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PROIECTUL DIRECTIVELOR CONGRESULUI AL Ill-lea AL P. M. R.

însuflețește,
_______

OînJinJ la
anii lor viitori

Emilia este o fată blon- 
>chi mari albaștri și că* 
-i dai cei 21 de ani, nici 
după ce afli că este o 

fruntașă a Uzinelor 
e Preoteasa", Prin mîi- 
trec sumedenie de apa- 
vor înregistra curentul 
Ieri, la locul ei de lu- 

la banda rulantă, în 
:e executa reglajul me- 

contoarelor, Emilia se 
la numărul de aseme- 
irate necesare în viitor, 
ne ce se va îndeplini 
ie dezvoltare a econo- 
ționale pe anii 1960— 
tare prevede și, că encr- 
:trică va spori de 2,7 
tapătul perioadei respec- 
iță de nivelul anului 
smilia și tovarășii ei de 
► or avea muMe de făcut. 
, — gîndește Emilia — 
că toate eforturile tale 
aduna cu cele ale po- 
întreg pentiu ca viața 

ii să fie mai bună, de- 
i socialismul, și apoi 
să ne apropiem de ma- 
năvară a omenirii — 
mul.
1 Emilia Gros, pentru 
i sli, prietenii săi din

Proiectul Directivelor 
ului al lll-lea al Par- 
lostru, a dat aripi pla- 

concepute de ei. In

vara trecută, își amintește Emi
lia, intr-una din zile la ieșirea 
din schimb eram un grup de 
fete. Ne îndreptam spre ieșire 
cînd ne-am oprit, deodată, vă- 
zînd, expusă anume, macheta 
uzinei noastre, așa cum va a- 
râta ea peste cîțiva ani, nu 
mai departe de 1965. In afară 
de faptul că multe din actualele 
secții vor fi sporite, dezvoltate, 
în fata tuturor se va înălța, ar
monios, impunător, corpul 
cial. Avem siguranța că 
eforturile noastre, macheta va 
fi realizată aidoma, alăturindu- 
se miilor de noi construcții din 
întreaga țară, prevăzute * ~ 
ieclul de Directive.

Emilia are planuri 
Peste puțin timp se va 
pentru a executa operații mai

‘ * preetalonare,
In intenția

S0- 
prin

in Pro-

mari, 
califica

complicate, la 
apoi la etalonare. 
ei este să intre, chiar în toam
na acestui an, în școala medie.

Probabil aici se va întîlni și 
cu Gheorghe Predan, care are 
aceleași intenții. Predau lu
crează la mecanică 1. Frezor, 
împreună cu alți tovarăși 
din atelierul 122 freze, unde 
lucrează el, și.a luat anga
jamentul să realizeze economii, 
îngrijind mai bine cuțitele, pre-

I. ȘTEFAN
(Continuare în pag. 2-a)
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la Uzinele 
.... _ __ Sinaia a de
ținut 6 ani consecutiv drapelul 
de sector fruntaș pe uzină. In 
primul trimestru al acestui an 
acesta insă l-a pierdut.

— L-am pierdut, spune Ște
fan Victor, secretarul organiza
ției 
din pricina 
cent .« *
prețului de cost. Am ob
ținut succese frumoase dar cei 
din sectorul A ne-au întrecut. 
Privește pe deasupra mașinilor 
la băieți și conchide. N-o să-1 
aibă însă multă vreme. Sperăm 
să vină tot la noi și atunci n-o 
să-1 mai dăm cu una cu două.

Pentru noi angajamentul luat 
este cuvînt de onoare. Fieca
re se străduiește să lucreze cit 
mai bine, fiecare luptă pentru 
primul loc în întrecere. Din an
gajamentul anual de economii 
s-a realizat mai mult de 50 
sută, 
sută

Sectorul C de 
„I. C. Frimu“ din

i alte 300 de ron- 
acest lucru și bri- 

sporit economiile.

U.T.M. din acest sector 
unui singur pro- 

la obiectivul reducerea
de cost. Am

la 
larebutul a scăzut cu 75 

sub coeficientul admis.
★ 

adunarea generală 
au discutat inițiativa por-

în

nătoriî 6 ani se vor construi din fondurile statului in orașe 
tre muncitorești peste 9 milioane m.p. suprafață locuibi'ă 
300.000 apartamente), ceea ce reprezintă un volum de 
3 ori mai mare decît ce! realizat in perioada 1954—1959".

(Din Directivele Congresului al lll-lea al PM.R- 
pentru planul de dezvoltare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și pentru programul economic de 
perspectivă (proiect).

Ne pregătim 
pentru munca practică

(de la corespondentul 

iții clujeni au primit cu 
a satisfacție Proiectul de 
j al Congresului al 
ii P.M.R. privind planul 
oltare a economiei na
pe anii 1960—1965 și 
ul economic de per- 

icultatea de matematică 
irsității .,Babeș Bolyai“ 
i de studenți care pre- 
xamenul de stat discu- 
ziarele în mînă : 
că de la începutul ace- 

școlar — spunea stu- 
Vasile Necșa — ne-am 
la viitoarele noastre 

le muncă. Ne-am făurit 
entuziaste pentru timpul

cînd vom lucra în producție. 
Acest măreț program de dez
voltare a economiei națio* 
nale ne deschide nouă și pro
moțiilor viitoare perspective ne
închipuit de largi pentru valo
rificarea cunoștințelor căpătate 
în școală Sarcina de a traduce 
în viață Directivele celui de al 
III lea Congres al partidului se 
va îndeplini și prin munca noa
stră.

— Noi cei care ieșim anul 
acesta de pe băncile facultății 
spune studentul Trif Miron — 
avem fericirea de a ne începe 
munca practică ajutînd la în
făptuirea mărețului plan de 
dezvoltare a economiei națio* 
nale. Aceasta ne dă un puternic 
elan în muncă.

Proiectul Directivelor Congresului al lll-lea al P.M.R. prevede, 
pe baza dezvoltării industriei chimice, o importantă creștere 
la producția de îngrășăminte minerale, cauciuc sintetic, mase 

plastice și rășini sintetice, fibre și fire sintetice etc.

Locul meu
în mărețul program

Nouă, celor care 
prelucrăm țițeiul, 
ne revin sarcini deo
sebite in viitorii 
ani. Proiectul Di
rectivelor Congresu
lui al II 1-lea al 
P.M R. arată că în 
1965 valoarea unei 
tone de țiței supus 
prelucrării va cre
ște cu cel puțin 40 
la sută față de 1959. 
$i aceasta prin ridi
carea nivelului teh
nic al rafinăriilor 
existente, prin intro
ducerea celor mai 
noi procedee de pre
lucrare etc.

Curind rafinăria 
noastră. Brazi, se va 
contopi cu marele 
complex petrolifer ce 
se construiește ală
turi. Instalațiile mo
derne care cresc zi 
de zi pe șantier, folo
sirea noilor metode 
de lucru ne vor ajuta 
să ne îndeplinim 
sarcina ce ne-o dă 
partidul — să spo
rim valoarea fiecă
rei tone de țiței pre
lucrat.

Sigur că îndeplini-

rea acestei sarcini nu 
va fi ușoară. Ca să 
stăpinim noile pro
cedee tehnologice, ca 
să putem lucra 
noile instalații 
derne. 
primul 
dicăm 
noastră 
Planul 
a industriei de 
lucrare a țițeiului pe 
care îl trasează Pro
iectul de Directive al 
Congresului al lll-lea 
al partidului, m a 
făcut să mă gindesc 
la un plan personal 
in legătură cu nece
sitatea ridicării pre
gătirii profesionale.

Am absolvit școala 
profesionala, dar pre
gătirea aceasta în 
viitor nu va mai fi 
de ajuns. Eu 
resc să învăț 
mult, să-mi ridic ni
velul tehnico-științi- 
fie. Pentru aceasta 
începind din toamnă 
voi urma 
școlii medii 
Socotesc că 
tură mă va

la
mo- 

intrebuie 
rind să ne ri- 

calificarea 
profesională, 

de dezvoltare 
pre-

do- 
mai

cursurile 
serale, 
învăță- 
pregăti

pentru a face față 
noilor procedee teh
nologice, lucrului la 
noile instalații 
derne. Îmi i 
ganiza mai 
timpul liber în 
fel incit să pot 
contactul cit mai des 
cu cartea tehnică. Ea 
mă va ajuta în însu
șirea ultimelor nou
tăți privind prelu
crarea țițeiului. De 
asemenea, voi cere 
sprijinul comuniști
lor care au o înaltă 
pregătire profesio
nală, pentru a putea 
să-mi ridic continuu 
calificarea.

Deocamdată ace
sta îmi va fi planul. 
Poate că după ter
minarea școlii medii 
serale voi urma școa
la de maiștrii- Per
spectivele economiei 
noastre crează per
spective noi de dez
voltare fiecărui tinăr 
muncitor în parte.

i mo
roi or- 

bine 
asa 
lua

GHEORGHE 
POPESCU 

distilator, rafinăria 
Nr. 7 Brazi

Perspective în sectorul 
zootehnic

Am poposit printre muncitorii 
d n sectorul zootehnic al G.A.S. 
Săhăteni din raionul Mizil. In 
mijlocul unui grup de tineri se 
afla organizatorul grupei de par
tid Victor Masoni. Oamenii dis- 
cu au cu însuflețire mai ales 
despre sarcinile privind dezvol
tarea creșterii animalelor sarcini 
ce revin din Proiectul Directi
velor Congresului al lll-lea al 
P.M.R

— In anii următori — inter
veni utemistul Constantin Călin 
se vor construi grajduri, materni
tăți din ce in ce mai moderne. 
Noi avem «iei posibilitatea si 
creștem mult mai multe animale. 
Proiectul Directivelor vorbește 
de-pre acest lucru. Mai citește 
odată ce scrie despre asta.

Cineva citește .Jn sectorul 
agricol de stat numărul roeiior 
ra trebui să crească de la 60.OM 
in 1959 la peste 300M0 U 
1965.

— Asta îndeamnă — spune 
candidatul de partid Gheorghe 
Ghinea, brigadier zootehnic — 
că ți noi ra trebui să ne ocu
păm serios de sporirea număru
lui de animale, așa cum ra tre
bui să ne ocupăm serios de 
creșterea continuă a producției 
lor deoarece se spune in pro
iectul Directivelor creșterea pro
ducției de lapte fi came se ra 
face în special pe baza crește
rii prvi activității muncii ia 
sectorul zootehnic.

Și discuția continui. Oamenii 
își foc socotelile încă de pe 
acum ce anume au ei de făcut 
pentru a contribui la dezvoltarea 
sectorului zootehnic,

N. BARBU 
M. CARANFIL

In 
care . .. 
nită în sectorul A „fiecare tînăr 
să economisească anual cîte 
350 lei“, băieții de la C s-au 
angajat la mai mult : 700—800 
lei de fiecare tînăr. Una peste 
alta, asta înseamnă anual pe 
sector mai bine de 200.000 lei.

Brigada lui Ion Mihăilă de la 
linia ștanță și-a luat un angaja
ment mai mare. Nu 800 lei de fie
care tînăr, ci 2.400 lei. Nu-i lu
cru ușor să realizezi o aseme
nea economie mai ales cînd Iu-, 
crezi cu tablă și cu cauciuc. 
Dar cuvîntul este cuvînt. De 
aceea, în cadrul brigăzii a înce
put o muncă de cercetare a hi- 
turor posibilităților care duc la 
economii Maistrul Constantin 
Pinte. responsabilul tehnic al bri
găzii și-a bătut multă vreme 
capul cum să facă ștanțarea 
mai ușoară și să apere matrițele 
de uzură mare. S-a sfătuit cu 
brigada și în cele din urmă a 
găsit soluția A făcut o ștanță 
cu două cuțite pentru tăiatul 
bavurei de pe șurub. In felul a- 
cesta a prelungit viața matrițe
lor și a redus timpul de lucru 
la această operație de la 0,25 
secunde la 0,16. A fost un prim 
succes al brigăzii. Ion Bunea, 
tinichigiu, a sucit, a învîrtit 
tabla din care decupa rondele 
pentru pompa K.D. 35 și ridică
torul hidraulic, și a văzut că 
ele se pot ștanfa între intervale. 
Asta înseamnă la un metru de 
material un cîștig de materie

primă pentru 
dele. A făcut 
gada și-a 1.
4.000 lei s-au economisit folo- 
sindu-se la matrițe ștanțe vechi 
recondiționate. Se parea că lu
crurile merg foarte b;ne. Bri
gada obținea succes după suc
ces, băieții erau indirjiți in între
cere. Numai unul — Nicolae 
Bucur — stătea deoparte pasiv și 
se înfrupta din laudele aduse bri
găzii. L-au criticat băieții. Res
ponsabilul l-a luat să lucreze 
în schimb cu el. să-1 ajute în
deaproape, dar Bucur nu făcea 
prea mari progrese. Continua 
să fie pasiv, neglijent, să dea 
rebuturi. Intr-o zi brigada l-a 
pus în discuție.

— Cit timp o să ne mai faci 
de rîs, l-au întrebat tovarășii 
săi. Te mulțumești să te 
știi în brigadă, te -bucură suc
cesele ei. Dar ce faci tu pentru 
brigadă ? Rebuturi... ? Cu ele 
crezi că o să ne îndeplinim an
gajamentul ? Noi te-am ajutat 
și o să te mai ajutăm. Dar cum 
înțelegi tu acest ajutor, să lu
crăm și pentru tine ? Acest lu
cru n-o să-1 facem. Faci parte 
din brigada noastră, ai condiții 
să lucrezi mai bine, trebuie să 
te străduiești mai mult, să în
veți. Așa cum lucrezi acum nu 
dovedești că simți răspunderea 
pentru munca brigăzii.

Lui Bucur nu i-au venit deloc 
la îndemînă spusele acestora. 
Dar băieții aveau dreptate. Toată 
brigada se zbate, caută, se fră- 
mîntă dar eu...

Intr-o zi, după terminarea 
schimbului. Bucur a rămas în 
urmă. Mai stau puțin, aștept 
pe cineva, le-a zis el băieților.

De cum au plecat el, a dat dru
mul mașinii. In noaptea aceea 
nu numai că a realizat planul, 
dar l-a depășit cu 30 la sută... 
Și din această noapte Bucur s-a 
integrat în ritmul de muncă al 
brigăzii.

Ăzi brigada este un colectiv 
fruntaș, închegat. Cei peste 
12.000 lei economisiți din anga
jamentul anual vorbesc despre 
spiritul gospodăresc al celor ce. 
luptă pentru ca fiecare leu să 
fie fructificat, pentru ca anga
jamentul lor să fie respectat.

Primul succes deschide drum 
succeselor viitoare Însuflețiți 
de prevederile planului de dez-> 
voltare al economiei naționale 
pe anii 1960—1965, plan ce va 
ridica economia națională oe n 
treaptă superioară și va ridica 
bunăstarea poporului, tinerii 
s-au angajat să-și sporească 
eforturile pentru a obține noi 
succese în creșterea producției 
și productivității muncii. în 
lupta pentru economii.

— Proiectul Directivelor — a 
spus un tinăr din brigadă, este 
pătruns de grija permanentă a 
partidului față de ridicarea bu
năstării poporului nostru. Sala
riul real va Crește pînă în 1965 
cu circa 40—45 la sută fată de ni
velul realizat în a doua jumă
tate a anului 1959. Se prevăd 
sarcini mărețe în toate ramu
rile economice. Avem datoria 
să ne organizăm mai bine mun
ca, să îndeplinim sarcinile pre
văzute în Proiectul Directivelor 
Congresului al lll-lea al P-M.R,

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

„Vom da zilnic numai piese 
de bună calitate-. Acesta 
este angajamentul luat 
cinstea Congresului de către 
tinerii muncitori Apostol Ve- 
licu și Marin Ștefan de la 
uzinele „Grigore Preoteasa" 
din Capitală, lată-i in foto
grafie discutind împreună o 

nouă comandă.

Foto : N. STELORIAN

Sărbătorirea academicianului
Tudor Argliezi

Conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii 
Populare Romine** 

cL I academicianului 
Tudor Arghezi

Pnntr-aa decret £ Prezidiu
lui Mi-’ A±i“îr. Naționale a 
RepjbFcw Popular» Pornise, a 
fost conferii Ord nul „Steaua 
Repubicl Populare Romine- 
clasa ! a: adem ci anului Tudor 
Arghez ca ?-*.•;./ a" versării a 
80 de ant de viață, pentru acti
vii îndelungată și merite de
osebite in domeniul creație; lite
rare.

DIN TOATE ACESTEA,
EU CE AM DE FĂCUT?

E în firea omului să raporteze fenomene
le generale la sine, să le considere din 
unghiul lui de vedere și să-și caute locul 
lui în marele angrenaj social.

Sint convins ca citind Proiectul Directi
velor Congresului al lll-'ea al P.M.R. Pen
tru planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960-1965 și pentru pro
gramul economic de perspectivă, primul 
gind al oricărui cetățean cinstit, conștient, 
din țara noastră este : eu ce fac ? mie 
ce-mi revine din acest ansamblu magistral 
de sarcini și măsuri ? E doar un plan pen
tru toți cei ce muncesc, fie cu brațele, fie 
cu mintea ; pentru toți, deci pentru fiecare 
in parte.

Ca scriitor, m am qîndit în primul rind la 
rostul literaturii în această largă desfășura
re de cifre, ce prefigurează cu profunzime 
însăși viața noastră de fiecare zi, in viitorii 
cincisprezece ani. La sarcinile ce urmează 
să le îndeplinim noi, oamenii scrisului. Insă, 
mai intîi nu la proiecte literare, ci la viața 
ce urmează s-o îmbrățișăm în cărțile noa
stre, la sensul superior al acestei vieți, ce 
trebuie să constituie miezul de idei al lu
crărilor noastre, la frumusețea ei fără sea
măn m-am gîndit

Remus Luca

Cifre'e apar lapidar în exoctitotea lor, in 
sobrietatea și discreț:a lor. lată insă, că ci
frele deschid tabloul viitorului. Văd oame
nii care vor deveni eroi de cărți, muncitori 
manevrînd complicate agregate industriale. 
Mecanizarea și automatizarea, nivelul înalt 
al tehnicii sint noțiuni ce apar mereu ca 
niște leit-motive intr-o simfon:e. in s.derur- 
gie, în industria ext.activă, in exploatările 
petrolifere, în construcții, in industria ali
mentară ebc., procesul muncii va cunoaște 
transformări aproape nevisate. Și nu vor 
trece mu’ți ani pînă cînd munca va deveni 
in fapt activitate intelectuală. Văd țărani 
lucrind ogoarele colectivizate cu mașini (in 
1965 cultura porumbului vq fi mecanizctă 
in proporție de 90 la sută, la arat și se
mănat, 40 la sută la întreținerea culturilor, 
35 la sută la recoltare, iar lucrările nece
sare culturii griului vor fi mecanizate in 
proporție de 80-90 la sută etc.) ; te gin- 
dești la trecut și vezi că nu mai încap 
comparații : unde e viața de rob al pămin*

tului, rob a! boierului, rob al statului capi
talist, d.n trecutul nici nu asa de îndepăr
tat ? lată ocum nr-du se veța nouă cu 
toate satele țârii e'-ectrrfkxjie, cu agricul
tura ridicată « n ve.- cel mc. înalt ol teh
nicii și științei.

Și cifre s-cr ma outec "S *c. De ales e 
dificil, pentru că toate ciireie cuprinse in 
Proiectul Directivelor Cong-esJjî al lll-lea 

al P.M.R. sint re-r-orccb e e'-e expr.mă for
ța economiei rocstre șoca iste și clarviziu
nea partidului nostru; ee exprimă grija 
deosebită o regiwu u nostru fc:â de omul 
muncii ; (cifrele date cu prw e »o c'eșterea 
nivelului de vioțc, merg prec ze și amă
nunțime pmă la a stob«’î cite kilcgrarre de 
carne, de lapte, cite perechi d« încăl
țăminte pe cop de ,ocu»tor se vor produce) 
și să nu trecem ușor nici peste pa-agraful 
care prevede genere Uzarea invâțcmintului 
de 8 oni și dezvolta-ea învățămHtuîui de 
diferite grade. E realizarea unu. principiu . 
preconizat încă de Morx și Engels : omul 
soc:alismului va fi omul unei inc te culturi !

Acestea cu fost citeva din gindurile care 
mi-au venit citind acest important docu
ment, care poate fi numit programul de I 
realizare a fericirii poporului nostru.

Academicianului Tudor Arghezi
Cu prilejul celei de-a SO-a aniverauri a zilei dv, de naștere, Comi

tetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romine ți Prezidiul Marii Adunări Naționale a R. P. Ro- 
mine râ transmit dv., eminent reprezentant al aulturii romînești, cele 
mai călduroase felicitări, urări de sănătate și viață lungă.

Opera dv.. rod al unei îndelungate activități literare și publicistice, 
este cunoscută și prețuită de milioane de cititori din țară și de peste 
hotare ; o deosebită dragoste și-au cîștigat poemele de înaltă ținută 
artistică, bogate în idei, pe care le-ați creat in anii puterii populare.

Vi dorim, iubite tovarășe Arghezi, jd dăruiți noi opere de seamă 
literaturii noastre, puse in slujba făuririi vieții noi și înfloririi 
patriei.

GOM1TETUL CENTRAL AL P.M.R. 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL R. P. ROMINE 
PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

A R. P. ROMINE

La Constanța

A fost inaugurată noua gară
Ieri la prînz a fost inaugu

rată noua gară C.F.R. Constan
ta la construcția căreia tinerii 
au prestat mii de ore de muncă 
voluntară- Cei care au vizitat 
noua gară au denumit-o perlă 
a litoralului.

Luînd cuvîntul la miting to
vărășii Dumitru Simulescu, mi
nistrul Transporturilor și Tele- 
comunicatiiloi și Vasile Vîlcu 
prim-sec.-etar al Comitetului re
gional al P.M.R. Constanța, au 
arătat că noua gară face parte 
din realizările regimului demo
crat-popular, că este un succes 
cu care oamenii muncii intim- 
pină cel de-al lll-lea Congres 
al Partidului. Vorbitorii au fe
licitat cu căldură pe construc
torii. pe muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Direcției de Construc
ții și Montaj al Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor care au ridicat această

minunată construcție într-un 
timp record — 9 luni și jumă
tate.

Tradiționala panglică a fost 
tăiată de tovarășul Dumitru Si
mulescu. La orele 13 și 13 mi
nute crainica noii stații anunța : 
..Trenul de persoane 8003 din 
direcția București-Ciulnița so
sește in stație peste 5 minute, 
pe linia l-a“. La ora anunțată 
trenul condus de Ștefan Lungu, 
Erou al Muncii Socialiste a 
intrat în gară. Pionieri și 
oament ai muncii l-au întîmpi- 
nat pe renumitul mecanic cu 
buchete de flori.

— Să trăiți și s-o stăpîniți 
sănătoși, — a spus Ștefan Lun. 
gu mulțimii de oameni. Sini 
bucuros că am avut cinstea să 
conduc primul tren care a in
trat in noua gară.

1. ȘERBU j



Tudor Arghezi — la 80 de ani Concursul „Micilor tehnicieni"

Iureș

LUI ARGHEZI
In jilțul scund, sub bolta ce-a scoborit sâ-l vadă 
La ceasul înserării sfioase, din livadă,
Bogat in ani și nu prea, pe cit se mal cuvine, 
Stă vrăjitorul slovei privind adine in sine. 
Alb, colbuit de lună, sclipește stins condeiul. 
Surceaua cu peniță și-a nemurit temeiul 
Căci mîine, și-apoi veacuri urmind. toți grămăticii 
Vor iscodi pe urma-n cerneală a furnicii.
Dar cel care-o ivise, dușman deșertăciunii, 
Din vatra vieții scoate, domol, pe rind, tăciunii, 
Si cugetul pe care l-a bîntuit furtuna 
înalță limbi de flăcări iar, una cite una,

Cînd ploi fierbinți de stele cădeau in pagini, plingeri, 
Avut-ai semn că psalmii ți-au fost primiți de îngeri ? 
Cînd. răscolind în beznă, cu dinții strinși strigai, 
Crescuse, zvelt, vreun lujer din fiori de mucigai ? 
Cioplite greu cu dalta, țesute ncet cu acul, 
Nicicind ajutorate de dumnezeu sau dracul, 
Comori ți-au fost purtate în cala unei nave 
Muțind, prin vremea veche, pe mările bolnave.

Veni dar vremea nouă, cea binecuvîntată. 
Cu fulgerări de aur tezaurul se-arată.
Cei învățați cu foamea'nainte de-a ști mersul, 
Cînd dobindirâ piinea, rivnînd, cerură versul, 
Și-mbelșugat aflîndu I, ca soarele amiezii, 
Pe cea mai-naltâ schelă te-au dus cu ei, Arghezi, 
Intre un fir de iarbă plăpind și-o galaxie, 
Intre vecii de-o clipă și-un gind cît o vecie.

Pentru acest prieten și frate - omul, veacul - 
Izbești călcîiul daltei și migălești cu acul.
Și ca să-i săruți mina, biruitoare-n trintă, 
hvoorele-ți albastre despica stinci și cintâ. 
IngOnunchiat la groapa în care-i dorm părinții 
Cirmești spre zări puterea din matca suferinții. 
Pruncilor săi le dărui, din Cioburi de faianța, 
Minuni tehnicolore, cu jocuri de vacanța, 
Și-i duci la urdinișuri, in zumzetul prisăcii, 
Să aibă drag de muncă, de dulcea miere-a păcii...

S-a-ncîns de aștri bolta, cu vie strălucire. 
Luceafărul il vede de sus, dlntro privire 
Și tremură-n tărie, ca semn că-l recunoaște : 
Prin el a doua oară i-a fost dat a se naște.

Tudor Arghezi la masa de 
lucru.

Tiberlu Ufan

Cu plugușorul

AT ELIERU

Lui Tudor Arghezi
Se inoiește anul și ncepe in Florar, 
ca-n iarba necosită, din margini, o cărare. 
Doi pași - două decenii - pină ia centenar 
are de mers el, omul, căruia-nchin cîntare.

Prevăd cum dâ frunzișul și anii laoparte 
aprinde o țigară, otita doar, de leac, 
ferește-n drum o floare și pleacă mai departe : 
ca veacul ce pășește in alt veac.

Fiecare meșteșug iși 
are colțul lui, mai mic 
sau mei mare, unde 
meșterul, mai tinăr său 
măi vîrstnic, iși încor
dează puterile ca să se 
realizeze pe sine și să 
se perfecționeze. Uzina 
mate, ou marile sunete 
și ecouri murmurate, 
repetă și înmulțește pie
sa inițială ivită de 
meșter în ungherul lui: 
un șurub, o piuliță, un 
mecanism...

— Ca fierarul, ca to- 
pitorul, ca strungarul, 
retiitorul este și el un 
meșter, ne răspunde Tu
dor Arghezi, la întreba
rea pusă privind munca 
scriitorului. E un meș
teșug ca oricare altul, 
mai fin sau mai dur. 
după cum trebuie să 
bați, pe muchi, drugul 
de fier sau cuvîMul.

— Cum se poate pre
găti un tinăr care ar 
vrea să scrie și să de
vină, poate, scriitor ?

— E nevoie de uce
nicie lungă, atentă, con
tinuă, migăloasă și mai 
ales de dragoste pentru 
meserie și muncă ; în
ceputul talentului este 
totdeauna dragostea... 
Scrisul grafic se învață 
la școală, dar scrisul 
celălalt e desigur mai 
greu. A seri nu este nu
mai a duce pe hîrtie 
condeiul, mai repede 
sau mai încet. Ai 
nevoie de o idee 
amestecată în tine, de 
zvîcnire și emoție. A 
seri, din punct de ve
dere al scriitorului, cit 
și al cititorului, 
să faci din vorbe 
vinte și din 
cristale...

Arghezi a început să 
scrie la 16 ani și a pu
blicat prima Lui carte 
abia la 47, virilă la care 
mulți candidați la lite
ratură se isprăviseră. 
Stilul de lucru fiind 
munca fără întrerupere, 
dîrză, fără graba de a 
publica, fără înfumurare, 
încercînd ideea și cu
vîntul, întotdeauna ne
mulțumit de manuscris 
și căutind mereu forme 
noi de exprimare au dat 
în pana purtată de mina 
lui Arghezi miez și 
esență.

Acasă, în camera lui 
mică, o chilie, Arghezi 
iși are instalat atelierul: 
o mas* de seînduri, un 
borcan de pămînt smăl
țuit, cu creioane, un că
țel de bronz care să pă
zească manuscrisele să 
nu zboare cînd, baie 
vintul pe fereastră. Un 
condei, o scrumieră, o 
foaie de hîrtie. Agățate 
de perete unul sau două 
tablouri, călindarul ?i 
pe jumătatea încăperii 
un pat simplu peste care 
stă frumos așternută o 
scoarță — poate că din 
cătunele gorjene-

— Ăsta mi-e atelie
rul... Mă simt bine in 
el și mai curat... Tinăr, 
nu-mi doream mai mult

Baruțu T. Arghezi

mai

bi’

gura 
az- 

sînt 
să-i 

le-aș 
Dio-

0-
și
ar

lui nostru nefericit 
ran.

— Cititorul tinăr 
candidat la scris,
vrea, poate, sâ afle cevâ 
în legătura cu subtilită
țile meșteșugului.».

— Scrisul este intr-a
devăr ceva 
firi 
face i 
scris
ceva 
Unii 
duse

este 
cu- 

cuvinte

și odaia de lucru singu
ratec era pentru mine 
un ideal. Destul de 
tirxiu am reușit să-mi 
înjghebez un interior al 
meu... Le-aș dori și ti
nerilor începători la 
ucenicia hîrtiei și a că
limării să nu viseze, 
deocamdată, la
mult. Talentul nu vine 
din sertarele unui 
rou sculptat, de nuc și 
nici dintr o falsă am
bianță- Talentul vine 
din inima lui, din sîn- 
gele lui și se strecoară 
pe nesimțite în peniță 
și se exteriorizează odată 
cu cerneala ...Păd cîteo- 
dată pe unii tineri plini 
de ei, aproape că și 
coafați ca să semene nu 
știu cu cine,
parcă să strige în 
mare : am făcut 
noapte o poezie și 
poet ! Nu vreau 
dezamăgesc, dar 
aduce aminte că
gene a stat intr-un coteț, 
care era un butoi...

Arghezi 
dintr-un fel 
ascunsă și 
pe încetul 
înverșunată 
a birui 
gîndul. l-au stat împo
trivă și familia, care 
l-ar fi preferat poate o- 
fițer sau avocat, școala 
care nu l-a învățat mai 
mult decît alfabetul, 
ziarele și revistele de pe 
atunci. Arghezi a crescut 
în puternicia graiului 
rominesc înlăturat de o 
mediocritate diletantă și 
franțuzită, silindu-se să 
pună pe rod ghiersul cin- 
tat și povestit al fostu-

s-a format 
de chemare 
descoperită 

și dintr-o 
voință de 

cuviniul și

subtil, dar 
rețete r. Tinârul nu 
râu că se apucă de 
dacă simte în el 
care-l îmboldește... 
poate că ăpucîn-

i de scris o să-și 
descopere o vocație în 
desen, cu care scrisul 
se înrudește... Am cu
noscut pe unii care 
voiau cu orice preț să 
fie poeți, adică să facă 
versuri. După ce-ți faci 
mina — e cam același 
lucru și la ciocan și la 
șurubelniță — și începi 
să anini cuvintele între 
ele, o să-ți dai. singur 
seama dacă merge sau 
nu, dacă iese vers sau 
dacă iese proză. Cine nu 
izbutește, de obicei în 
proză, nu izbutește nici 
în vers. In literatură nu 
există calapoade, cu care 
să trebuiască neapărat 
să se potrivească picio
rul sau capul. Există 
însă treptat, treptat, o 
trecere spre ceva al tău 
strici personal. Trebuie 
să încerci și dacă nu-ți 
iese bine manuscrisul 
bagă-l în foc și ia-o de 
la început, odată, de 
două ori, de zece ori, 
pini ce începi să te în
țelegi singur și să simți 
ci izbutești. Aici critice, 
povațe. controlul altuia, 
nu fac două parale... In 
ce mă privește cred că 
mai multă hirtte 
băgat în foc decit

De altfel, pare 
plac manuscrisele 

numai în timpul cît le 
lucrez... Ar mai fi ceva: 
scriitorul să fie cel mai 
aprig cititor, să știe cît 
mai mult, să afle întot
deauna noutățile, pre
zent mereu în viața din 
jurul lui. Izolarea e 
bună și bine venită a- 
tite treme cît lucrezi, 
lucrul minții cerînd o 
adîncă singurătate..- 
Condeiul lucrează mai 
bine noaptea cînd se a- 
dună orele, tăcerile și 
visarea...

Pe Arghezi îl vizitea
ză copiii care-i aduc din 
cînd în cînd flori și cite 
o urare delicată. Ii vin 
destul de des tineri scrii
tori care-i cer sfatul și 
cîte 
tiu 
nic 
de 
țuri
țară : unele vor păreri, 
altele aduc vești sau 
documente de actuali
tate.

Iarăși vine diminea
ța : micile ferestre ale 
atelierului sînt deschise. 
Pe acolo au intrat și au 
ieșit noaptea pisicile.-. 
Ce-o mai fi născocit 
meșterul peste noapte !?

Pe masa minuțios o- 
rînduită întotdeauna, o 

mânu- 
plece.
P** 

izbu-

o îndrumare. Cu- 
poștală adună zil- 
aproape teancuri 

scrisori din col- 
îndepărtate de

pagina noua de 
scris așteaptă să 
Ne intimpină în 
Arghezi, vesel că
tise sâ închege un nou 
artirol. Să-l întrebăm 
cum se simte, după es
teta ceasuri
- Ca la 

pagini de 
debutant !

de migală, 
prima mea 
manuscris :

litaor Argheai Umd outograte pionierilor

Ginduridespre Arghezi
In vremea tinereții sale calen

daristice, așezări'® sociaie și in
stituțiile, politica și politicienii 
l-au scîrbit în așa măsuță, incit 
multe decenii avea să simtă un 
gust leșios numai la auzu' ter
menilor. Refractar la mîzga cu 
lustru, copacul pieziș rîvnea o 
livadă cu aburi de vis, unde-ar 
fi putut să-i adie prin ramuri 
„Nițică scamă de zare, nițică 
nevinovăție, nițică depărtare..."

Deoarece lutul înconjurător 
se vădise Impropriu, speranțele 
s-au îndreptat spre domeniul 
albastru de vlzăvi, poetul încer- 
cînd să stabilească 
recte cu eventualii 
In ciuda 
de-acda nu se

nici

relații di- 
proprietari. 

insistențelor, nimeni 
înfățișează la 

tratative, nici măcar așa, ca-n 
poveștile copilăriei, „Cîte-un se- 
raf cu mina la picior, Ciocnit în 
aer cu-o albină". Dezamăgit, 
poetul se lamentează :

„Doar mie, Domnul, vecinÎGul 
și bunul, / Nu mi-a trimis, de- 
eînd mă rog, niciunul...4* 
vine sceptic :

„Ești ca un gînd și ești și nici 
nu ești / Intre putință și-ntre 
amintire".
ba chiar iși ie«e din fire — căci 
inexistența „ființei supreme" în
seamnă, la urma urmelor, fali
mentul întregii filozofii cu care-i 
hrănea lumea veche pe artiști 
și pe intelectuali ;

„Vreau sâ te pipăi și sâ urlu : 
„Este r
pentru a conchide, mai anul tre
cut, că nu merita osteneala :

„Oriunde ți pipăi pragul, cu 
șoapta tristei rugi, / Dau numai 
de belciuge, de lacăte și drugi./ 
Invierșunat de piedici, să le 
sfărim imi vine. / Dar trebuie, 
•mi dau seama, sâ-ncep de-abia 
Cu tine" / Văzduhul, totuși, ii 
trimite in compensație.

„Gte o ginganie, / Păianjeni 
pe sanie / Sau pe o metanie, / 
Atimați de-o sfoară, groasă / Cît 
o umbra de mâtasâ".

Dezgustat de puternicii bez
nei, ce și de presupusul vecin 
din cerdacul de fum, simpatia 
lui se îndreaptă spre cei mă
runți și nefericiți, preferind li- 
eărul lampcdoforilor de pădure 
somptuoaselor șiraguri de perle, 
Ereturn și florile de mucigai ce- 

>r din saloanele protipendadei.
Temperament titanic sub aerul 

bonom, vulcan la pîndâ sub
âmbetul mării, - reacțiile sale 
Sînt teribHe și absolute. Dacă
pămîntul și cerul se arată po 
țțivnice, va căuta frumusețea în 
Zone obscure, folosind materiale 
imposibile (bube, 
etc.), schimbi nd, 
mare siguranță, și 
căci va scrie nu 
obișnuite („îngerești"), 
celelalte, de la mina stingă.

De fapt, meșterul-vrăjitor în
cepe să sfredelească înverșunat 
subteranele societății burgheze 
și constată, cu un rictus tragic, 
că ea se întemeiază pe sudoare, 
singe și lacrimi. Dincolo de re
velația în sine și de amănuntul 
pitoresc, atunci cînd faptul brut 
este luminat dintr-o perspectivă 
amplă, cînd ni se sugerează 
artistic relația între efect și 
cauză - rezultatele sînt gran
dioase. Astfel, cadavrul Iul Ion 
|on se transformă intr-un mânu- 
•ment unic, care acuză și demas
ca, diin neclintire.

Dan Dețllu
Marii® prefaceri 

găsit KJ o 
Mustra se 
de muzeu, 
descintată 
robii Care 
minte le 
nînd 
rea muncii sutelor de ani", pen
tru ca băiatul unui Teodoteseu 
din Cărbuneștii Gorjului să 
schimbe - primul din seminția 
lui - sapa-n condei și brazda-n 
călimară.

Cu aceeași pleoznă care șfi- 
chiuise ticăloșia fascismului — 
înfierează pe propovăduitorii 
unui nou război (Păianjenul ne
gru) pe trădătorii de tară fu
giți peste hotare să uneltească 
împotriva poporului pe care 
l-au jefuit (Foaie verde la Paris). 

Pentru prima oară, poezia lui 
Arghezi înfățișează Omul în 
luptă, dlntr-o perspectivă ine
dită, pllrtă de optimism, de în
credere în viitor (Cîntare omu
lui, 1907). Victoria poporului, 
desăvîrșlndu-se sub ochii săi, 
trecutul istoric ca și propria-i 
existență ii apar într-d nouă *u- 
mină. Cel care nu cîntase nici
odată „eroi", care se înflăcă
rase mai degrabă în fața gîze- 
|0r și o buruienilor decit a se
menilor, ne dăruiește în Pătru 
al Catrincii un portret de luptă
tor pentru dreptatea celor mulți 
amintind, prin grandoare, de 
Corbea și Toma Alimoș :

„Gătit cu giuvaere, brățări de 
lanțuri grele / li dase stăpinirea, 
la glezr.e, și ghiulele, / Și stră
lucea in fiare, ca un mitropo
lit, / Ros in călcîi de scoabe cu 
nituri 
din 
vază, 
reau 
eoni 
spete. / Drept sfeșnice de mină, 
cu puști și baionete / Păzeau ar
hiereul de temniță, de aproape. 
/.../ Sâ nu cumva să zboare și sâ 
scape".

Condamnînd crimele vechii o- 
rinduiri, respingînd cerul mistic, 
cu miturile și frtozofii lui, artistul 
a optat pentru pămîntul nou al 
Patriei socialiste, pentru oamenii 
care zidesc țara de azi. A- 
devărul cel mare, jinduit și 
căutat o viață, s-a limpezit, în 
fine, și poetul poate ingina, cu 
o umbră de zîmbet. magistrala 
alegorie „Coșarul alb":

„Luna plină, draga mea, / 
Merg cu scara după ea. / Nu 
vrea luna sâ m-aștepte / Și-mi 
alunecâ-ntre trepte. / Cînd o 
reazâm, de-unde-a fost / S-a 
mutat și, ca un prost, / Mut și 
eu alături scara. / Am pierdut 
mai toată vara / Umblînd noap- 
tea-așa în dodii, / Cu o scară 
printre zodii, / Și mi-am cheltuit 
o viațâ, / După zările din 
ceață. / Am cutreierat un an / 
Șesul lat din Bărăgan. / Mun- 
ții-un an i-am colindat. / Zece 
ani am căutat / In izvoare.-n 
curcubeu, / In rogoz, in eleșteu./ 
Scara, prin păduri și sate, / S*a 
tocit pe jumătate / Și de-abia 
de-ajung cu ea / In clopotnița 
cu-o stea, / Unde sună găr
găunii. / De funinginile lunii / 
Nu mai poate sâ se spele / Cel 
ce s-a minjit cu ele. / Luna însă 
m-aștepta. / Uite-o la fereastra
mea.

______ istorice l-au 
vHtă ia co-e penele 
pregătesc îndeobște 
El avea însă o vargă 
și o datorie față de 
vărsaseră în el ose- 

ctitor generații, cdu- 
.printre plăvani, sudoa-

de-

mucegaiuri 
pentru mai 

unealta — 
cu unghii'le 

Ci cu

și strivit. / Cînd se mișca 
lanțuri și se-ndrepta sâ 
/ O suta de cădelniți pâ« 
că tâmiiazâ. / Patru dia- 

falnici, înalți și lăți in

Solemnitatea 
înmînării Ordinului 
„Steaua Republicii 
Populare Romîne" 

clasa I 
academicianului 
Tudor Arghezi

Vineri la amiază, la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, a avut 
loc solemnitatea îmninării Ordi. 
nului „Steaua Republicii Popu
lare Romîne“ clasa 1 academi
cianului Tudor Arghezi.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii A- 
dimiri Naționale, Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro
mine, Hie Murgnlescu, ministrul 
Invâțămîn4ului și Culturii, aca
demicieni și alți oameni de aftă 
și cultură.

Inmînînd marelui poet înalta 
distincție, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer i-a transmis din 
partea C.C. al P.M.R., a Cortsi- 
liului de Miniștri și a Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, feli
citări călduroase, urări de săhă- 
late și multă putere de m'incă în 
opera sa pusa in slujba poporu
lui roinîn și a înfloririi culturii 
socialiste în patria noastra.

ContiniHhd și îmbogățind tra
dițiile luminoase ale literaturii 
noastre, a spus vorbitorul, Tudor 
Arghezi a ridicat versul rotni- 
nesc la noi cirf-mi de creație ar
tistică. In poezia și publicistica 
sa viguroasă și-au găsit expresia 
frămîntările epocii și năzuințele 
de progres ale poporului.

Democratismul și umanismul, 
caracteristice neutru atitudinea 
sa cetățenească in momentele de 
cumpăna și răspundere socială, 
dragostea sa înflăcărată de pa
trie au făcut ca Tudor Arghezi să 
înțeleagă sensul măritor trans
formări ce se înfăptuiesc în țara 
noastră și să îmbrățișeze cauza 
poporului, făuritor al vieții noi.

Academicianul Tudor Arghezi 
este în permanență prezent, cu 
forțe înnoite, în literatura noa
stră nouă, în viața noastră cul
turală, în activitatea obșteâscă 
ca deputat în Marea Adunare 
Națională. Opera sa slujește 
idealurilor nobile ale păcii și 
prieteniei între popoare.

Acad. Tudor Arghezi a mul
țumit pentru acordarea acestei 
înalte distincții, spunînd: „Sînt 
atlt de zguduit de nemeritata, 
prea marea onoare, făcută celor 
80 de ani ai mei incit îmi pierd 
și vorbirea. Nu pot găsi o fru
musețe a cuvintelor meie demnă 
de frumusețea gestului care mă 
emoționează. De-abia putui să 
creionez într-un colț ascuns măr
turisirea smeritei recunoștințe și 
îndrăsneței mele mulțumiri Inti
midate".

Cei prezenți.la solemnitate l-au 
felicitat călduros pe’ sărbătorit,

(Agerpres)

Adunări festive
In cinstea academicianului 

Tudor Arghezi, care a împlinit 
vîrsta de 80 de ani. Academia 
R. P. Romîne șl, Uniunea Scrii
torilor au organizat vineri, în 
sala Ateneului R.P.R. o adunare 
festivă

La adunare au fost prezenți 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, llie Murgu- 
lescu, ministrul învățămîntului 
și Culturii!, academicieni, scrii
tori și alți oameni de artă și 
cultură, numeroși cititori și ad
miratori ai poetului sărbătorit.

Un cald omagiu pentru înde
lunga și bogata sa activitate 
i-a adus sărbătoritului acad 
Atanase Joia, președintele Aca
demiei R. P Romîne.

Academicienii Mihai Beniuc, 
prim-secretar al Uniunii scriito
rilor, Tudor Vianu și Geo 
Bogza, care au luat apoi cuvîn
tul, au relevat marea valoare a 
operei poetice și publicistice a 
maestrului Tudor Arghezi, ope
ră exprimind năzuințele poporu
lui făuritor al vieții noi, pre
țuirea de care creația sa se 
bucură atît în țară ,cît și peste 
hotare.

Primit cu aplauze călduroase 
a luat apoi cuvîntul sărbători
tul, care a mulțumit pentru cu
vintele emoționante ce i-au fost 
adresate, pentru înalta apreciere 
a activității sale.

★

în cinstea poetului Tudor Ar
ghezi. la Casa universitarilor 
ain Cluj a avut loc o adunare 
festivă organizată de filialele 
din Clui ale Uniunii Scriitori-lor 
din R. P- Romînă și Academia 
R. P. Romîne.

Cuvîntul de omagiu a fost 
rostit de scriitorul Ion Agîrbi- 
ceanu. Despre viata și opera 
lui Tudor Arghezi au vorbit 
conf. univ. Dumitru Isac, redac
tor șef adjunct al revistei „Tri- 
buna*‘ și Nagy Istvan, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R.

Artiști ai Teatrului Național 
și ai Teatrului Maghiar de Stat 
din localitate au prezentat apoi 
un program de recitări din ope
ra lui Tudor Arghezi.

La Casa de cultură a sindi
catelor din Tg. Mureș a avut 
loc vineri o seară literară.

Despre munca și opera lui 
Tudor Arghezi a vorbit poetul 
Zoltan Haidu.

(Agerpres)

Concursul „Micilor tehnicieni^, 
organizat de C.C. al U.T.M, și 
Ministerul învățămîntului și 
Culturii, cu scopul de a dezvolta 
la copii dragostea și interesul 
pentru munca productivă, se a- 
propie de sfîrșit. El a antrehat 
și în acest an zeci de mii de 
pionieri și școlari din întreaga 
țară la o activitate interesantă, 
creatoare-

Machete de uzine și fabrici, 
miniaturi ale unor sate electri
ficate, unelte și scule de tîm- 
plărie, strungărie, turnătorie și 
mecanică, numeroase aero și 
navomodele, obiecte de artă 
populară, costume naționale, al
bume de fotografii etc., care au 
figurat de curind în numeroase

expoziții raionale și regionale, 
sînt rezultatul muncii copiilor, 
făcute ou pasiune, răbdare și 
îndemînare.

Cele mai valoroase dintre a- 
ceste obiecte au fost adunate la 
Palatul pionierilor din Capitală 
unde urmează să se deschidă, 
peste puțin timp, expoziția po 
țară a „Micilor tehnicieni".

In aceste zile cei mai harnici 
„mici tehnicieni^ primesc insig
na concursului. Din cei circa 
15.000 pionieri și școlari din 
Capitală, de pildă, care au luat 
parte la concurs, aproape un 
sfert urmează să primească a’ 
ceastă insignă.

(Agerpres)

Spectacolul Ansamblului de cîntece 
și dansuri „Erich Weinert"

Ansamblul de oîntece și dan
suri „Erich Weinert" al Armatei 
Populare Naționale a R. D. Ger
mane a prezentat vineri seara 
tn sala Floreasca din Capitală 
primul său spectacol în țara 
noastră.

Au asistat reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor Armate, 
oameni de artă și cultură, mi
litari, oameni ai muncii.

Au fost de față Wilhelm 
Bick, ambasadorul R- D. Ger
mane la București, și membri 
ai ambasadei.

Ansamblul a interpretat cu 
căldură și deosebită virtuozita

te cîntece și dansuri inspirate 
din folclorul poporului german, 
oîntece ostășești, cînteoe noi de 
masă ale clasei muncitoare 
germane, precum și cîntece so
vietice. Repertoriul a oglindit 
viata nouă socialistă din R. D. 
Germană. Interpreții au fost în
delung aplaudați. Spectacolul, 
care s-a bucurat de un frumos 
succes, a constituit o manifes
tare călduroasă a prieteniei 
dintre poporul romîn Și po
porul muncitor din R. D. Ger
mană.

(Agerpres).

Informații
• Ministrul învățămiiitului 

Superior din R.P. Polonă, Hen
ryk Golansky care se află în 
țara noastră a vizitat vineri di
mineața Institutul de fizică a- 
tomică al Academiei R.P. Ro
mine și Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Capi
tală. în cursul după-amiezii 
ambasadorul R.P. Polone la 
București, Janusz Zambrowicz, 
a oferit un coktai'l în cinstea 
oaspetelui.

Au participat llie Murgu- 
■lescu, ministrul învățămîntului 
și Culturii, Petre Drăgoescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Vasile Dumi
trescu .adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, academi
cieni și alți oameni de cultură.

• Soprana Bela Rudenko, 
artistă emerită a R.S.S. Ucrai
nene, a susținut vineri sea
ra, pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Ro
mine, rolul titular din opera 
„Traviata“ de Verdi. Conducerea 
muzicală a spectacolului a a- 
parținut dirijorului Jean Bo- 
bescu, maestru emerit al artei.

© Dirijorul și compozitorul 
turc Djemal Rechid Rey, oas
pete al țării noastre, a dirijat 
vineri seara concertul extraor
dinar al Filarmonicii de Stat

„Moldova" din Iași. Programul 
a cuprins simfonia Vil-a de 
Beethowen, două dansuri tur
cești de Djemal Rechid Rey și 
Dansurile polovțiene din opera 
„Cneazul Igor" de Borodin. 
Și-a dat concursul corul de stat 
„Gavril-Musicescu" din Iași.

• ★
Vineri a părăsit Capitala, ple- 

cînd în R. Cehoslovacă, scriito
rul Eugen Jebeleanu, membru 
în biroul Uniunii scriitorilor din 
R. P- Romînă, pentru discuta
rea și semnarea uriei convenții 
între cele două Uniuni ale scri
itorilor din R.P.R. și din R. 
Cehoslovacă.

-k
După cum comunică Observa-* 

torul astronomic din București 
al Academiei R. P. Romîne, în 
dimineața zilei- de 19 mai, prin
tre nori subțiri, s-a observat, la 
ora 3,21 racheta purtătoare a 
navei satelit, în constelația 
Dragonul și Ursa mică. Racheta 
în mișcare q depășit nava sate
lit. Lq ora 3,24 pe aceeași tra
iectorie s-au observat două 
corpuri cam de aceeași strălu
cire (mărimea stelară 2) la 3 
grade depărtare unul de altul - 
nava sate’it și cabina ermetică 
detașată.

Studenții Pavlov Andrei și Stanciu Gh. din anul |V lucrînd 
intr-unui din laboratoarele Institutului de Petrol și Gaze din 

București.
Foto : P. POP

Glndind la anii lor viitori
(Urmare din pag. I-a) 

lungindu-le viața, gospodărin- 
du-și mai bine lucrul. Acum, 
Predan stă pe gînduri: ce ar 
mai putea face, pentru ca să reali, 
zeze mai mult"? Simte foarte bine 
că uriașul eveniment din viața 
poporului nostru, Congresul al 
IlI-lea al Partidului, trebuie să 
fie cinstit prin fapte deosebite. 
Citește liniile directoare ale 
programului de dezvoltare a 
economiei naționale în perspec
tivă și așa, fără să bage de sea
mă cum șj cînd, începe să vi
seze : vasăzică peste cincispre
zece ani... Temperamental vor
bind. Gheorghe Predan, în mod 
obișnuit nu este deosebit de vi
sător ; taică-său, și el munci
tor la Uzinele „Grigore Preo
teasa" l-a învățat cu lucrul se
rios. disciplinat și perseverent: 
băiatului îi place munca și în 
al doilea rînd rugby-ul. achi- 
tindu-se totdeauna conștiincios

de sarcinile lui de uteml 
Acum, pe neașteptate, iată. ] 
devenit mai visător. Cînd te gîn. 
deșii că în 1975, pe timpul îna
intării noastre treptate spre co
munism, cînd bunăstarea poporu- 

fi la nivelul celor 
țări din lume, el 
să aibă decit 34

lui nostru va 
mai avansate 
Predan nu o
de ani ! Va fi în floarea vîrstei.

El înțelege că nu trebuie să 
aștepte viitorul cu brațele în
crucișate. Și el. ca Emilia Gros 
și utomistul Mihai Bodnariuc de 
la matrițerie. autor în vremea 
din urmă a unei inovații, și alți 
nenumărați tineri de la Uzinele 
„Grigore Preoteasa" care au 
citit cu ochi mari, plini de emo
ție. Proiectul de Directive vor 
să se arate demni de bucuria 
și cinstea ce le este dată, vor 
să muncească cu abnegație, 
șase ani de acum înainte, de
cenii de acum înainte, convinși 
că tinăra lor viață va înflori 
bogat, va rodi bogat, pe dru- 
mul arătat de partidul nostru,



VIAȚA Dl ORGANIZAȚIE

Grija de părinte 
a comunistului

Organizația de bază U.T.M. 
de la turnătoria de fontă, a ho- 
tărît să discute în adunarea ge
nerală purtarea utemistului 
Păun Bălan.

Secretarul organizației U.T.M, 
încercase deseori în discuțiile cu 
el, să-l ajute. L-a chemat chiar 
fi în fața biroului U.T.M. Dar 
degeaba. Cîțiva utemiști chiar 
se supăraseră pe el „Ce tot îl 
cocoloșiți atîta. El ne face de 
rîs și voi, biroul, umblați cu 
mănuși".

Și iată-l acum pe Bălan în 
fața adunării generale U.T.M. 
Toată trufia forțată în care se 
învăluise încă de la intrarea în 
adunare s-a năruit tind l-a auzit 
pe unul din tovarășii lui cetind 
răspicat :

— Să fie exclus din organiza
ție... Lipsește de la muncă, in* 
jură, este arțăgos, nu respectă 
pe nimeni. Și dacă nu i s-ar fi 
atras atenția de nenumărate ori..,

— Noi luptăm pentru econo
mii fi Păun dă la fiecare reper 
cite 10—20 de piese rebutate — 
a spus Spinu Ion — șeful bri
găzii de producție a tineretului 
„30 Decembrie". L-am criticat, 
i-am spus cu binișorul, dar 
tot degeaba. Noi, să știți, nud 
mai primim în brigadă.

Păun ridică capul și privi mi
rat spre Ion. „Cum și tu? spu
neau privirile lui. Omul cu care 
a copilărit împreună. Au mers 
împreună la școală, au învățat 
meserie, omul căruia ii spunea 
toate gindurile., toate frămintări- 
le...

— în producție este neatent, 
te auzi glasul unui tinăr.

— S-a înhăitai cu tițiva der
bedei, se auzi vocea altuia. Cu
treieră restaurantele, face chefuri, 
se bate...

...Haimanale... unde i-am cu
noscut ? Pe bulevard. Păun 
zîmbi amar. Nici nu se pu
tea în altă parte. A început cu 
dicționarul cuvintelor „șmeche
rești", a urmat apoi băutura, 
acostatul fetelor, scandalurile...

— De aceea eu sînt pentru 
excluderea lui din U.T.M.

Păun tresări din nou. Dar 
de ce? Greșește omul, îl critici, 
înțelege, se îndreaptă... îl cri
tici... dar de una, două, trei 
luni pe el nu fac altceva detit, 
îl critică. Dar nu trebuie, nu 
vreau să mă ex„. Ii venea greu 
să pronunțe chiar cuvîniul ex
clus.

— ...Ce mai, și eu cred că tre
buie să-l scoatem din tindurile 
noastre.

Și secretarul se pregăti să 
pună la vot propunerea de ex
cludere. în momentul acela în- 
oă, din fundul sălii se auzi o voce 
talmă, bătrînească,

— Și pe mina cui îl lăsăm 
dacă o să-l excludem din U.T.M.? 
Să zicem să-l excludeți. Dar ce 
va face el după aceea, v-ați în
trebat ?

Tinerii din adunare întoarseră 
capul spre cel care vorbea. în 
privirile lor era mirare: „Cum 
adică pe mina cui U lăsăm?*.

— îl trimitem din nou în bra
țele „prietenilor1* lui ? continuă 
vocea calmă, bătrînească.

acest lucru nu se întimplă. De 
cînd a pornit întrecerea în cin
stea Congresului partidului, de
cind au primit stegulețe, Lupoiu 
și Chivu au produs 10.000 de 
bucșe- Potrivit coeficientului ad
mis puteau rebuta 100 bucșe. Au 
rebutat doar 12. 88 bucșe eco
nomisite, fiecare a 10 lei — în
seamnă ceva. Apostol Dumitru 
și Ivan Dumitru au executat
3 600 corpuri de pompă și au 
rebutat în ioc de 36 bucăți — 
procentul admis — 6. Dacă un 
asemenea produs costă 100 lei 
înseamnă că dîntr-un condei ei 
au economisit 3.000 le..

Dacă facem economii — 
spune Apostol — dacă dăm 
o producție sporită. acea
sta este în interesul nostru. 
Ne-am angajat să economisim 
2.000 lei oe lună și în mai pu
țin de 3 luni brigada a econo
misit 35.000 lei. Acum după ce 
am citit Directivele Congresului 
al Illlea al P.M.R. pentru pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii I960—1965 și 
pentru programul economic de 
perspectivă (proiect) ne-am pro
pus să sporim economiile pe 
baza dezvoltării mișcării de 
inovații, pe baza mai bunei 
gospodăriri a materiei prime și 
auxiliare Fiecare strungar din 
brigada mea va reduce la 
maximum consumul specific de 
scule, și va lupta pentru redu
cerea rebuturilor din prelucra
re la zero.

în uzină toți tinerii se strădu
iesc să-și îndeplinească angaja
mentele luate. Ei știu că dezvol
tarea economiei naționale, ridica

— Păi dacă nu vrea să se în
drepte, se auzi o voce din sală.

— Ați dat de o greutate cu 
un om și gata, afară cu el din 
U.T.M. Mulți dintre voi de aici 
ați învățat meserie de la mun
citorii virstnici din uzină. Și, să 
fim cinstiți, credeți că nu ne-ați 
dat puțină bătaie de cap ? Ce-ar 
fi însemnat dacă ne săturam și 
noi să vă mai ajutăm, dacă ne 
pierdeam răbdarea ?

Comunistul Gheorghe Nicole
scu îl observase de cîtva timp 
cu mai multă atenție pe Păun. 
Și-a dat seama că băiatul are o 
minte ageră, îi place meseria și 
prinde cu repeziciune fiecare 
explicație pe care i-o dai, Ade
vărul este ci tint încă multe 
„chichițe" în meseria asta de 
turnător pe care el nu le știe. 
La început îi părea rău de fap
tul că lucrează prost. Voia să 
fie și el printre fruntașii secției. 
Apoi însă, tind a văzut că nu 
o scoate singur la capăt, a lă
sat-o baltă. „Atîta pot, atîta
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dau". Nu, nu este un om de le
pădat. Trebuie numai muncit 
mai atent cu el.

— Eu zic — continuă tovară
șul Nicolescu — să nu ne gră
bim cu excluderea lui.

Eu mă oblig să mă ocup de 
el. Și vocea tovarășului Nicoles
cu, răminînd calmă, avea in ea 
o nuanță hotărîtă, fermă, și ceva 
adine răscolitor pentru sufletul 
lui Păun.

în viața unui om tint momen
te care răscolesc pînă în odîncu- 
rile sufletului schimbînd carac
tere, transformînd conștiințe. în 
astfel de moment a trăit atunci 
față cu tine, așa cum arogi. Un 
astfel de moment a trăit atunci 
și Păun. Se și văzuse exclus din 
U.T.M. și o răceală de gheață 
îi învăluise corpul. Se speriase? 
Da. Se resemnase? Nu. Pentru 
că nu putea concepe sâ trăiască 
în afara organizației, pentru ci 
nu-și putea închipui așa ceva. 
Atunci gindurile îi erau încUcite. 
Ar fi trebuit să vorbească fi nu 
știa cum să se dezvinovățească 
fi nu putea. Nu putea pentru că 
tot ceea ce era cinstit in el se ri
dicase la suprafață dind drepta
te celor care-l criticau. Și de
odată „răspund eu pentru eT.

Mergea spre casă cu capul ple* 
cat fi nu înțelegea. Știa că-i He 
meni rău, că și tovarășul Nico
lescu știe lucrul acesta. Mas mult, 
atunci era convins ei ornai aces
ta care c garantat pentru el nuti 
tigțur ci al, Poaa, nu • H-i facă 
de tis. Șj totași—

în după-amiaza «ceea nu a 
mai ieșit pe bulevard. A doua 
zi s venit la lucru fi a muncit 
tăcut, aproape morocănos. în 
fond ar fi meritat măcar o sanc
țiune. Dor nisiic... Și astfel ■ 
mai trecut încă o zi, o sâptămi- 
ni și apoi altă sâptamini. Trep
tat gindurile s-au limpezit sau 
așa credea Păun cel puțin, A 
răspuns de mine pentru că este 
om în virstă. are copii fi știe 
ci i se poate întimplă oricui să 
greșească. Acum m-a lăsat să-mi 
revin. Și a așteptat încă o săp- 
î amină și apoi încă una. A mun
cit conștiincios ji. plăci nd u-i 
meseria. a reușit, aproape 
firi să-fi dea seama, să-și 
depășească planul. Pentru pri
ma dată după nu știu cile 
luni. în ședința de producție a 
fost lăudat. Tot pentru prima 
dată după multe luni. Lauda a 
trecut însă pe lingă el fără sâ-l 
atingă. Aștepta. Privea la nea 
Gheorghe și aștepta. Și aștep
tarea asta ii da o stare de în
cordare nervoasă. în fond ce 
avea cu el ? De ce nu-l cheamă 
odată să-i spună: „măi băiete 
așa și pe dincolo ?"

Dar nea Gheorghe tăcea. Răs
pundea ca și pînă atunci la bu
nă ziua, îi da sfaturi atunci 
tind i le cerea în legătură cu 
producția și atit.

Comunistul Gheorghe Nicoles
cu știa, din îndelungata fi bogata 
sa experiență de muncă fi de 
viață, că le astfel de oameni ca 
Pături dădăcelile nu ajuta. Dim
potrivă- De aceea el l-a lăsat 
să-și faci un adine proces de 
conștiință. Comunistul Nicolescu 
își dăduse seama că Păun Bălan 
dispune de acele resurse inte
rioare care descoperite fi valori
ficate U vor călăuzi pe drumul 
cel bun. Iar răspunderea pe care 
și-o asumase era aceea de a ve
ghea și de a interveni la nevoie 
în lupta pe care acest tinăr o dă
dea cu propriile știe lipsuri. Dar 
Păun Bălan n-a v ea de unde să 
știe acest lucru. El aștepta să-l 
critice, să-i zică ceva.

Intr-o zi după terminarea lu
crului Păun Bălan n-a mai putut 
răbda și s-a dus la comunistul 
Nicolescu.

— Spune bre, nea Gheorghe, 
ce ai de spus și tiu mă mai lăsa 
să fierb atît. Doar te-ai obligat 
să răspunzi pentru mine. Atunci 
ctitică-mă, lămurește-mă.

— Bine dacă vrei tu, Atamci 
să facem împreună tițiva pași.

Angajamentul în munca — 
o mare răspundere față de colectiv

(Urmare din pag. l-a) 

pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1960—1965 și programul econo
mic de perspectivă-

Eram gata să plec din sector 
cînd la o mașină un steguleț 
mic triunghiular mi-a atras a- 
tenția. Nu atit stegulețul cit cu
vintele scrise pe el ,,Răspund 
de calitatea produselor14 3 La a- 
ceastă mașină lucrează comu
nistul Gheorghe Apostol.

Am aflat povestea acestui ste
guleț și a altor 12. Ele au fost 
date celor mai buni muncitori 
și indică faptul că piesele lu
crate de aceștia nu mai trec pe 
la control. Doi controlori au a 
cum alte munci.

Alături de muncitorii virst
nici, tineri! din sector s-au 
angajat să dea numai piese de 
bună calitate. La puțin timp 
după angajamentul luat 13 oa
meni, majoritatea tineri își con 
trolează singuri piesele. 4 sînt 
în brigada lui Gheorghe Apos
tol. Să-ți controlezi singur pie
sele asta înseamnă să fii pă
truns de o înaltă conștiință so 
cialistă. înseamnă să fii un 
om bine pregătit, conștient 
de pagubele pe care le-ar aduce 
neglijența sau ușurința. Dacă 
Ion Lupoiu și Chivu Gheorghe 
care „Răspund de calitatea pîe- 
selor“ ar strica să zicem o buc
șe de aluminiu, atunci pompa 
gata montată cu tot ansamblul 
n-ar mai da debitul respectiv 
la bancul de probă, ar trebui 
demontată și de aici, pierdere 
de timp, de material etc. Dar

..De fapt, măi băiatule, începu 
nea Gheorghe cu vorba-i blajină, 
te-ai făcut băiat de treabă și fără 
să fii întruna criticat, iar pentru 
asta, pentru că te-ai dovedit a fi 
un om întreg pot să-ți string 
mîtia... Dar pentru că toț am în
cepui vorba am să-ți mai spun 
ceva.

Și pe drum i-a spus o pove
ste tristă, dureros de tristă, des
pre un băiat firav venit să în
vețe o meserie, despre un meș
ter rău, despre bătaie, foame, 
mizerie.

— Pentru o vorbă bună, pen
tru o privire caldă și o mină 
prietenească, aș fi dat atunci 
orice.

Și apoi i-a vorbit despre ziua 
de astăzi, despre cea de mime, 
despre oamenii care o vor trăi 
și vor clădi in ea și care nu vor 
fi alții detit tinerii de astăzi.

— Iar noi comuniștii — con
tinuă nea Gheorghe — trebuie 
să ne gindim la toate acestea. 
Și tu va trebui să te gindețti. Ai 
înțeles acum ?

Și Păun a înțeles. A înțeles 
omenia acestor ginduri, și și-a 
simțit inima caldă ți bătind mai 
repede pentru grija de părinte a 
acelui om față de el, față de 
viitor. Și a înțeles cit de mare 
fi cit de cuprinzător poate fi 
sufletul unui comunist.

Au trecut de atunci multe 
luni. Astăzi, tind intri în Uzi
nele .^Semănătoarea** de pe pa
noul de onoare te privește o față 
modestă, cu un zîmbet parcă stin- 
jenit în colțul gurii. Este Păun 
Bălan. Numele lui e din ce 
in ce mai des printre cei evi- 
dențiați. Iar la ce a fost, „cind- 
va de mult** cum spune nea 
Gheorghe căutind cuvintele. 
Păun se gpndește ca la un vis 
util.

Acum este din nou într-o șe
dința. Stă cu fruntea sus, cu 
obrajii puțin îmbujorați și as
cultă. Ascultă vocea secretarului 
de partid care citește cu clari
tate :

..Subsemnatul Gheorghe Ni
colescu. membru de partid din 
anul 1945, îl recomand pe to
varășul Păun Bălan pentru a in
tra în tindurile Partidului Mun
citoresc Romîn".

I. PETRU 
D. DAN

„Zimbiți vo rog".
(Din activitatea cercului de foto-amatori a Cose» pionierilor 
din Tg. Mureș).

Numeroși tineri vizitează standul de cărți al Librăriei rw. 4 din Cluj.

In preajma meciului de fotbal 
CehoslovacăR. P. R.-R.

Duminică de la ora 17,15. sta
dionul .23 August" va găzdui 
intilnirea internațională de 
fotbal, dintre echipele selecțio
nate ale R- P. Romine Și R. 
Cehoslovace, contlnd pentru 
„Cupa Europei". Intîlnirea sus
cită un mare interes in riadul 
amatorilor jocului cu balonul ro
tund din țara noastră. In ulti
mele luni echipa cehoslovaca a 
confirmat valoarea sa obținind 
o serie de prețioase victorii in 

rea nivelului de trai are la bază 
succesele obținute în muncă de 
fiecare, că îndeplinind angaja
mentul dovedesc prin fapte că 
țin la onoarea uzinei, la cuvîn- 
tul dat.

Sub conducerea organizației 
de partid, organizația U.T.M. 
mobilizează activ pe tineri la 
îndeplinii ea angajamentelor lua
te Prin diferite forme, comite
tul U.T.M., comuniștii din con
ducerea organizației U.T.M au 
explicat tinerilor ce înseamnă să 
lucrezi mai bine, cum poți face 
acest lucru, au dezvoltat în rin- 
dul lor o atitudine nouă, socia
listă față de muncă, spiritul de 
întrajutorare, esența întrecerii 
socialiste pe baza căreia progre
sează întregul colectiv.

Insuflețitoarele prevederi pen
tru dezvoltarea economiei na
ționale cer tuturor oamenilor 
muncii mai multă pricepere, mai 
mult spirit de organizare, mai 
multă inițiativă. Sub conducerea 
organizației de partid, alături de 
muncitorii virstnici, tinerii me- 
talurgiștj de la Uzinele „1. C. 
Frimu*4 din Sinaia își vor inten
sifica eforturile in producție, 
contribuind activ la înfăptuirea 
prevederilor Proiectului Directi
velor care deschid perspective 
largi, minunate.în fața poporu
lui nostru muncitor. Rezultatele 
obținute de tineri vor dovedi 
odată mai mult atașamentul lor 
față de politica partidului, dra
gostea lor nețărmurită pentru 
făuritorul vieții noi, luminoase, 
Partidul Muncitoresc Romîn. 

fata unor formații renumite Nu 
de mult, echipa cehoslovacă a 
învins cu scorul de 4—0 redu
tabila echipă a Austrie:.

Fotbaliștii cehoslovaci care au 
sosit joi la București, s-au an
trenat in cursul ailei de vineri 
pe stadionul ..23 August". Din 
rtndul echipei se remarcă apre- 
ciatii internaționali Stacho (por
tar), Novac (funda,). Bubernik 
(mijlocaș). Dohnsla, Molnar 
(înaintași) și alții.

Pentru aoest med formația 
probabilă a R P. Romtne va fi 
următoarea: Mindru (lițu).
Popa, Apolzan. Soare, Jenei, 
Nunweiller, Hașoti, Racsi, Ma- 
teianu. Eftimie, Tătaru.

In deschidere la ora 15,30 e- 
chipa selecționată de rugbi a 
orașului București va întîlni 
valoroasa formație franceză 
P.U.C-Paris.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției de reproduceri 
după desene ale pictorului Rembrandt

Vineri dimineața, sub auspi
ciile Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea, a avut loc în sala „Nicolae 
Cristea" din Capitală deschide
rea expoziției de reproduceri 
după desene ale pictorului Rem
brandt. Exponatele au fost puse 
la dispoziția I.R.R.C.S, de către 
Legația Olandei la București.

Au participat Al. Buican, 
vicepreședinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
srăinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerului învățămîntu- 
lui și Culturii, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Cumpărați ciocolată, șerbeturi, drageuri, rahat, 

dropsuri, bomboane umplute, care se găsesc in sorti* 

mente bogate in magazinele alimentare.

Finala campionatelor 
republicane de box
• Astă-seerâ stadionul Repu

blicii din Capitali va găzdui cu 
începere de la ore 19.00 reu
niunea finali a campionatelor 
republicane de box la rțirșitul 
căreia vor fi desemnați campio
nii țării pe anul in curs. Din 
cei 10 campioni de anul trecut 
in lupta pentru cucerirea centu
rilor au mai rămas 6 : M. Do- 
brescu, 1. Mihtiik. M- Sloian, 
Șerbu Neocșu, P. Zaharia și V. 
Manuțan, care vor încerca fă 
reediteze victoriile din 1959. 
Pentru prima oară s-au califi
cat in finale Ion Marin, Al. Ba- 
riciu. N Mindreanu, I. Turcu, 
I. Manea, M. Ghiorghioni fi 
I. Monea. Iată programul corn- 
pl't a celor 10 partide (în or
dinea categoriilor) ; Al. Bari- 
ciu—M. Dobrescu ; N. Min-' 
dreanu—N. Puiu ; C. Gheor
ghiu—I. Turcu ; I. Mihalik— 
I. Manea ; Ion Marin—Fr. Paz- 
mani; I- Dragnea— Stoian; N. 
Linca—N. Șerbu . I. Monea— 
P. Deca; P. Zaharia—Gh. Ne
grea ; V. Mariuțan—M. Ghior
ghioni.

(A ger preș)

Au fost de față Cohen Stuart, 
însărcinatul cu afaceri ad interim 
al Olandei la București, precum 
și șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Mircea Deac, critic de 
artă, care a vorbit despre opera 
marelui pictor olandez Rem
brandt.

A luat apoi cuvîntul Cohen 
Stuart, care a mulțumit 
I.R.RC.S. pentru organizarea 
acestei expoziții.

(Agerpres)

O politică fermă 
de apărare a păcii 

Acad. prof. G. Vrânceanu
director adjunct al Institutului de matematică

al Academiei R.P.R.

Am urmărit ca orice om de bună credință evenimentele interna
ționale ale anului acesta, eforturile neprecupețite ale Uniunii So** 
vietice pentru pregătirea conferinței la nivel înalt pentru rezolvarea 
unor serii întregi de probleme menite să asigure pacea lumii.

în timp însă ce popoarele lumii așteptau cu nerăbdare începerea 
conferinței la nivel înalt, cercurile agresive americane călcînd în 
picioare cele mai elementare norme ale dreptului internațional, au 
trimis avioane de spionaj dea-supra teritoriului Uniunii Sovietice 
torpilînd astfel conferința celor 4 șefi de guverne. Or, asemenea 
acțiuni reprezintă nu numai o rușinoasă provocare față de marele 
stat sociaJist ci și o sfidare a năzuințelor oamenilor cinstiți de pe 
întreg cuprinsul globului, care așteptau de la conferința de la 
Paris un progres pe calea destinderii încordării și obținerea unei 
păci trainice.

Popoarele lumii dau o aprobare deplină poziției juste, hotărite, 
profund princip:ale pe cane a avut-o Nikita Sergheevici Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Dușmanii păcii și 
socialismului trebuie să înțeleagă că cu țările socialiste nu se pot 
duce discuții de pe poziții de forță.

Manele stat socialist care a desfășurat de-a -lungul întregii sa'e 
existențe o neabătută politică de pace nu putea tolera provocările 
cercurilor agresive americane.

Popoarele lumii vor destindere, tratative acorduri reciproc accep-r 
tobile. Nimănui nu-i este permis astăzi să atenteze la suveranitatea 
unui alt stat așa cum procedează cercurile militariste, americane.

Sînt convins că voința de pace a popoarelor va triumfa pe de
plin, deoarece în 'ume există forțe puternice, în frunte cu marea 
Uniune Sovietică, care apără cu fermitate pacea, libertatea și su
veranitatea popoarelor.

0 ripostă hotărîtă 
provocării guvernului S. U. A.

Alfred Mendelsohn
Împreună cu tovarășii și co

legii mei compozitori muzi
cieni, am privit cu speranță spre 
conferința la nivel înalt, în 
care urma să se facă un progres 
în aplicarea propunerilor co
existenței pașnice promovate de 
Uniunea Sovietică, de toate 
statele socialiste, de forțele pă
cii, iniilnirea în care trebuia să se 
găsească drumuri spre o pace 
trainici.

2Ve-« indignat profund felul 
cum a înțeles guvernul Statelor 
Vaite tie Americii si „pregă
tească"* această importantă confe
rință. Zborul avionului „U-2~ a 
fost o provocare evidentă atît 
prin momentul ales cit și în
deosebi prin faptul ci se în
cearcă de către guvernul Statelor 
Unite a se legitima spionajul ca 
un mod, chipurile, normal de 
relații cu ti te state, a se procla
ma ca o politică de stat a S.U.A.

Tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov a dat în conferința pre
liminară și apoi în conferința 
de presă o ripostă hotărîtă

Telegrame externe
La Moscova

Vernisajul Expoziției 
cărții romînești

MOSCOVA 20. — Corespon
dentul Agerpres transmite : Vi
neri seara a avut loc la Mos
cova, la Casa prieteniei popoa
relor, vernisajul Expoziției căr
ții romînești. Expoziția a fost 
organizată de Asociația de prie
tenie sovieto-romînă cu con
cursul A.R.L.U.S-uluî.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Evgheni Afanasenko, ministrul 
Invățămîntului al R.S.F.S.R., 
președintele Asociației de prie
tenie sovieto- romînă.

Vorbitorul a subliniat că 
deschiderea expoziției are loc

Colaborare
BUDAPESTA 20. -— Corespon

dentul Agerpres transmite : La 
20 mai s-a semnat la Budapesta 
o înțelegere de colaborare prie
tenească intre universitățile „C. 
I. Parhon“ din București și 
„Oetvos Lorand" din Budapesta. 
Aceasta înțelegere face parte din 
planul de colaborare culturală

Vizita acad. prof. S. Stoilov 
în Franța

PARIS 20. — Coresponden
tul Agerpres transmite : De 
cîteva zile se află în Franța, la 
invitația unor instituții franceze 
de învățămînt superior, în ca
drul prevederilor schimburilor 
culturale cuprinse în acordul 
cultural franco-romîn, acad, 
prof. Simion Stoilov, directorul 
Institutului de matematică al 
Academiei R.P. Romîne.

La Institutul de Matematică 
al Universității din Strasbourg, 
prof. Stoilov a conferențiat des
pre „Reprezentarea quasi con
formă și teoria geometrică a 
funcțiilor analiticei Expunerea 
a fost urmărită cu mare interes 
de asistența formată din mate
maticieni, cadre didactice și 
studenți. Prof. Cerf de la Uni
versitatea din Strasbourg a adus

Datorii împovărătoare
LONDRA 20 (Agerpres). Pre 

si occidentală comentează cu 
îngrijorare situația politică din 
Turcia tn urma manifestațiilor 
antiguvernamentale din ultima 
vreme. Ziare ca „Financial Ti
mes" (Anglia) și ..New York 
Herald Tribune" (S.U.A.) scriu 
că aceste manifestații antiguver
namentale. oglindesc „o criză a- 
dincă in economia și politica 
Turciei" Ziarul „The Financial 
Times" scrie că „in prezent da
toriile Turciei fată de Urile Eu
ropei occidentale și fată de

acestor pretenții ale guvernului 
Statelor Unite ale Americii.

Mă raliez din toată inima cu 
această poziție demnă și plină 
de simț al răspunderii, din par
tea reprezentantului marelui stat 
socialist. Totodată sînt convins 
că pacea în lume va trebui să 
progreseze, va progresa pînă la 
urmă cu toate că actualul gu
vern al S.U.A. nu dorește 
aceasta.

Omenirea are dreptul la pace 
și la perspectiva unui viitor fe
ricit, ferit de bombe atomice. 
Sînt atît de multe lucruri ce 
trebuie realizate în folosul 
omului, și ele necesită pentru 
înfăptuirea lor un climat de 
pace și de muncă constructivă.

Poporul nostru are în fața 
perspectivele admirabile deschise 
de Proiectul de Directive al 
celui de al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
are de înfăptuit o viață nouă, lu
minoasă. De aceea pacea ne 
este necesară fi scumpă — iar 
apărarea ei o socotim o datorie 
sfîntă.

în zilele cînd poporul romîn 
este însuflețit de documentele 
plenarei lărgite a G.C. al 
P.M.R. care deschid perspec
tiva luminoasă a des-ăvîrșirii 
construcției socialiste și a tre
cerii treptate spre comunism. El 
a transmis poporului romîn 
urarea de a obține succese tot 
mai mari în dezvoltarea econo
miei, culturii, în ridicarea nive
lului de trai.

V. Stan, din partea Ambasa
dei R.P. Romîne, a mulțumit 
apoi organizatorilor expoziției.

prietenească
întocmit pe baza convenției d& 
colaborare culturală între cele 
două țări.

Cu ocazia seiivnării înțelegerii 
Vasile Pogăceanu, ’ ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Budapesta a 
oferit u-n cocteil în saloanele 
ambasadei.

un omagiu personalității știin- 
țiifice a prof. Stoilov, eviden
țiind contribuția valoroasă a 
școlii matematice romînești. 
Printre cei prezenți se aflau 
profesorii Thorn, Malgrange, 
Casoiil și alții.

Prof. Stoilov a fost de aseme
nea oaspetele Facultății de 
științe a Universității din Pa
ris. Cu această ocazie acad, 
prof. Stoilov a conferențiat la 
Institutul „Henry Poincare" des
pre „Quasi conformitatea și 
funcțiile analitice".

în numele Facultății de știin
țe, prof. Paul Martel a mulțu
mit acad. prof. Stoilov, care a 
fost în repetate rtnduri oaspe
tele Universității din Paris, pen
tru interesanta sa expunere.

S U.A. se ridică la peste 400 
milioane dolari care urmează să 
fie plătite pînă in anui 1970. In 
plus creditele externe pe termen 
lung de peste un miliard dolari 
pe care le datorează Turcia „a- 
liatilor" săi occidentali trebuie 
să fie plătite In viitorii 40 de 
ani". Aceste datorii sînt cu atit 
mai împovărătoare cu cit. după 
cum arată același ziar, „puterea 
de cumpărare a lirei turcești a 
scăzut cu 70 la sută fafă de 
1950".



Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciovla marele miting de la Berlin
BERLIN 20 (Age rp ras). » 

La 20 mai, în sala purtînd nu
mele cunoscutului antifascist 
german Werner Zeelenbinder 
ucis de hitleriști — una din cele 
mai mari săli din Berlin - a 
avut loc un mare miting la care 
au participat peste 5.000 de lo
cuitori ci Berlinului.

La tribuna prezidiului se aflau 
N. S. Hrușciov, Walter Ulbricht, 
Otto Grotewohl, mareșalul Uni
unii Sovietice R. I. Malinovski, și 
alții.

Participanții la miting au sa
lutat cu entuziasm pe N. S. 
Hrușciov și pe conducătorii Re- 
pub’icii Democrate Germane.

Intîmpinat cu aplauze și ova
ții entuziaste N. S. Hrușciov a 
rostit o cuvîntare.

Asistența a ascultat cu o mare 
atenție cuvîntarea rostita de 
N. S. Hrușciov.

Dupâ ce N. S. Hrușciov și-a 
încheiat cuvîntarea, în sa'â au 
izbucnit ovații furtunoase.

S-a dat apoi cuvîntul lui W. 
Ulbricht prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

Dupâ cuvîntarea Iul W. Ul
bricht în salâ «u Izbucnit cu o 
nouâ forțâ aplauzele, s-au auzit 
aclamații la adresa prieteniei 
între popoarele Uniunii Sovietice 
și poporul R. D. Germane, în 
cinstea pâcil In întreaga lume.

★
BERLIN 20 (Agerpres). - 

TASS; In cuvîntarea sa rostită 
la mitingul de la Berlin N. S. 
Hrușciov a spus printre altele:

Știți desigur că |a Paris urma 
sâ aibă loc întîlnirea șefilor gu
vernelor celor patru mari puteri 
pe care o așteptau toți oamenii 
de pe pămînt.

Din păcate, întîlnirea la nivel 
înalt nu a avut loc, ea a fost 
torpilată de cercurile guvernante 
ale Statelor Unite ale Americit 
prin acțiunile lor provocatoare 
și agresive. Acest lucru il știe 
astăzi întreaga lume și oricit ar 
încerca acum să recurgă la șire
tlicuri diplomații americani și 
acele persoane oficiale de rea 
credință care vor să dea vina 
pentru torpilarea acestei confe
rințe pe cel nevinovat — adevă
rul tot va triumfa 1

Uniunea Sovietică s-a pregă
tit cu perseverență pentru întil- 
nirea la nivel înalt, a făcut totul 
ca in cadrul pregătirilor pentru 
conferință să nu se ivească mo- 
mente care să complice lucru
rile.

Considerăm că participanții 
occidentali la întîlnirea la ni
vel înalt sînt și ei de aceeași pă- 
rere, deși într-o măsură diferită 
și, cu toate că cu mult înainte 
dd începerea conferinței s-au 
manifestat semne îngrijorătoare, 
credeam că judecata sanatoasa 
va triumfa.

Dar, după cit se pare, in Sta- 
tele Unite ale Americii se ducea 
o luptă ascunsă și complicata in
tre diferite forțe politice. La 
inspira temeri serioase.

Dacă țineți minte, am vorbit 
despre aceasta după ce m-am 
înapoiat din călătoria în Statele 
Unite ale Americii. Nu ne-am 
grăbit atunci să obținem un răs- 
funș definitiv la multe întrebări. 

Urmăream cu atenție dacă in 
Statele Unite vor învinge forțele 
„războiului rece44 și cursei înar
mărilor sau vor triumfa partiza
nii coexistenței pașnice.

Ce-i drept, am subliniat încă 
atunci că președintele Eisenho
wer are condiții mai complicate 
decît mine, ca președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
In țara noastră există o deplină 
unitate in problemele de politică 
internațională și internă atit in 
Partidul comunist, in guvernul 
sovietic, cit și în rindurile po
porului. In Statele Unite cercuri 
puternice și influente care nu 
sînt interesate în lichidarea în
cordării și a „războiului rece- 
se află în imediatul anturaj al 
președintelui și exercită presiuni 
asupra lui. Și acum vedeți re
zultatul.

Gîndiți vă, că chiar în preaj
ma conferinței. In ajunul intîl- 
nirii șefilor de guverne, a spus 
în continuare N S. Hrușciov, 
oamenii de stat dm Statele Uni
te an început dintr-odatâ. ca la 
comandă, sa r otească discursuri 
provocatoare și amenințătoare, 

discursuri conțineau 
multe cuvinte ostile la

Ele au trimis la 9 aprilie în 
țara noastră un avion militar 
de spionaj. După cum am mai 
spus, am hotărit atunci să nu 
p-otestăm pentru a nu le face 
pe plac adversarilor noștri. 
După cum se vede, ei raționau 
astfel: dacă nu ați doborît a- 
vionul, înseamnă că nu sinteți 
în stare să vă apărați cerul îm
potriva incursiunilor noastre.

Aceasta a însemnat o presiu
ne, o constrîngere asupra noas
tră. Oficialitățile din Pentagon 
au hotarit să reoeto actul agre
siv. făcind ca următoarea in
cursiune a avionului spion să 
coincidă cu sărbătoarea interna
țională a proletariatului — 1 
Mai. Dar cum se spune, s-au 
gindit la una și a ieșit alta. In 
acel moment agresorii ar fi tre
buit sa se Svuzt, așa cum se 
obișnuiește, să condamne a- 
ceastă acțiune de violare, să dea 
asigurări că asemenea lucruri 
nu se vor mai repeta și că 
vinovății vor fi pedepsiți-

Dar nu, ura i-a orbit pe agre
sori. Ei au declarat ca avioa
nele au zburat și înainte deasu
pra noastră și ca vor zbura și in 
viitor pentru că aceste acțiuni 
sînt în interesul politicii națio
nale a Statelor Unite, lată pinâ 
unde au putut să ajunga l

A fost o perfidie. Repet acest 
cuvint de multe ori pentru câ 
este greu sâ găsesc un alt cu
vint care ar putea caracteriza 
atit de precis absurditatea, aven- 
turismul acțiunilor oamenilor de 
stat ai S.U.A.

Am condamnat acest act agre
siv la Sesiunea Sovietului Su
prem al U.R.S.S. El a fost con
damnat de întregul nostru popor. 
Acum Uniunea Sovietică a adus 
această problemă in fața Consi
liului de Securitate, unde a ple
cat ministrul Afacerilor Externe, 
tovarășul Gromîko.

Nu considerăm acest act agre
siv al clicii militariste ameri
cane drept o prevestire directă 
a războiului. El reprezintă o în
călzire a pasiunilor negre și rele. 
Prin faptul că am doborît avio- 
nul și prezentăm atit de tăios 
acest act agresiv în fața jude
cății opiniei publice, răcorim 
capetele înfierbintate ale adepți- 
lor „războiului rece“.

Chiar In condițiile in care îm- 
potriva țârii noastre a fost săvir* 
șită o provocare, noi am hotărit 
totuși sa plecăm la Paris, deși 
ne-am gindit că, poate, acest 
jucru nu trebuie făcut

Probabil președintele Eisen
hower, Herter, Nixon și mai ales 
Allan Dulles, zimbeau ironic, 
b icurindu-se dinainte ca la m- 
tîlnirea conducătorilor de gu
verne de la Paris, Eisenhower se 
va uita la Hrușciov și se va 
g ndi — la ce bun căutați aia 
să ne convingeți. 
Statelor Unite

Aceste
foa-te ------- — - -
adresa Uniunii Sovietice și a 
țărilor socia’iste.
lui Herter. Dillon. Nixon au fost 
tăioase și insolente. La o con
ferință de Dresă, președintele 
S U.A. li s-a alăturat și a spus 
că în discursurile lor a fost ex
pusă politica Statelor Unite.

Toate acestea demonstrau că 
guvernul Statelor Unite nu do
rește rezolvarea problemelor ar
zătoare. El nu numai 1 
dorit conferința, dar a făcut to
tul pentru a găsi un

discursurile

că nu a

tul pentru a găsi un nou pre
text de încordare a relațiilor, 
pentru a încinge atmosfera 
maximum și pentru a-i lipsi 
condiții normale pe cei care 
pregăteau sa se intilnească la 
Paris.

Guvernul sovietic însă dorește 
cu hotărire și perseverență pa
cea. Pentru a rezolva intr-un 
mod rezonabil problemele arză
toare, pentru a da oamenilor 
posibilitatea să muncească și 
să trăiască liniștiți, el este gata 
să folosească chiar cea rriaj 
mică șansă, chiar cea mai mica 
posibilitate. Aveam impresia ca 
speranța nu este încă pierdută 
și am continuat $ă ne pregătim 
pentru această întîlnire-

Forțele reacționare din Sta
tele Unite și, în special, Penta
gonul se temeau, în mod vădit, 
de un eventual deznodămînt fe
ricit al conferinței și făceau to
tul pentru a zădărnici întîlnirea, 
pentru a împiedica o înțelegere.

la 
de 
se

avioane ale 
au zburat dea

supra teritoriului Uniunii Sovie
tice, n-ați fost în stare să faceți 
nimic și ați venit totuși la Pa
ris.

Dar, după cum se spune, cine 
rîde la urmă, rîde mai bine. Am 
doborît avionul cu prima rache
tă. Ne-am dus la Paris pentru că 
sintern credincioși politicii noa- 
stre de luptă pentru pace, pentru 
destinderea încordării.

La întîlnirea preliminară a șe
filor de guverne ai celor patru 
puteri ne-am expus ferm și ho- 
târit poziția. Restul vă este cu* 
noscut. Strins cu ușa prin fap
tele incontestabile, Eisenhower a 
recurs la subterfugii. Ia recu
noașteri pe jumătate. Dar în tre
burile politice serioase nia ju
mătățile de măsuri, nia recu
noașterile pe jumătate nu în
dreaptă situația.

Daca Uniunea Sovietici ar fî 
acceptat o conferința in aceste 
condiții, s-ar fi creat un prece
dent și mil.tanștn american 
și-ar fi putu! închipui câ tvul 
le este perima și câ pot foîou 
cu noi limba iui forță

In 3ceste condiții, nu am pu
tut să parî’cinâ— a conferința 
conducătorilor de guvern*.

Toți oamenii cinstiți tși dau 
seama, iar cine 
încâ pinâ acum. _ _
neapărat câ nu l uiunea So
vietică este vinovată de faptul 
că conferința n-a avut tar.

Faptul câ conferința nu 
tinut mihnește devgur pe toți 
oamenii de buna-credință. De 
aceea, and la întîlnirea preli
minară din 16 mai cu șefii de 
guverne ne-am dat seama câ 
guvernul S.U.A s-a bolârit m 
torpileze conferiața conducăto
rilor de guverne, am oropus ca 
ea să fie aminatâ pinâ U ° 
dată mai favorabilă. Am aiuns 
la concluzia că cel mai bine 
este ca confer'nța să fie ami- 
nată cu 6—8 luni pinâ cînd se 
vor cristaliza problemele ivite, 
pînă cînd, ca să spun așa. se 
va așeza praful.

Termenul propus de noi a 
provocat tot feiu. de speculații 
în presa occidentală : de ce 
peste 6—8 luni, oare nu pentru 
că peste o jumătate de an in 
S.U.A- va fi ales un nou pre
ședinte ? Nu punem însă pro
blema că conferința trebuie să 
se țină fără Eisenhowei. deși 
în mod practic, firește, așa 
va fi.

Guvernul sovietic, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov. a 
propus ca conferința să fie con
vocată peste 6—8 luni. Așa cum 
se spune i Noaptea este un bun 
sfătuitor. Dacă nu vom găsi un 
limbaj comun neutru rezolvarea 
problemelor internaționale liti
gioase cu actualii conducători ai 
S.U.A. sau cu președintele care 
va veni în locul lui Eisenhower, 
îl vom aștepta pe următorul Pre
ședinte. Dar nu vom aștepta 
mult cu rezolvarea problemei 
lichidării rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, cu în-

nu a înțeles 
va înțelege

cheierea Tratatului de pace cu 
Germania și reglementarea pe 
această bază a problemei Berli
nului Occidental.

Alegerea președintelui S U.A. 
nu o hotărim noi. ci poporul 
american. Noi nu ne amestecăm 
in această chestiune și nici pu 
ne-am amesteca chiar dacă am 
putea. Este cit se poate de clar 
că pentru asigurarea păcii »n 
întreaga lume cea mai mare im
portanță o are problema ce dd- 
Ltică vor duce Stateie Unite 
ale Americii — cea mai mare 
putere a lumii capitaliste-

Acum, cind conferința la ni
vel inait de la Pans nu a avut 
loc din vir.a S.U.A., este intru 
totul firesc să se pună întreba
rea care va fi în următoare',e 
6—8 luni politica Uniunii So
vietice, a tuturor țârilor socia
liste participante la Tratatul 
de la Varșovia ?

Nu pot vorbi în numele tutu
ror țărilor socialiste. Trebuie să 
ne consultăm in această pro
blemă cu guvernele statelor 
prietene. Și vom face aceasta, 
așa cum am mai spus-o ieri, 
după sosirea la Benin-

Nu von. face nimic de natură 
să agraveze situația internațio
nală și s-o împingă înapoi spre 
ceie mai re.e vremuri are „răz
boiului rece . Dimpotrivă, ca și 
în trecut, guvernul Uniunii So
vietice va face tot ce este ne- 
cesai pentru a Îndrepta lucru
rile spre însănătoșirea situației 
internaționare și imbunătațirea 
relațiilor dintre state.

Intenționăm să urmăm și pe 
viitor orientarea leninistă de 
coexistență pașnică intre sta
tele socialiste și capitaliste, să 
obținem destinderea încordării 
internaționale, dezarmarea și 
rezolvarea pașnică a problemelor 
litigioase. Dezaimarea este pro
blema problemelor.

Vă spun sincer, a spus în con
tinuare N. S- Hrușciov, că 
conferința la 
Paris nu am 
tanui gol. câ 
neri concrete 
problemele 
gente.

Uniunea Sovietică este nemul
țumită de modul cum se desfă
șoară tratativele de la Geneva 
in problemele dezarmării. Ne 
convingem tot mai mult că în 
momentul de față țările occi
dentale nu doresc dezarmarea 
și caută doar să dea impresia 
câ particiDâ la lucrările acestui 
comitet al celor zece pentru că 
nu îndrăznesc sâ arate întregii 
lunii că sint împotriva dezar
mări;. De aceea, reprezentanții 
lor la Geneva nu fac altceva 
decît sâ bată apa ia ruâ.

Toate pogoare e tarnii doresc 
ca probre~a deza-mâri sâ be 
rezolvată și ou vom renunța să 
deounem el ort uri- vom lupta S 
mai Derse\erenT pentru îndepli
nirea voinței lor.

Vreau să mă refer acum la 
prob’ema care, dupâ cum fmi 
dau seama, va fram nia cel mai 
mult — la problema inche-eri 
Tratatului de pace cn Germania 
și la p-ob’ema Beri~*j j- Oer- 
dental indisolubil legată de a- 
ceasta-

URS.S. și RDG rexF-wâ 
că in situația creata m exista 
altă so’uție decît de a se sem-a 
Tratatul de pare cu cele doua 
state germane rare există hi 
realitate și astfel de i se •*- 
chide, in sfirșit. capito’u! cel> 
de-al doilea tazboi mondiat Pe 
areastă bază s-ar rezolva p'o- 
blema încetării ocupației Berli
nului OcrdentaL pentru care 
am propus și continuăm să pro
punem statutul de era? tiber.

în rroce.-’u' de fată, e- 
xistâ. aș souae. o s^uafe 
cufa*ă. Pewna a zdrobi Ger
mana lase sta. itatee coa’itiei 
ariTrrtțerrsîe »3 avrx oeTcxe de 
c*va “tri arxî! de eriri _ Dzr 
iată ei pnriu rrhererea Tratau 
tabu de pace ca Gerszrea 15 
ani s-au dovedi a fi prea p-T*-

O astfel de slnatre esQ 08 
atit mii ormx otoâerahrlă» cu c3 
an de an in Geruaama oonden- 
talâ crește i*:'! renta cemsr’re 
ore nu au tras tnvâțrimrte d n 
războiul trecut, nu s-an T.pXat 
cu situația care s-a creat de pe 
umi zdroberii Gemanrei bitle- 
rste. Aceste cercuri aflitariste. 
a’e căror interese te apără cu 
at;ta zel cancelarul Adenaoer. 
găsesc tot spri^fltd peste ocrea x 
Pe îapenaHgtfi americani și pe 
revanșarzii de Ia Bonn k ie^gâ 
ura împotriva țărilor lagărului 
socialist, iar Adenauer, apreciind 
după tot ce face, este însriratond 
politicii lor agresive comune. 
Nu intîmplător cercurile ameri
cane cele mai reacționare fl 
rroslavesc ca prîoapaî organiza
tor al „cruciadei" împotriva co- 
munismului.

Germanii cinstiți afirmă că 
ceea ce face Adenauer amintește 
tot mai mult de ceea ce a făcut 
Hitler. Se știe cum a sfirșit-o 
acest fuhrer turbat, dar Ade
nauer tot nu se ast mpărâ.

Se vede câ Adenauer nu mai 
este în stare să înțeleagă că vre
murile nu mai sînt aceleași, 
s-au schimbat. Situația în lume 
s-a schimbat —“ 
miliard de ___
viața sub steagul 
leninismului, 
socialiste dispun de 
loacele nu numai 
apăra, ci să și dea o contralovi- 
tură nimicitoare, dacă agresorii 
vor Încerca să dezlănțuie un 
nou război.

De aceea, domnu’e Adenauer, 
nu vă bucurați că ați reușit „să 
vă strecurați**, cum se exprimă 
unii ziariști americani, în postul 
de secretar de Stat al S.U.A. A- 
ceastă situație nu este veșnică. 
Va veni vremea cînd și ameri
canii se vor dezmetici.

Intrucît a venit vorba despre

ia 
nivel înalt de la 
venit cu geaman- 
am adu-> propu- 
în legătură cu 

internaționale ur

simțitor. Pe^te un 
oameni își făuresc 

_ a * marxism* 
Popoarele țărilor 

toate mif- 
pentru a se

adversarii păcii și colaborării in
ternaționale, a spus N. S. Hruș
ciov, țin sâ menționtz încă o 
personalitate de acest soi. Mă re
fer la dl, Brandt, zgomotosul 
primar al Berlinului occidental. 
Uneori el dă din mîini cu un 
aer prea belicos!

Zilde trecute Brandt a declarat 
că Berlinul occidental va avea 
prilejul „să-și manifeste voința" 

și sâ se unească .,cu prietenii săi 
din Republica Federală44, adică 
cu Germania occidentală. N-ar 
trebui insă să uitați că Berlinul 
occidental este situat pe tento- 
riul Republicii Democrate Ger
mane și că se va da o ripostă 
nimicitoare oricăror încercări ale 
Germaniei occidentale de a pune 
mina pe el.

Speram că conferința la nivel 
înalt va face să progreseze re
zolvarea problemelor intemațio. 
nale de cea mai mare importanță 
inclusiv problema Tratatului de 
pace cu Germania. Cum se poate 
proceda acum în situația creată?

Desigur, Uniunea Sovietică și 
celelalte țări iubitoare de pace 
•u acum tot dreptul moral ca 
fără nici un fel de alte amînări 
să rezolve această problemă 
semrrnd Tratatul de pace cu 
Republica Democrată Germană. 
Prin aceasta s-ar rezolva și 
problema BerRnului occidental.

Se pune întrebarea: nu cum
va > sosit t mpul ca de ne acum 
să trecem la semnarea Tratatu
lui de pace cu Republica Demo
crată Germană? La vremea lor, 
așa au procedat doar Statele 
Unite ale Americii încheind tra
tatul de pace unilateral cu Ja
ponia !

Am examinat această proble
mă $i iată la ce concluzie am 
aiuns. Sîntem convinși că, deși 
forțele reacțiunii au torpilat 
conferința la nivel înalt, lupta 
pe care o desfășoară în întrea
ga lume forțele iubitoare de pa
ce pent-u întărirea păcii și re
glementarea problemelor 
naționale litigioase pe 
tratat veîor, va fi încununată 
de victoria asupra forțelor răz
boiului 
credem 
ferința 
loc. In 
să mai .
cercăm, prin eforturile comune 
ale tuturor celor patru puteri 
învingătoare, să găsim o solu
ție problemei devenite de mult 
actuală a semnării Tratatului 
de pace cu cele două state ger
mane care există acum în rea
litate. La coockiza că conferin
ța va putea să se întrureascâ 
atirari a-n ajuns na traaai neu
tra câ do? am fanrt aceasta 
?-npurrre dar ș; câ H
ramfrah1 lor dta !? “n 
rw^Dcător’ ce rr trer wtpri 
orddeotaV *->- raFat de 
aceste- woocneri

State’e occ-dect*te. >irie®er î 
Doșin la iutTorea la wveî 
inal* trebeâe sâ isie'eagi jsst 
poziț-a noastră. La rnccr tar. 
ele toebz e să ■’•eze >retez și 
pftadpa — să «a ri» ta 
ca lei de aci» untatarate 
care ta șe
filor de gx-.erw jeste * 
Hbl Nx—a ta teV acesta re* 
f ceea’-e tar-etevir -
fambîta pesfcre vreteafea te- 
fl-t.re a șeFter de ș«
peltea exa"~ sarea jenoteneter 
arzătoare tare 'șs cer reeeHam 
ta vederea . tar i păcn îa
Isrerea

la 
bse 
data

inter- 
calea

și agresiunii. Vrem să 
că peste 6—9 luni con- 
la nivel înalt va avea 
aceste condiț i are sens 
așteptăm puțin și să in

la reducerea continuă a zileî de 
muncă. In Uniunea Sovietică va 
fi cea - mai scurtă zi de lucru 
din lume.

Partidul Comunist și Guver
nul Sovietic au trasat 
ca în viitorii cîțiva ani, pe baza 
dezvoltării industriei și agricul
turii să fie asigurat un nou a- 
vînt al bunăstării poporului.

Nu este departe timpul cînd 
oamenii sovietici vor avea cel 
mai înalt nivel Ce trai din lume.

Oamenii sovietici se bucură și 
de succesele mari ale popoare
lor din țările socialiste frățești. 
Ne bucură minunatele succese 
obținute în construcția socialis
tă de oamenii muncii din Repu
blica Democrată Germană, de 
dv.. dragi tovarăși berlinezi.

Este limpede pentru oricine 
— a spus în continuare N. S. 
Hrușciov — că țările care pro
movează o politică consecventă 
de pace și își concentrează toate 
eforturile asupra dezvoltării eco
nomiei, culturii, luptă pentru ri
dicarea bunăstării poporului, nu 
pot urmări scopuri agresive.

Avem nevoie de pace. Vom 
obține, fără a ne precupeți efor
turile, slăbirea încordării inter
naționale și în acest scop vom 
duce cu tenacitate și perseveren
ță tratative cu puterile occiden
tale. Nu vom permite însă ca 
imperialiștii să vorbească cu 
noi de pe poziții de forță. Tre
buie să demascăm uneltirile a- 
gresorilor. trebuie să ascuțim 
vigilenta popoarelor, să unim și 
mai strins rindurile luptătorilor 
pentru cauza măreață și nobilă 
a păcii.

Marea și invincibila noastră 
forță rezidă în faptul că popoa
rele țărilor socialiste sînt strîns 
unite, că e'e merg spre țelul lor 
măreț sub steagul glorios al 
marvism-leninismului. Zi de zi 
se consolidează puternicul lagăr 
socialist Dar bogăția nu ne cade 
în casă ca o mană cerească, ea 
se făurește prin munca G*îrză a 
milioane de muncitori, țărani, 
reprezentanți ai intelectualității.

Să ne intensificăm deci și de 
acum înainte eforturile în mun
că. Succesele noastre economice 
vor face ș mai importantă con
tribuția țâr.lor socialismului la 
cauza întăririi păcii ! Forțele 
pârii vor învinge forțele răz
boiului !

sarcina

e y
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MBOcitorri din Ntirsberg m-au 
întrebat cam «rerg .armnle la 
noi. in Uniunea Sovrebcâ_ Le-am 
sras. și vreau sâ reoet și aici, 
că la aci 
b ne.

Poporul 
c9 succes 
care este 
mare importantă în construirea 
societății comuniste in (ara noa
stră.

Adversarii sociaîisTuIuî au 
calificat septenaluî nostru drept 
o sfidare economică a Uniunii 
Sovietice făcută lumii capitalis
te. Ei bine! Nu am ridicat o- 
bectiuni impotnva acestei ex
presii, am declarat deschis și 
continuăm să ceclarâm câ oa
menii sovietici sînt ferm hotâriți 
sâ repurteze victoria in întrece
rea economică pașnică cu cele 
mai dezvoltate țâri capitaliste. 
Sesiunea Sovietului Suprem a 
adoptat o lege prin care sint 
desființate impozitele percepute 
de la mnncito'i și funcționari, 
fap.id că în țara 
a fost adoptată o 
nea lege arată ce
riri sociale uriașe au 
clasa muncitoare, toți 
muncii din Țara Sovietică 
urma victoriei socialismului. 
Uniunea Sovietică va fi rrimul 
stat din lume a cărui populație 
va fi scutită c*'e impozite.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat de asemenea o hotă* 
xîre foarte importantă cu privire

sovietic îndeplinește 
mărețul pan septenal 
o etapă de cea mai

noastră 
aseme- 

cuce- 
obținut 

oamenii 
în

Comunicatul agenției TASS
S-a încheiat programul stabilit de cercetări asupra zborului 

navei - satelit
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Programul de cercetări stabilit 

asupra zborului navei-satelit 
a fost încheiat la 19 mai I960.

In cadrul programului la 19 
mai ora 2,52 pentru înfăptuirea 
coboririi navei satelit de pe or
bită a fost transmisă comanda 
de conectare a instalației propul
soare de frinare și desprindere 
a cabinei ermetic închise

Instalația propulsoare de fri
nare a fost declanșată, totodală 
a fost efectuată stabilizarea pre
văzută a navei în 
ționării 
Totuși, 
nite la 
ternului 
satelit, 
frinare 
lită prin calcul. Ca rezultat, in 
locul reducerii vitezei navei, s-a 
produs o oarecare sporire a e» 
și nava-satelit a trecut pe o 
nouă orbită eliptică situată a- 
proape pe vechiul plan, dar 
avind un apogeu cu mult mai 
mare.

Cabina 
desprins 
gistrindu-se 
nare normală 
stabilizare a cabinei

Ca rezultat al primului zbor 
al navei-satelit au fost soluțio
nate o serie de probleme știin
țifice și tehnice extrem de im
portante,

— S-au verificat lansarea si 
zborul în condiții de siguranță 
pe baza unui program dinainte 
stabilit a puternicii rachete port- 
satelit care au asigurat plasarea 
cu o înaltă precizie a navei

cursul func- 
instalației propulsoare, 

in urma defectării surve- 
unul din dispozitivele sis- 
de orientare al navei- 
direcția impulsului de 

s-a abătut de la cea stabi

ermetic închisă s-a 
de nava-satelit, lore- 

totodată o funcțio- 
a sistemului de

cosmice pe o orbită cvasicircu- 
lară.

— In cursul zborului au fost 
dirijate în condiții de siguranță 
nava satelit și orientarea ei timp 
de cîteva zile.

— Datele obținute prin măsu
rători telemetrice arată că in 
tot cursul zborului, sistemul de 
condiționare și sistemul de tcr- 
moreglaj ale navei au funcționat 
normal și au asigurat condițiile 
necesare viitorului zbor al omu
lui.

Legăturile cu nava-satelit în 
regim telegrafic au decurs nor
mal. In regim telefonic la în
făptuirea prin intermediul apara- 
tajului navei-satelit a retransmi
terii emisiunilor stațiilor de ra
dio terestre, legăturile s-au efec
tuat în condițiile unor zgomote 
cu mari distorsiuni.

— Mijloacele radiotehnice 
speciale destinate transmiterii co
menzilor pe bordul navei con
trolului orbitei de zbor a aces
teia și transmiterii de pe bord a 
informațiilor telemetrice cu pri
vire la funcționarea diferitelor 
sisteme de pe bord și-au înde
plinit cu succes misiunea.

—- Bateriile solare cu auto- 
orientare au funcționat normal.

— întregul aparataj principal 
destinat coboririi a fost proiec
tat just și poate asigura înde- 
plinirea acestei sarcini.

Datele culese asupra primului 
zbor al navei-satelit au furnizat 
vaste materiale pentru înfăptui
rea viitorului zbor dirijat al 
omului în Cosmos și au arătat 
justețea principiilor de bază apli
cate la realizarea navei-cosmice.

Rezultatele lucrărilor efectuate 
permit să se treacă la urmă
toarele etape ale încercărilor.

In momentul 
telit și cabina 
care se află în 
deplasează pe

de față nava-sa- 
ermetic inclusă 

apropierea ei se 
orbită cu o pe

rioadă de revoluție de 94.2,5 mi
nute. Perigeul orbitei este de 
307 km., iar apogeul — 690 km. 
Unghiul de înclinare al orbitei 
față de planul ecuatorului este 
de 65 grade.

Ultima treaptă a rachetei port- 
satelit continuă să se deplaseze 
pe vechea orbită.

Radioemițătorul „Signal" in
stalat la bordul navei-satelit con
tinuă să funcționeze normal, 
transmițînd pe Pămînt informa
ții cu privire la funcționarea sis
temelor și aparatelor.

Consiliul de Securitate va fi convocat 
pentru data de 23 mai

NEW
— La
O.N.U.
cial că
U.R S.S. va fi convocat pentru 
data de 23 mai Consiliul de

YORK 20 (Agerpres). 
19 mai 

a anunțat 
la cererea

Secretariatul 
în mod ofi- 

guvernului

securitate pentru a examina 
problema „cu privire la acțiunile 
agresive ale aviafiei militare a 
S.U.A. împotriva Uniunii So
vietice, acțiuni care reprezintă 
o amenințare a păcii generale4'.

O INIȚIATIVA INTERESANTA A 
ZIARULUI „KOMSOMOLSKAIA 

PRAVDA"
La 19 mai „Komsomolskaia 

Pravda- a inițiat în paginile 
sale „Institutul pentru ancheta
rea opiniei publice4*. Problema 
nr. 1 a anchetei s-a referit la 
menținerea păcii pe pămînt.

Intre 10 și 14 mai ziarul a 
adresat unui număr de o mie 
persoane întrebarea — „Va reușî 
oare omenirea să preîntîmpine 
războiul ?“, la care au răspuns 
afirmativ 968 de persoane.

Nu au dat un răspuns precis 
la această întrebare 11 persoa
ne — 5 muncitori, 4 studenți, 
2 funcționari. In general, aceș
tia sînt oameni sub 25 o'e ani.

Numai 16 muncitori, 2 func
ționari, 2 ofițeri și o gospodină 
au răspuns „Nu**. Ziarul scrie 
că peste o jumătate din acești 
oameni au trecut prin groză
viile războiului trecut și au su
ferit pierderi grele.

Toate răspunsurile primite 
conțin cuvinte emoționante des
pre necesitatea întăririi păcii cu 
toate forțele.

Politica agresivă a S.U.A. condamnată 
de opinia publică internațională

Grandioase mitinguri in R. P. Chineză in sprijinul 
Uniunii SoTielicepoliției jaste a

i ru- m ngun 
ato în sjrjiiral 

? a Un«u3i» Sov.e- 
a torpilării de câtre 
americani a confe- 

celor 
demons- 

3JOO.OOO 
păturile 
Republi- 

Aceste 
ii au a- 
caracter 

ai

rinței șefilor guverne or 
*itrw aari r uteri. La 
trat î au luat parte
?ersoa^e din toate 
popu’atiei d;n capitala 
ca Populare Ch neze. 
rmtîngun și demonstrații 
vut cei trai puternic c 
ce masă din istoria nu 
2 Pekinului, ci și a Chinei 
întregi-

.-Peste 1.000.000 de demons-

Adunări de protest 
in R. Cehoslovacă

de

trânti s~*u adunat în rra-ea 
piață Tîananmin și in toate pie
țele. bulevardele și străzile în
vecinate din Pekin,

Mitingul a fost deschis
Pin Cijen. președintele Comite
tului popular din Pekin, mem
bru al ' -
al P.C.

Den 
ral a] 
rostit o amplă

Mari mitinguri și adunări în 
sprijinul poziție, ferme și prin
cipiale a Uniunii. Sovietice au 
avut loc la Șanhai. Tianțzin, 
Guancijou, Siani. Ciunțin și în 
numeroase alte orașe și sate 
din China.

Biroului 
Chinez.
Siao-pin, 
C.C. al

Politic al CC.

secretar gene- 
P.C. Chinez a 
cirvîntare.

Cele șase întrebări adresate 
lui Eisenhower

WASHINGTON 20 
preș). — După cuir. relatează 
agența United Press Interna- 
tonal, Ia 20 mat a avut loc o 
ședință a unui grup de con
gresmeni al partiduiuî democrat 
în care s-a discutat elaborarea 
unei declarații cerind explicații 
guvernului cu privire la eveni
mentele care au provocat eșe
cul conferinței Ia mvel înalt. 
Potrivit agenției, în această 
declarație se spune:

Congresul și poporul au dreptul 
sa pună următoarele întrebări 
la care guvernul are obligația 
sa răspundă :

De ce a anunțat președintele 
dinainte că, in cazul cînd se 
va înapoia la Washington îna
inte de terminarea conferințe*, 
el va fi înlocuit de vicepreșe
dinte ?

(Ager-

Struye: Pozițiile

De ce a fost ordonat zborul 
avionului „U-2" deasupra Uniu
nii Sov etice tocmai în ajunul 
conferinței la nivel înalt ?

Cînd incidentul cu „U-2* a 
devenit cunoscut de ce au fă
cut oficialitățile guvernamen
tale o serie de declarații false și 
contradctorîi și cine poartă 
răspunderea ?

De ce a ordonat guvernul o 
alertă mllita'ă pe plan mondial 
în timpul întîlnirii de la Paris?

De ce a anunțat guvernul mai 
întîi câ va continua zborurile 
interzise deasupra Rusiei pen
tru ca apoi să revină declarînd 
că a ordonat încetarea lor ?

A fost pusă in pericol tradi
ționala politică americană pri
vind supremația civilă asupra 
militarilor ?“.

PRAGA 20 (Agerpres). — 
„Rușine provocatorilor americani 
care au torpilat conferința la 
nivel înalt! Poporul nostru 
condamnă perfidia S.U.A. I — 
asemenea cuvinte de indignare 
s-au putut auzi vineri pretutin
deni în Cehoslovacia la adună
rile electorale, la mitingurile 
care au avut loc în orașe și 
sate, în tramvaie și magazine.

„Orice încercare de a se vorbi 
cu U.R.S.S. de pe poziții de for
ță este condamnată eșecului, a 
spus .1. Dolanski, membru al 
Biroului Politic al CC. al P.C. 
din Cehoslovacia, la o adunare 
electorală a oțelarilor din Klad- 
no. întregul nostru popor con
damnă în unanimitate mane
vrele provocatoare ale cercurilor 
guvernante ale S.U.A." Aceste 
cuvinte au fost înfîmpinate de 
exclamările 
muncitorilor 
nare.

CONFERINȚA DE PRESA 
LA BUDAPESTA A UNEI 

DELEGAȚII U.T.M.
La 19 mai delegația Uniunii 

Tineretului Muncitor care a vi- 
zitat R.P. Ungară a organizat 
o conferință de presă la care 
Toma Marinescu, șeful delega
ției, a vorbit despre impresiile 
delegației din timpul acestei vi
zite. El a vorbit de 
despre activitatea și realizările 
Uniunii Tineretului Muncitor d<n 
Romînia.

asemenea

de aprobare ale 
prezenți la adu-

DcMONSTRATII 5TUDENȚEȘTI 
IN COREEA DE SUD

După cum anunță agențiile de 
presă, la Seul a avut loc o nouă 
demonstrate a studenților care 
au sosit aici din județul Kocihan, 
provincia Kensanul de sud, un te 
a avut loc un incident sîngeros 
în timpul recentelor manifesta
ții antilisînmaniste din Coreea 
de Sud. Demonstranții au cerut 
pedepsirea asasinilor care au 
împușcat peste 600 de locuitori 
ai orașului Kocihan.

Intr-un alt oraș sud-coreean, 
Kvanciju, a avut loc c'e aseme
nea o demonstrație a studenți
lor care au cerut îndepărtarea 
din funcția de rector al Uni
versității a actualului rector care 
a colaborat înainte cu autorită
țile lisînmaniste.

O încercare de a salva 
prestigiul subminat al S. U. A.

morale ale S.U.A. 
sînt considerabil zdruncinate

BRUXELLES 20 (Agerpres). 
Ziarul „Li bre Belgique" a pu
blicat o declarație a președinte
lui Senatului Struye Paul, în 
care printre altele se spune: 
„Incidentul cu avionul ameri-

can, doborît deasupra teritoriu
lui sovietic, trebuie să fie con
damnat și înfierat. Pozițiile mo
rale ale S.U.A., ca lider al 
Uniunii Atlantice, sînt conside
rabil zdruncinate".

PAR1S 20 (Agerpres). — 
TASS : La 19 mai a avut loc la 
Paris o ședință specială a Con
siliului N.A.T.O. convocată, 
după cum informează France 
Pres^e, pentru „a asculta comu
nicarea privitoare la eșecul con
ferințe» la nivel înalt44. La șe
dință au participat miniștrii A- 
facerilor Externe ai S U Ă-, An
gliei și Franței, precum și mi
nistrul vest-german al Afaceri
lor Externe von Brentano, care, 
deși n-a avut nici o legătură cu 
întîlnirea conducătorilor 
patru mari puteri de la 
a desfășurat o activitate 
în jurul acestei întîlniri.

Deși ședința Consiliului 
N.A.T.O. s-a ținut cu ușile în-

celor 
Paris, 
febrilă

chise, totuși, din informațiile a- 
genției France Presse rezultă că 
secretarul de Stat al S.U.A., 
Ch Herter, care a luat cuvîn- 
tul la ședință a căutat să con
vingă și mai mult pe partici- 
panții la ședință că zborurile in 
scop de spionaj ale av'oanelor 
americane deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice, ar fi „nece
sare lumi'» libere .inclusiv 
S.U.A., pentru a se asigura îm
potriva unui atac prin surprin
dere44.

In felul acesta Herter s-a 
străduit să arunce răspunderea 
pentru politica aventuristă a- 
gresivă a Statelor Unite ale A- 
mericu pe umerii celorlalți mem
bri ai Uniunii Atlantice.

întrevederea lui N. S. Hrușciov 
cu conducătorii R. D. Germane

BERLIN 20 (Agerpres). — In 
seara zilei de 19 mai N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.SS., a avut la 
Palatul Miniștrilor din Berlin o 
întrevedere cu membrii și mem
brii supleanți ai Biroului Politic 
al Comitetului Central al PS.U.G, 
cu membrii Prezidiului Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Ger
mane, ai Prezidiului Camerei 
Populare a R, D. Germane și ai 
Prezidiului Consiliului Național 
al Frontului Național al Germa
niei Democrate.

In cuvîntările lor Walter UI’ 
bricht, prim-secretar al C-C. al

PS.U.G., Otto Groteivohl, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R- D. Germane, ]. Dieckmann, 
președintele Prezidiului Camerei 
Populare a R. D. Germane, E. 
Correns, președintele Consiliului 
Național al Frontului Național al 
Germaniei Democrate, reprezen
tanții unor partide democratice 
și. organizații de masa au aprobat 
in unanimitate poziția adoptata 
la Paris de N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al V.RS.S,

N. S. Hrușciov a rostit o cu- 
vîntare.
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CAIRO. — Primul ministru al 
Indiei, Nehru, care n făcut o vi
zită de cîteva zile în Republica 
Arabă Unită, a părăsit astăzi 
Cairo plecînd la Ankara.

PRAGA. — La 20 mai a sosit 
fa Praga. la inv'tația rectorului 
Universității Caroline, cunoscutul 
industriaș și financiar american 
Cyrus Eaton, laureat al premiu
lui internațional Lenin ..Pentru 
întărirea păcii între popoare", 
împreuna cu soția sa.

MOSCOVA. - La 
gropului parlamentar al 
la 20 mai a sosit la - ____
I. Passalidis. deputat în parla
mentul grec ș{ ppeședintele Uni
unii democrate de stînga (EDA).

LISABONA. — După cum 
transmite agenția France Presse, 
președintele Eisenhower a pără
sit L; sa bona, capitala Portuga
liei. unde a petrecut o zi după 
plecarea sa din Paris.

BERLIN. — De la începutul a* 
mii ui au trecut In Republica De
mocrată Germană peste 20.000 
cetățeni vest-germa ni.

Agenția ADN anunță că numai 
în cursul ult'rrelor două luni. în 
regiunile Haile, Leipzig și Karl- 
Marx-Stadt s-au stabilit 3.000 de 
oameni veniți din Germania Oc
cidentală.

STAS 3452 52

Invitația
U.R.S.S. 
Moscova

BUDAPESTA — La 20 rraî s-a 
deschis în capitala Ungarie1 Tîr- 
gul industrial de la Budapesta, 
la care în afară de R P, Ungară, 
participă 19 țări din Europa și 
America. Printre țările par
ticipante se numără și R. P. Ro 
mînă cu un pavilion cuprînzînd 
o bogată colecție de exponate 
din diferite sectoare Industriale : 
construcții de mașini, chinre, 
lemn, material de construcție, 
textile precum și obiecte de ar
tizanat.


