cetățean al 
U.R.S.S., nu poate fi calificată 
altfel decît ca o acțiune provo
catoare. In legătură cu aceasta 
Ministerul protestează pe lingă 
ambasadă și insistă ca amba
sada să nu-și mai permită în 
viitor asemenea acțiuni.

★
Ambasadorul a promis că va 

aduce la cunoștința guver
nului R.F. Germane conținutul 
acestei note.

In după-amiaza zilei de 4 a- 
prilie U Nu a depus jurătnîntu.1 
în fața lui U Win Maung, pre
ședintele Uniunii Birmane. El 
va prezenta apoi deputaților 
parlamentului pe membrii noului 
guvern.

U Nu va deveni din nou 
prim-mi nistru, și va ocupa 
și alte funcții intre care ps 
cea de ministru al Apărării 
și ministru al Afacerilor Inte’r- 
ne. Această hotărire a fost adop
tată în cadrul recentului congres 
al partidului, care a aprobat 
lista membrilor cabinetului, pro
pusă de U Nu.

de coordonare și calcul a furni
zat aproximativ 56.000 informa
ții stațiilor sovietice de observa
ții și peste 46.000 unor puncte 
străine. în același interval au 
fost recepționate și prelucrate 
peste 127.000 de semnale emise 
de postul de radioemisie „Ma- 
iak", instalat la bordul satelitu
lui care continuă să funcționeze 
în mod ireproșabil, precum și a- 
proximativ 28.500 de rezultate 
ale observațiilor optice efectuate 
de stațiile sovietice de observa
ții și circa 19.800 trimise de cen
tre străine.

stituie încă o breșă în frontul 
„războiului rece".

Răspunzind la cuvîntarea de 
salut a mareșalului Bagramian 
contraamiralul Richard H. Phil
lips a arătat că este întrutotul 
de acord cu cuvintele sale.

Contraamiralul a spus că vizi
ta ofițerilor americani la Mosco
va constituie un mijloc admira
bil pentru îmbunătățirea înțele
gerii dintre popoarele sovietic și 
american.

La 4 aprilie ofițerii americani 
au părăsit Moscova ‘pe bordul u- 
nui avion cvâdrimotor de trans
port al forțelor aeriene militare 
ale S-U.A.

gații din numeroase țări străine 
printre care și din Republica 
Populară Romină.

La deschiderea congresuiui au 
luat cuvîntui Juan Marinello, 
președintele Partidului Socialist 
Popular din Cuba. Ramon Cal
cines, președintele Uniunii Tine
retului Socialist și Piero Pie- 
ralli, președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat.
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Inalții oaspeți sovietici
s-au înapoiat la Moscova venind de la Paris

Pe aeroportul Orly
3 (Agerpres). — 
dimineața zilei de 3 
S. Hrușciov, preșe-

Mitingul de la Palatul Sporturilor
PARIS 

TASS : în 
aprilie, N. 
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și persoanele care îl în
soțesc au părăsit castelul Ram
bouillet unde șeful guvernului 
sovietic a petrecut ultimele zile 

a 
De

blicii Franceze, și 
vemului francez care 
sau îndreptat spre 
Orly.

membrii gn- 
îl conduc, 
aeroportul

ale șederii sale în Franța și 
dus tratative cu generalul 
Gaulle.

N. 5. Hrușciov și generalul De 
Gaulle își iau rămas bun cu căl
dură. Generalul De Gaulle urea
ză drum bun lui N. S. Hrușciov 
și îi spune că 
nou în curind 
nivel înalt. în 
ne : „Trăiască

N. S. Hrușciov mulțumește 
cordial președintelui și spune că 
va fi bucuros să ge înlîlnească 
cu el în luna mai. Trăiască 
Franța, spune el, trăiască priete
nia franco-sovietică ! Cei doi oa
meni de stat își string mîinile.

N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc, precum și M. 
Debre, primul ministru al Repu-

se vor întîlni 
Ia conferința 
încheiere el 
Republica 1“

din 
la 

spu-

*
La ora 9,15 (ora 

pe aeroportul Orly sosesc pentru 
a-1 conduce pe șeful guvernului 
sovietic, E. Michelet. A. Malraux 
și L. Joxe, membri ai guvernului 
francez, Chaban-Delmas, preșe
dintele Adunării Naționale, gene
ralul P. Ely, șeful statului major, 
generalul R. Salan, guvernatorul 
militar al Parisului.

Nikita Sergheevici Hrușciov și 
persoanele care îl însoțesc în că
lătoria 
Debre, 
țe*. Ș* 
nistrul 
Franței, intră 
noare. Șeful guvernului sovietic 
discută cu 
franceze 
sovietice 
dură.

N. S. 
microfon

Parisului)

prin Fran|a precum și M. 
primul ministru al Fran- 
Couve de Murville, tni- 

Afacerilor Externe al 
în salonul de o-

persoanele oficiale 
și cu membri coloniei 
care au venit să-l con-

Hrușciov se apropie de 
și rostește o cuvîntare.

Cuoîntarea rostita
de N. *S‘.

Peste cîteva minute avionul 
nostru va părăsi teritoriul ospi
talierei Franțe.

Sintem mulțumiți de vizita în 
Franța, de întîlnirile și convor
birile cu stimatul președinte, ge
neralul de Gaulle. Plecăm cu 
convingerea fermă că între Fran
ța și Uniunea Sovietică pot și 
trebuie să se statornicească re
lații de prietenie puternică și trai
nică. Această prietenie va fi o 
garanție de nădejde a păcii și 
securității în Europa, ea va con
tribui la dezvoltarea fericită a 
țărilor noastre, la întărirea pă
cii in lumea întreagă.

în anii care au trecut de la 
cel de al doilea război mondial 
s-au acumulat destule probleme 
complexe, inclusiv în relațiile 
dintre Uniunea Sovietică și 
Franța. Nu toate pot fi rezolvate

Hrușciov
în timpul unei singure întîlniri. 
Este însă necesar ca prin efor
turi comune sâ năzuitn spre o 
mai bună înțelegere reciprocă. A- 
cestea sînt sentimentele cu care 
ne luăm rămas bun de la Fran
ța și spunem încă odată ; Sîn- 
tem mulțumiți de ceea ce am 
reușit să realizăm într-un timp 
atît de scurt împreună cu gene
ralul de Gaulle, în urma efortu
rilor noastre comune.

După cîteva ore vom fi la 
Moscova, unde vom putea povesti 
locuitorilor capitalei sovietice 
despre prietenia și ospitalitatea 
pe care le-am întîlnit pretutin
deni în Franța.

La revedere, dragii noștri prie
teni, pînă la noile întîlniri care 
vor contribui la întărirea păcii 
și prieteniei între toate popoarele 
de pe pămînt. (Aplauze).

Cuoîntarea rostita
de M Debre

N< S* Hrușciov: Dezvoltarea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Franța va contribui la 
întărirea păcii în Europa și în întreaga lume

Ședința festivă de la

Vorbește apoi Michel Debre, 
primul ministru al Franței.

In momentul cind vă dorim 
să vă inapoiafi cu bine în ma- 
rea dv. pară vă putem încredin
ța că după șase săptămîr.i, cind 
vă veți reîntoarce pentru a lua 
parte la amplele tratative, veți 
găsi Franța și pe francezi cu 
aceeași stare de spirit, cu aceeași 
hotărîre, salutindu-vă prin acla
mații: „Trăiască pacea" — pa
cea care atît pentru țările mari 
cit și pentru cele mici, pe scurt 
pentru toți oamenii de pe a- 
cest pămînt, constituie unica șan-

să de progres și libertate. (A- 
plauze).

Răsuni imnul de stat al Uai- 
nnii Sovietice și apoi Marseillesa.

In acest timp, parizienii aflali 
pe peronul noii clădiri a aero
gării scandează „Hnișciov-pace!“. 
Se aud ura le puternice. N. S 
Hrușciov urcă pe scara avionu
lui. se întoarce pentru ultima 
dată spre ospitalierii parizieni «i 
le face semne prietenești eu mina- 
Parizienii îi răspund cu aplauze 
furtunoase. La ora 10.25 avionul 
sovietic „1L-18“ decolează și se 
îndreaptă spre Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo
MOSCOVA 3 (Agerpres). - 

TASS : La 3 aprilie ora 16,35 
(ora Moscovei) N. S. Hrușciov 
s-a înapoiat la Moscova, venind 
din Paris,

Pe aeroportul Vnukovo, pa
voazat cu drapele de stat, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a fost întîmpinat de nu
meroși reprezentanți ai oameni
lor muncii, de conducători ai sta
tului sovietic.

Împreună cu Nikita Hrușciov 
s-au înapoiat la Moscova Alexei 
Kosîghin, Andrei Gromiko și 
celelalte persoane care 1-aa înso
țit în vizita lui în Franța.

După
N. S. 
căldura | 
precum i 
viile și 
franceze.

ce a coborit din avion. 
Hrușciov i-a salutat cu 

pe conducătorii aovietici, 
și pe Jean de la Grand- 
pe membrii ambasadei

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS :

La 4 aprilie, în Palatul Spor
turilor din Moscova a avut loc 
un mare miting consacrat rezul
tatelor vizitei in Franța a lui 
Nikita Hrușciov, șeful guvernu 
lui sovietic.

Peste 15.000 de reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Mosco
va și din împrejurimile capi
talei sovietice au intim pinat cu 
ovații pe Nikita Sergheevici 
Hrușciov și pe conducătorii sta
tului sovietic care 
la miting.

Mitingul a fost 
Vladimir Ustinov, 
al Comitetului orășenesc 
cova al P.C.U.S.

Luind cuvintul la miting N. S. 
Hrușciov a declarat că vizita 
în Franța „s-a desfășurat 
destul de mult succes".

Șeful guvernului sovietic a 
preciat drept „foarte importante 
șl extrem de utile" tratativele și 
convorbirile care au avut loc 
între el și generalul de Gaulle.

Prin această vizită — a sub
liniat N. S. Hrușciov — am ur
mărit să stabilim contacte mai 
bune cu președintele de Gaulle 
și guvernul Franței, să facem 
cu conducătorii ei un schimb de 
păreri asupra problemelor care 
interesează cele două țări și care 
de mult iși așteaptă soluționa
rea.

„Am întreprins această călă
torie în interesele slăbirii încor
dării internaționale, asigurării 
coexistenței pașnice a statelor 
și prin urmare, in interesele 
întăririi păcii in Europa, a pă
cii în lumea întreagă. Firește 
că pozițiile noastre în ce pri
vește principalele probleme nu 
coincid intrutotul. însă după 
schimbul amănunțit de păreri, in 
ce privește majoritatea proble
melor pozițiile noastre se apro
pie foarte mult".

Șeful guvernului sovietic a de
clarat că in problemele dezar
mării „pozițiile noastre fi ale 
ge ne rolului de Gaulle, ași spu
ne chiar, coincid".

A. S. Hnzțciea a nUiuiat ea 
briber m pemlns • riiirfa 
ree^prw poszfa»e Cmuum 
Un șa tnașn ia fr»fi de
zarmării, ar fi mentat m pre
cisa ia Franța".

lată de ce putem nmsăderu 
ci aceasii diăione încheiat
cu succes.

N. 5. Hrușciov a aritet ci 
problema germami a ocupat Ba 
loc important ia traiat.iele f> 
convorbirile avute cu eeeenlul 
de Gaulle. ^Am impresia, — • 
spus el — ci in prezent preșe
dintele fi guvernul Franței cu
nosc fi înțeleg mai bine poziția 
Uniunii Sovietice, iar noi avem 
o viziune mai concretă asupra 
poz.ției părții franceze in acea
stă probiemă" .

Președintele Consiliulsii de 
Miniștri el UJUSJ. a reafirmat 
că Uniunea Sovietici urmărește 
încheierea Tratatului de pace eu 
cele două state germane care 
exista in realitate.

El a declarat ei nu trebuie si 
se tărăgăneze găsirea unei solu
ții care si corespunda interese
lor tuturor popoarelor, incluși* 
eie poporulsu germen insufi.

au participat

deschis de 
prim secretar

Mos-

sa
cu

a-

Vorbind despre dificultățile 
care stau în calea unei soluțio
nări echitabile a problemei ger
mane, N. S. Hrușciov a amintit 
de recentele vizite ale cancela
rului Adenauer in S.U.A. și Ja
ponia unde el a încercat să i 
mobilizeze și să-i unească pe w 
depții „războiului rece" pentru 
a împiedica o înțelegere în pro
blema încheierii Tratatului de 
pace cu Germania.

Aceasta, însă, este o poziție 
extrem de periculoasă.

Noi, a declarat N. S. Hruș
ciov, vom face totul pentru so
luționarea problemei tratatului 
de pace cu Germania pe o bază 
acceptabilă și puterilor occiden
tale.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că, după cum s a sta
bilit in cursul convorbirilor și 
întilnirilor cu generalul de 
Gaulle „există o bază pentru e- 
laborarea unei poziții stabilită 
de comun acord intre țările 
noastre intr-o serie de importan
te probleme internaționale”.

Arătînd că U.RS.S. acordă o 
mare importanță relațiilor cu 
Franța, N. S. Hrușciov a spus : 
„Dacă Uniunea Sovietică și Fran
ța care sint două dintre cele 
mai mari state din Europa iși 
vor uni eforturile cu toate ce
lelalte state care se pronunță 
pentru pace, va fi creată o ba
ricadă de netrecut pentru o 
nouă agresiune și pentru un nou 
război in Europa".

N. S. Hrușciov a caracterizat 
drept născociri absurde afirma
țiile potrivit cărora Uniunea So
vietică ar vrea sâ semene dis
cordie intre Franța fi Germania 
occidentală, să i ațițe pe francezi 
împotriva germanilor.

Cu toate ci oamenii sovietici 
au avut de suferit de pe urma 
hitleriștilor mai mult decit po
poarele altor țâri, a declarat 
A. S. f/rufcioc. noi nu neasn 
bazat fi na ne bazăm nicidecum 
poht.ee față de Germasua pe

memlor Koehri le sini strixne 
seat.memlele de raachiwni fi 
râz>xaa--e. 5«i m fim pr-^e

N. X 1 «

să ne

Vizita lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov în Franța se încheie. 
Au trecut 11 zile încordate, pli« 
ne de întîlniri vii și neobișnuite.

Franța este o țară de rară 
vivacitate, cu o istorie bogată^ 
De altfel, această istorie nu înă
bușă bătaia pulsului fierbinte al 
contemporaneității. Aceasta țară 
situată in centrul Europei, risi
pește cu dărnicie în îața oaspe
ților și monumente ale anticnilă
ții și daruri ale artei, arhitectu
rii, artizanatului, tehnicii înain
tate. Cetățenii ei și-ali însușit o- 
biceiuri și tradiții bune și înțe
lepte, ei au mîini indemînatice și 
inimi largi.

Țara noastră este legată de 
mult prin fire puternice cu po
porul Franței, de cultura și lim
ba lui. Este o legătura veșnic 
vie care se înnoiește în perma
nență. . .

In Burgundia, un ziarist oc
cidental, l-a întrebat pe N. S. 
Hrușciov dacă nu îl miră 
că în afară de prefect și perso
nalitățile oficiale ,1-au salutat în 
casa oaspeților de seamă mun- 
citori de la vinificație. Nikita 
Sergheevici a spus:

— Nu, deloc.
Acest răspuns cuprindea ideea 

că și Parisul și monumentele și 
palatele împrăștiate in întreaga 
Franță și comodele automobue 
„Citro&T și avioanele „Cara. 
vei;e“ _ au fost create de mu. 
niie indemînatice ale oamenilor 
muncii francezi, nu de regii care 
se distrau sub bolțile sălilor de 
festivități.

Ar putea părea banală discu» 
ția despre faptul că totul a fost 
făcut de popor și că totul por
nește de la el. Dar mai curind 
este cinic acela căruia i se pare 
banală. Adevărul este întotdeau
na simplu și obișnuit.

Credem că tocmai prin aceas. 
ta se explică căldura, extrema 
căldură a întilnirilor dintre șe
ful statului sovietic socialist con
dus de oameni ai muncii liberi 
și poporul Franței. Neștiind ce 
Bă spună cititorilor lor despre at-

întîmpine erau animați de do
rința de pace, a spus N. S. Hruș
ciov. și sentimentele lor erau 
lesne de înțeles, dacă ne amin
tim Cit de multe războaie au fost 
purtate pe pămintul Franței.

„Dacă 
numărul intr-adevăr infim 
glasuri ale adepților invelerați ai 
„războiului rece', care nu pot să 
se schimbe in nici un chip și 
continuă să repete vechea pla
că, se poate afirma cu deplin 
temei că poporul Franței a salu
tat in unanimitate, ca pe prie
tenii săi, pe solii Țării Sovietice. 
Ga oameni acest lucru ne a im
presionat foarte mult, ne-a tre
zit un sentiment de mîndrie pen
tru patrie, pentru stalul sovietic 
socialist".

Totodată, N. S. Hrușciov a sub
liniat că in Franța există forțe 
care se împotrivesc activ tendin
țelor de pace ale poporului fran
cez. Aceste forțe, a declarat el, 
ar fi gata să torpileze cauza 
nobilă a luptei pentru pace și 
să mențină starea de „război 
rece",

A. S. Hrușciov a citat fapte 
care dovedesc că aceste forțe nu 
și-au încetat activitatea lor 
subminare.

N. S. Hrușciov a vorbit 
călduri și simpatie despre 
mărul orașului Dijon, canonicul 
Felix Kir.

A. 5. Hrușciov a declarat că 
întîlnirile și convorbirile 
cu președintele de Gaulle la Pa
ns și Rambouillet au fost 
cere, calde și prietenești.

„in timpul tratativelor și con- 
vorbirilor avute cu generalul de 
Getule. am ajuns de comun a- 
card la concluzia că dezvoltarea 
relsț..ior dintre Uniunea Sovie
tici fi Franța in spiritul prie- 
temei și colaborării și stabilirea 
surei mm bune înțelegeri între 
ele vor contribui la slăbirea con- 
tiaai a încordării internaționa
le, și la întărirea păcii in Eu
ropa ți ia întreaga lume".

Reșenodu-se la acceptarea de 
către președintele Franței a in- 
nZațzn de a face o vizită ofi
ciali i* L'-R-S-S-, N. S. Hruș- 
am a declarat : ^SisUem bucu- 
ram de aceasta, deoarece vizita 
pemerahdni de Goalie in L nio- 
nea Ssnetsă va permite sâ se 
raafram fi caararfcin-

BUDAPESTA 4 (Agerpres).— 
La 3 aprilie, în ajunul celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Un
gariei, în clădirea Teatrului de 
operă din Budapesta a avut loc 
o ședință festivă organizată de 
guvernul revoluționar muncito
resc țărănesc ungar și de Consi
liul național al Frontului popu- 
Jar patriotic.

Ședința festivă a fost deschisă

de Istvăn Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, care într-un scurt cuvînt 
introductiv a relevat însemnata- 
tea sărbătorii naționale. Apoi 
Istvân Dobi a dat cuvintul lui 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., care a prezen
tat raportul.

Apoi a rostit o cuvîntare K. T.

Budapesta
Mazurov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., pricnJecrctar 
al C.C. al P.C. ’ din Bielorusia, 
șeful delegației sovietice.

Participanții la ședința festivă 
au subliniat in repetate rînduri 
prin aplauze cuvintările vorbito. 
rilor.

facem abstracție de 
de

de

cu
pri-

sale

sin.'

h
5 S. Hrwțciw « subliniat în 

încheiere ei vizita m ia Franța 
fi tratativele pe care le t purtat 
cu generalul de Gaalle vor con
tribui ca la iutii ni rea la nivel 
înalt, care ra avea loc la 16 mai 
la Paris, șefii guvernelor celor 
petru mari puteri să ajungi la 
un punct de vedere comun in 
problemele internaționale cele 
mai importcnte,

^Nu trebuie sâ admitem, a 
spus in încheiere N. S. Hrușciov, 
ca tunurile *â înceapă si vor
bească. trebuie ra in lume să 
triumfe glasul rațiunii. Pentru 
aceasta guvernul sovietic, po
porul sovietic, nu vor precupeți 
nid un fel de eforturi. Ne vor 
ajunge forțele, răbdarea fi perse
verența și vom dovedi tuturor 
oamenilor de pe glob că pacea 
și fericirea pot și trebuie să tri
umfe în secolul nostru.

Cuinntarea rostita de too.
BUDAPESTA 4 (Agerpres).— 

La ședința festivă care a avut 
loc la 3 aprilie, la Opera din 
Budapesta, cu prilejul ce.ei de-a 
15-a aniversari a eliberării Un
gariei de sub jugjil fascist, a 
iuat cuvintul Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
care, printre altele, <r declarat 
următoarele :

In urmă cu 15 ani, în ziua >n 
care Armata Sovieiică a izgonit 
de pe teritoriul Ungariei ulti
mele trupe ale ocupanțjlor fas
ciști hitieriști, s-a deschis o 
nouă etapă in istoria noastră. 
Pentru prima oară după multe 
secole țara noastră a dobîndit 
independența națională șl s-a 
deschis în fața poporului un
gar, caîea libertății. Această zi 
a devenit cea mai mare sărbă
toare națională a noastră și va 
continua să rămînă ca atare atît 
timp cit ungurii vor trăi pe a- 
cest pămînt.

Poporul nostru este satisfă
cut de actuala sa viață și el 
participă la marea sărbătoare a 
eliberării cu un sentiment 
încredere în viitorul său.

Poporul ungar nutrește senti
mente de recunoștință eternă 
față de Uniunea Sovietică eli
beratoare.

Cinstim cu sfințenie memoria 
soidați.or romîni, buigari și iu
goslavi care, luptînd împreună 
cu Armata Sovietică, au căzut 
pe pămîntul ungar pentru liber
tatea poporului nostru.

Trecînd apoi în revistă dru
mul parcurs de la eliberare, Jâ- 
nos Kâdâr a spus: După cuceri
rea deplină a puterii d« către cla- 
sa muncitoare în anul 1948 a în
ceput dezvoltarea rapidă a rela
țiilor sociale, a început etapa 
construcției socialiste. Din pă
cate, în perioada de dezvoltare, 
care a avut loc din 1948 și pina 
in zilele noastre, s-au înregis
trat unele lipsuri. Timp de 
cițiva ani. ca urmare a cultu- 
hu persona, itații. au fost savir- 
Me greșeli grave. Deosebit de 
dăunătoare a fost contrarevolu- 
pa din 1956 care a pricinuit pre
judicii politice, morale și ma
teriale.

Cu toate acestea, așa cum a 
constatat pe bună dreptate 
și Congresul al Vll-lea al 
P.M.S.U., forța democrației 
populare ungare a biruit toate 
greutățile. Anii care au trecut 
de la ejberare au reprezentat o 
etapă de puternică dezvoltare 
in viața poporului, in viața țarii. 
Faptul ca din prima zi a elibe
rării poporul nostru a simțit a- 
jutorul multilateral și nemijlo
cit al Uniunii Sovietice, spriji
nul întregului lagăr socialist a 
avut un rol hotăritor în obține
rea mari.or succese și în apăra- 
rea cuceririlor socialiste.

Vorbitorul a ilustrat apoi, ci
tind o serie de date statistice, 
marea dezvoltare a economiei 
naționale in anii puterii popu
lare.

Răspunzînd calomniilor refe
ritoare la teroarea care, chipu
rile, ar domni în Ungaria, Jânos

de

Kâdâr a arătat că : La noi nu 
există teroare. Pentru ultima 
oară în țară a domnit teroarea 
începînd din ultimele zile aie 
lui octombrie, pînă la 4 noiem
brie 1956. Aceasta a îost o te
roare albă. Am înabușit-o și de 
atunci în Republica Populară 
Ungară domnește din nou de
mocrația.

Referindu-se la situația inter
nă, J. Kâdâr a spus: Este 
adevărat că puterea noastră a 
pedepsit aspru pe acei care au 
fost în primul rînd vinovați de 
dezlănțuirea contrarevoluției. Am 
întemnițat pe acei care nu au 
vrut să respecte constituția și 
legile noastre. Cu toate acestea, 
puterea noastră i-a iertat pe 
unii dintre ei încă acum trei 
ani, pe alții — ceva mai tirziu, 
iar un alt grup — acum cîteva 
zile. Puterea noastră este sufi
cient de viguroasă, ea vrea să-i 
ajute pe cei induși în eroare să 
se întoarcă — cei care pot — 
în rîndurile oamenilor muncii 
ce construiesc socialismul. Toțî 
trebuie să știe însă că și în vii-, 
tor ea va acționa la fel de ho- 
tărît și energic împotriva tutu
ror acelora care vor voi să îm
piedice munca constructivă, paș
nică a pop or u. ui nostru.

Politica noastră internă este 
limpede pentru oricine. Țelul 
nostru este construirea socialis
mului. in interesul acestui scop 
dorim unirea tuturor forțelor pa
triotice. Zi de zi .se întărește 
unitatea națională a poporului 
condus de clasa muncitoare.

Potrivit țelurilor noastre in
terne, linia noastră în politica 
externă este apărarea indepen
denței naționale a țării, apă
rarea cuceririlor noastre so
cialiste și a păcii poporului no
stru. Tocmai de aceea năzuim 
spre pace șî spre colaborarea cu 
fiecare țară și cu toate popoa-

Jânos Kâdâr
In lupta dintre socialism și 

capita ism nu ne situăm și nu 
ne vom situa, firește, pe o pozi
ție neutră. Noi luptăm pentru 
socialism.

în încheiere, Jânos Kâdâr a 
declarat: Pentru viața sa inde
pendentă, liberă și pașnică, po
porul ungar trebuie să mulțu
mească în primul rînd Uniunii 
Sovietice. Uniunea Sovietică 
este și va rămîne veșnic spri
jinul nostru, aliata noastră. 
Trupele sovietice se află pe te
ritoriul țării noastre, vremelnic, 
ca aliate ale noastre de arme, 
dar prietenia sovieto-ungară nu 
este vremelnică, ci veșnică.

Sintem legați de toate țările 
lagărului socialist prin interna
ționalismul proletar, prin țelul 
comun — construirea socialis
mului — prin colaborarea rod
nică și multilaterală. Sintem 
convinși că în prezent reazemul 
cel mai trainic al păcii în in- 
treaga lume este existența la
gărului socialist, unitatea și pu
terea lui. Considerăm că sarci
na noastră permanentă este să 
întărim necontenit unitatea la
gărului socialist.

Partidul și poporul întîmpină 
împreună sărbătorile, iar în zi
lele de lucru muncesc împreu
nă, în bună înțelegere. Trebuîe 
să rămînem credincioși acestui 
principiu și atunci va fi con
struită Ungaria socialistă.

BUDAPESTA 4 — Corespon
dentul Agerpres transmite .• 
4 aprilie, dis-de-dimineață 
ruri nesfîrșite de oameni 
îndreptat din toate colțurile ora
șului spre Parcul orășenesc. Aici, 
pe marele bulevard „Gydrgy 
Dozsa“ a avut loc parada mili
tară în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a eliberării Ungariei.

Pe arcada din fața tribunei 
centrale erau înălțate portrete 
uriașe ale lui Marx, Engels, Le

La
Și‘ 

s-au

Speranța și credința Franței
mosfera acestor întîlniri, uad 
ziariști burghezi încearcă să a- 
firme că N. S. Hrușciov ar H 
fost salutat numai de comuniște. 
Aceskjf nâscocitnri k-au râspuai 
cu mult sprit corespondez ții 
presei comuniste franceze.

— Daci lucrurile ar «ta ast
fel, scr.au ei, comuniștii ar 
fost de mult fa

Aceasta este 
politică.

Am călătorit 
un timp ploios, 
nușiu se așternea parcă pe pa- 
mînt invaluindu-1 cu umezeala 
sa caldă. A plouat la Mars ?a 
șr Lille, a plouat la Arles și 
Nimes, și „Ca ravel le “ trebuia
sâ-și croiască drum prin pătură 
cenușie pufoasă a norilor. Cine
va i-a spus lui Nikita Serghe
evici :

— Nu este un timp prea po- 
trivit pentru călătorie.

El a răspuns:
— Nu aveți dreptate. Văd ci 

sînteți orașean, iar e« sînt ța- 
ran. Pentru un plugar, această 
ploaie este o fericire. Doar dă
ruiește pâmintului recolta vi
itoare.

Așa gîndeau sutele de mii de 
francezi. Tocmai așa. Sub o 
ploaie măruntă și calda, mase de 
oameni, adăpostiți sub umbrele, 
purtind glugi, mantale de ploaie 
impermeabile, salutau de-a lun
gul trotoarelor pe oaspeții sovie
tici. Nu se speriau de această 
ploaie pentru că ea împrospăta 
pămîntul, adueîndu-i seva dătă
toare de viață.

Probabil că nu mai este ne
voie să descriem priveliștile 
Franței, aspectele călătoriei noas
tre. Am spus că a fost foarte fru
moasă. Nu mai spunem altceva 
nu pentru că ne-ar lipsi cuvin
tele ci pentru că nu vă este greu 
să luați în mînă orice carte care

putere!
și ar.itaetcl

prîn Fraața

fi

- î*
Cerul umed ce-

de A. Adjubel, S, Zikov ți M. Mihailov

ri place de nn >cri:tor fraacez 
«: veți dt în ea despre Paris, 
oespre celelalte orașe franceze, 
pe care le-an: nitat, Te’»i aii 
tea» «: pag-n: scr^e ma^ u:b- 
tl, ca. apr^ndaL

Și totuși am avut norocul 
vedem o Franța despre care ae 
vor mai sene cărți.

La Paris, In tați. 
Luvru .se aia o statuie 
d’Arc care in aceiași 
pompoasă și trece neobservată. 
Nu i-a ajutat nki faptul că ®- 
cupanții germani au aurit nm- 
numentul eroinei populare.

Noi, însă, am văzut altă 
Jeanne. Ea se afla la catedrala 
din Rouen, uimitor de simplă și 
uimitor de minunată, o fată de 
Ia țară, cam obosită ținind în 
mină o spadă. Aceasta este ade
vărata Jeanne d’Arc care a în
semnat atît de mult in istoria 
Franței- Ea a fost arsă pe rug 
de popi, iar peste sute de ani v 
fost declarată sfîntă. Dar nu, ea 
nu este o sfîntă, o mumie de pa- 
radă, d este vie ca Franța m- 
sași, ca poporul ei. Acesta este 
ch.pul Franței pe care îl vom 
păstra în inimile noastre.

In cursul vizitei lui N. S. 
Hrușciov in Franța a fost pusă 
de multe ori în d scufie proble- 
ma spiritului revanșard vest-ger- 
man.

Uniunea Sovietică nu se teme 
de revanșarzii vest-gerinani. Ea 
poate mai mult ca oricind sâ4 
pună la locul lor, dacă în ge
nere se pot numi loc grămăjoa
rele de cenușe în care se vor 
transforma, dacă vor cuteza să 
ridice mina împotriva noastră.

Oamenii sovietici ridică aceas
tă problemă din considerent^ u-

muzeului 
a Jeannei 
timp esie

maoitaic, dacă doriți din consi
derente general umane.

Oamenii sovietici 
bine ca oricine 
război uL

Oamenii, toți 
afara poate doar 
foarte indiferente 
djpa războiul greu, distrugător 
de greu, sa poți respira in voie 
ș-: sa a liniște. Ga, plecmd în 
concediu io te-un sat din sud, 
piecind intr-o excursie turistică, 
sa nu ai în suflet nici pic de 
teama că s-ar putea întimpla 
ceva. Desigur că aceasta este do
rința oamenilor. Desigur, câ ei 
doresc ca șefii guvernelor, aleși 
de ei, sâ rezolve mai repede, 
mai operativ toate complexele 
probleme actuale.

Recent în Sahara a explodat 
cea de-a doua bombă atomică 
franceză. încă cu două sau trei 
iile înainte ca această bombă să 
explodeze >n Africa, cei care l-au 
însoțit pe N. S. Hrușciov în că
lătoria sa prin Franța, au înțeles 
acest, să-i spunem așa, „eveni
ment picant**. Ziariștii occiden
tali se apropiau de ziariștii so
vietici, le aduceau ziare, — ceea 
ce nu se întîmpla în mod 
nuit înainte, — le arătau 
și fotografii ale locului 
urma să explodeze bomba.

Regiunea în care trebuia să 
explodeze această bombă, a fost 
declarată zonă interzisă și de
numită, din punctul nostru de 
vedere întrucitva nejustificat de 
delicat — zona interzisă albastră 
și verde. Poate ar fi fost mai 
bine să fi fost denumită zonă 
neagră I Bomba rămîne bombă 
și cu atît mai mult bomba ato
mică.

știu mai 
ce înseamnă

oamenii, — 
de persoane 
— ar dori ca

obiș- 
hărți 
unde

Ea a explodat în timp ce la 
Rambouillet aveau loc tratative. 
Nu sintem informați despre 
reacția pe care a produs-o acest 
lucru participa.nților la tratative 
Cunoaștem insă atitudinea gu
vernului sovietic față de orice 
explozie a armelor atomice și 
nucleare. Probabil că explozia 
celei de-a doua bombe franceze 
este cel mai bun avertisment că 
guvernele trebuie să ajungă mai 
repede Ia o înțelegere cu privire 
la interzicerea oricăror explozii 
atomice și nucleare.

Au fost unii care doreau ca 
„evenimentul picante din Sahara 
să devină problema la ordinea 
zilei și ca norul atomic să întu
nece cerul deasupra Rambouil
let-ului.

Dar această bombă gazetă
rească nu a explodat.

Astăzi cind vizita lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov in Franța 
se înclieie, apreciind importanța 
acestei vizite este just să spu
nem că Franța și Uniunea So
vietică s-au privit în timpul ei 
față în față. în zilele călătoriei 
intense ,impetuoase, a oaspete
lui sovietic prin țară, un ziar a 
scris că Hrușciov vizitează Fran
ța cu o viteză de 800 kilometri 
pe oră în aer — aceasta este 
viteza avionului „Caravelle- — 
eu o viteză de 140 kilometri pe 
oră cu trenul, cu 100 kilometri 
pe oră în automobil și cu viteza 
unui bun maratonist, cînd Niki
ta Sergheevici Hrușciov trecea 
prin secțiile întreprinderilor. Dar 
și mai rapid au venit în întîm- 
pinarea lui Nikita Sergheevici 
bunele sentimente ale france
zilor. Zilele numărate, petrecute 
de șeful guvernului sovietic în 
Franța, echivalează prin rezub 
țațele lor admirabile cu ani în- 
tragi.

Vizita Iul Nikita Sergheevici 
a arătat — convingător, vizibil.

concret — Franței, inclusiv fran
cezilor care aud zi de zi o pro
pagandă înveninată, că rațiunea 
poate învinge, că cu răbdare, 
pas cu pas, pot fi întemeiate și 
trebuie întemeiate relații bune 
între țări și state, relații de pace 
și prietenie.

Iată care este credința și spe- 
ranța Franței. Iată care este cre
dința și speranța tuturor oame- 
nilor care vor să trăiască feri
ciți, să trăiască în liniște, des- 
fășurînd o muncă pașnică, care 
doresc să-și înfrumusețeze Io- 
cuințele, să-și crească copaii, să 
se bucure de întîlnirile cu cei ce 
le sînt dragi și să le ofere flori 
primăvara.

(Articol publicat în „Izvestia1* 
din 3 aprilie 1960).

(Text prescurtat)

Solemnitatea depunerii de coroaje Ia cimitirul Rakoslîget din 
Budapesta, unde sînt înhumați ostașii romîni care și-au dat 
viața a'lâturi de ostașii sovietici în luptele pentru eliberarea 

Ungariei de sub fascism.
(Telefoto : AGERPRES)

Vizita președintelui
BAGDAD 4 (Agerpres). — 

Duminică dimineața, a doua zi 
a vizitei sale în Irak, președin
tele Sukarno și persoanele care-1 
însoțesc au vizitat localitatea 
antică Babya, unde se află rui
nele Babilonului

înapoiat la Bagdad, în cursul 
aceleiași zile președintele Sukar
no și premierul Kassem au ur
mărit un timp de pe balconul 
Ministerului Apărării grandioa-

Sukariro în Irak
a partizanilor 

demonstrație

sa demonstrație 
păcii din Irak.

Participanții la 
purtau pancarte pe care scria în 
limbile rusă, engleză, franceză 
și indoneziană „Trăiască pacea" 
și „Jos cu blocurile militare a- 
gresive".

Seara, președintele Sukarno a 
participat la un banchet dat de 
premierul Kassem in cinstea de
legației indoneziene.

hrta coregrafica indoneziana e cunoscuta în lumea întreaga. In clișeu, un ansamblu din Ban
dung interpretează Dansul fluturelui.
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