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

„Bucură,. însuflețește, 
cheamă66

Prin punerea în funcțiune a noului comb nat s derurgic de ta 
Galați cu întreaga sa capacitate de 4 milioane tone oțel anual, 
ca și prin dezvoltarea uzinelor existente, producția de cțel va 
ajunge in 1970 ta circa 7,5 milioane tone și va continue să 
crească in anii următori,

(Din proiectul Directivelor Congresului al 111-lea 
al P.M.R. pentru planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960-1965 și pentru programul 
economic de perspectivă).

Pentru a fi la înălțimea 
marelui rol acordat științei

Ing. Nicolae Sprinceană
Cercetător la Institutul de ene rgetică al Academiei R.PR., 

secretar al Comitetului U.T.M. al Academiei R.PR.

Am citit împreună cu tovarășii 
mei cu multă însuflețire Proiec
tul Directivelor celui de al 
111-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru planul 
de dezvoltare a economici națio
nale pe anii 1960—1965 și pen
tru programul economic de per* 
spectivă.

Mărețul program constructiv 
ce-și găsește oglindire în Proiec
tul de Directive și care deschido 
mărețe perspective în fața știin
ței poporului nostru, ne în
deamnă la o muncă și mai în* 
flăcărată.

Proiectul de Directive trasează 
sarcini de mare importanță oa
menilor de știință ară tind că ei 
trebuie să aducă un aport în
semnat la ridicarea nivelului ca
litativ al economiei noastre, să 
acorde o deosebită atenție me
canizării și automatizării com
plexe a producției, proceselor 
tehnologice avansate, specializă
rii și cooperării în industrie, in
troducerii în producție a reali
zărilor științei și tehnicii mo
derne.

Ca energetician, ca cercetător 
la Institutul de energetică al 
Academiei R P.R., aș vrea să re
lev în aceste rînduri marea im
portanță care se acordă dezvol
tării energeticii, cercetărilor de 
energetică, în cadrul programului 
de dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1960—1965, Cîteva 
cifre din Proiectul de Directive 
sint pe deplin edificatoare din 
acest punct de vedere. Astfel 
dacă în 1959 noi am avut o 
producție totală de 6824 mili
oane KWh. în 1965 noi vom avea 
18.500 milioane KWh, urmînd 
ca în 1975. așa cum se prevede 
în liniile directoare ale progra
mului de dezvoltare a economiei 
naționale in perspectivă. să 
avem o producție de energie elec
trică de 65—70 miliarde KWh.

Noi cerretâtorii științifici, ti
neri și vîrstnici. sintem chemați 
ca alături de întregul nostru 
popor să ne dâruim forțele mă
rețului program de lucru pe care 
partidul îl pune în fața noastră. 
Din acest punct de vedere mwl- 
tora dintre tinerii din institutul 
nostru le vor reveni sarcini de 
mare răspundere pe linia valo
rificării resurselor energetice pri
mare ale țării noastre, fabricării 
coeaului metalurgic din cărbuni 
energetici. pentru construirea 
unor instalații moderne de ar
dere a Jigniților, pentru perma
nenta modernizare a proceselor 
tehnologice. Pentru mine, pro

gramul de dezvoltare a econo
miei naționale reprezintă un nou 
imbold pentru rezolvarea cît 
mai rapidă a problemelor legate 
de perfecționarea mașinilor fa
bricate în țară precum și intro
ducerea și extinderea automati
zărilor industriale — probleme 
pe care le studiază cercetătorii 
sectorului din Institutul de cer
cetări energetice în care lucrez.

Proiectul Directivelor repre
zintă astfel pentru mine o nouă 
chemare pentru a mi dărui toate 
forțele rezolvării sarcinilor ce-mi 
revin în cadrul colectivului în 
care lucrez la modernizarea ac
ționărilor electrice la instalațiile 
de foraj petrolifer, problemă ce 
ridică în prezent, prin Proiectul 
Directivelor noi aspecte legate 
de lărgirea gamei de instalații 
dc foraj pînă la adincimi de 
6000 metri.

Proiectul Directivelor este pen
tru fiecare tînăr cercetător din 
rețeaua de institute de cercetări 
științifice din țara noastră un 
important program de activitate, 
înaripantă chemare pentru 
specializarea noastră în domeni
ile cerute de dezvoltarea științei 
și tehnicii romînești, o entuzi
astă chemare pentru ca fiecare 
dintre noi să-și dea o contribu
ție cît mai mare la introducerea 
tehnicii noi și la soluționarea 
problemelor tehnicoeconomice 
pe care le ridică dezvoltarea 
economiei naționale.

Cu insigna de brigadier 
pe piept

Plecam pe drumul pasionant 
al celor șase ani, către desăvir- 
șirea socialismului, de la un 
ștart care este el însuși glorios. 
Plecăm din mijlocul unor reali 
zări mari, cu oameni a căror 
conștiință socialistă s-a maturi
zat în lupta încleștată pentru 
jchimbc-ec chipului țării. Căci 
de ta fumu* si molozul ultime
lor bombc'damente și pînă as
tăzi. partidul a creat oameni a 
căror copac tete de creație, a 
căror etică comunistă sint capa
bile să focă minuni. Munca 
pentru formarea conștiinței oa
menilor a fost dusă pe șantie
re șl în uzine, intre lanuri și In 
laboratoare. Socialismul a venit 
aproape, fiind adus de oamenii

SPORIND REALIZĂRILE
CRAIOI'A (de la corespon

dentul nostru). — Uzina ^Elec
tro partere' Craiova. T torni dan 
sectorul transformatori desfășoa
ră larg împreună cu întregul co- 
lecția întrecerea socialiști î» 
ciTutea Congresului parlidulai. 
Obiectivul principal — reducerea 
consumurilor specifice de mate
rii prime și materiale. Rezulta
tul ? Pini acum, peste 600.000 
lei economii. Din această sumă 
peste 100.000 lei i-au economisit 
tinerii din brigada conduși de 
Gheorghe Oprea.

Cind au citit Proiectul Direc
tivelor celui de al Ill-lea Coa- 
greș al P-MJL, fiecare tinâr din 
brigadă s a gindit le viitor, la 
dezvoltarea pe rare o r« lua 
orarul ți regiunea lor, la atiiea 
ți ctitea înfăptuiri pe care le ra 

poporul nostru sub con
ducerea inteieepln a partidului.

— Fabricăm — au spus tine
rii — electromotoare. tran sfor- 
maiori electrici de diferite ten
siuni. E normal m ne gindim 
mei iutii re putem face si spo
rim producția, si îmbunătățim 
calitatea. Așa rom sprijini reali- 

DAN DEȘLIU

Aici, I îngă zare
Tărîmul ce se vede, cu stelele vecin, 
cu piscuri de oțel fumegătoare, 
cu Dunărea punîndu și podoabă un rubin 
scinteietor - cît șapte Hunedoare,

ei il zăreau atuncea-n copilăria mea, 
din Grivița-n flăcări,
din gheața bătrinei Doftane... 
Luceafărul din gratii, pesemne, prevestea 
vitrine de neon prin bărăgane...

Acum parcă intrăm in alt meleag : 
altfel metalele, plinea, izvoarele...
Dar peste toate arde mereu același steag, 
măreț ca trandafirii, simplu ca soarele.

Pentru mecanizarea agriculturii producția de tractoare va spori de ta 11.000 bucăți în 1959 ta 
circa 25.000 în 1965. Pînă in anii 1968-1970 agricultura va dispune de cel puțin 150.000 de 
tractoare. Așa cum arată proiectul Directivelor Congresului, producția globală agricolă va 
crește pînă în anul 1965 cu 70-80 ta sută față de anul 1959. Se consideră că este posibi’ ca 

pînă în jurul anului 1975 producția agricolă să crească de aproximativ 3 ori.

muncii conduși 'de partid și nu 
de calendar. Aceasta e legea 
socialismului.

Congresul al Ill-lea este pre
ludiul socialismului biruitor. Cele 
trei viitoare fabrici de ciment se 
vor turna la temelia viitoarelor 
uzine, la temelia celor cîteva 
sute de mii de apartamente noi, 
la temelia școlilor viitoare, a 
teatrelor viitoare, - într-un cu- 
vint la temelia unei Romînii din 
ce in ce mai bogate și 
mal prospere. Viitoarele ce
tăți de foc ale oțelului vor 
sta la temelia cargourilor lan
sate la apa, la temelia mașinilor 
elegante care vor țîșni pe por
țile întreprinderilor, la temelia 
mașinilor care vor fi destinate 
agriculturii părăginite odinioară 

zarea prevederilor din Proiectul 
de Directive ea privire la crește
rea ramam electrotehnice. • 
comtrn'tulor de aparate electri
ce de 23 ori mei mult față de 
1959. 5» se dooelud in față per
spective minunate.

Fiecare-ti face planuri. Tinerii 
din brigade Itu Pireu Lucretia 
de la bob-.narea transformatori
lor, cere au economisit in între
cere 83.640 lei se gindesc la noi 
posibilități cure să aduci mari 
economii.

— Economiile noastre spun ei 
contribuie direct la creșterea ni- 
valului general de trai ol po
porului. De aceea — așa cum 
subliniază și Proiectul Directive
lor — atenția noastră principală 
re /* reduce rea consumurilor 
specifice de materii prime ți 
materiale.

Dezvolți nd realizările de pini 
acum, tinerii au hotărit să mun
cească ți mai înflăcărat pentru 
noi ți noi succese in întrecerea 
î« cinstea celui de ol Ill-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romin- 

a unei țări ce se numea ,,emlna. 
mente agricolă".

Țara aceasta a fost odinioa
ră desmierdată cu atribute de 
parodie. Era (ascultați, oameni 
buni I) Canaan (înnebuneam de 
atita lapte și miere I), era Bel
gie a Orientului.

Bucureștiul era micul Paris, 
Timișoara — mica Vienă. Dar, în 
același timp, orbul nime
rea Brăila. Cel mai bătut 
auzea clinii în Giurgiu. Minci
nosul o întorcea ca la Ploești, 
prostu1 absolvise universitatea 
de la Mizil sau căzuse din că
ruța ruptă la Caracal. Cel ce lua 
mită reprezenta două județe : 
Vlașca șl Teleormanul. S-a ris 
mult de această „sărmană țară

Comitetului Central 
ai Partidului 

Comunist 
din Indonezia

Djakarta

Comitetul Central <ri Partidu
lui Muncitoresc Romin trimite un 
fierbinte salut frățesc Partidului 
Comunist din Indonezia cu pri
lejul celei de a 40-a aniversări 
a întemeierii sale.

De la înființarea sa Partidul 
Comunist din Indonezia a stat 
cu cinste în primele rînduri ale 
mișcării de eliberare națională, 
aducînd o contribuție de nepre
țuit la înlăturarea robiei colo
niale, la cucerirea independen
ței țării. In lupta dirză pentru 
libertate, pace și progres so
cial, partidul vostru s-a călit și 
a prins rădăcini adinei in mase
le largi ale poporului indone
zian.

Urăm Partidului Comunist din 
Indonezia noi succese în activi
tatea pe care o duce pentru 
apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru in
teresele celor ce muncesc, pen
tru triumful cauzei păcii și prie
teniei intre popoare.

Trăiască Partidul Comunist 
din Indonezia 1

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMIN
------•------

Plecarea unei delegații 
a C. C. al 0. T. M.

la Copenhaga
La invitația Consiliului Tine

retului Dane:, o delegație a 
CC. al U.T.M. , plecat 1, Co
penhaga. Delegația este con
dusă de tov. Ion Manciuc. mem
bru supleant al Bi-ou!ui CC. ,! 
C.T.M.. prim-secretar al Co 
■nițelului Regional U T.M. Iași.

In această perioadă

Prășitul și plivHul — 
principalele lucrări 

agricole
Profitul ți plivitul — princi

palele lucrări agricole ce se 
executa în această perioadă, se 
desfășoară intens în majoritatea 
regiunilor. Prima prășită la 
sfecla de zahăr a fost terminată 
în regiunile Timișoara. București 
și Oradea. In regiunile Timi- 

| șoara ți Oradea este aproape 
terminată și prașila 11 la acea
stă cultură. La floarea-soarelui și 
cartofi prima prașilă a fost exe- 

1 cutată pe suprafețe mai mari în 
regiunile București ți Timișoara.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii, pînă la 19 
mai prașila 1 a fost efectuată 
la sfecla de zahăr în proporție 
de 75 la sută, la floarea-soare
lui de 55 la sută, la cartofi de 
30 la sută, iar la porumb de 15 
la sută.

Față de condițiile îmbunătă
țite de executare a lucrărilor de 
îngrijire a culturilor, prășitul 
este în general întirziat. Trebuie 
să se folosească toate mijloacele 
mecanizate, atelajele, precum și 
forțele de muncă ale gospodă
riilor pentru terminarea primei 
prașile.

(A ger preș)

----- ------- e---  

bogată". Dar a ajuns această 
țară să se impună lumii întregi. 
Exportăm ceea ce importam. Tri
mitem specialiști în țâri și con
tinente. Avem reprezentanți in 
conducerea Comitetelor de ta 
O.N.U. Vin bolnavi de peste ho
tare ta faima medicilor noștri. 
Inovăm, inventăm, producem, ui
mim. Căci peste înapoierea țârii 
a trecut taifunul revoluției 
și a transfigurat, a purifi
cat. Turiștii sosiți ta răstim
puri lungi fotografiază ceea 
ce odinioară nu le-a fost dat 
să fotografieze. Ce vor fotogra
fia peste 6 ani ? Magistrata care

AL. ANDRIȚO1U

(Continuare în pag, 3-a)

Oamenii muncii din țara noastră 
condamnă acțiunile perfide 

ale cercurilor agresive

Un aspect din timpul mitingului de la Uzinele „23 August14 din București,

Foto: A. VIERU

Sprijinim din toată inima
politica justă a U. R. S. S.

Li Uzinele „23 August- din 
Capitală, 5.000 de muncitori 
s-au adunat li secția mecanică 
într-un miting. Cu acest prilej 
ej și-au manifestat deplina a- 
probare față de poziția Uniunii 
Sovietice împotriva torpilării de 
către guvernul S.U.A. a confe
rinței șefilor guvernelor celor 
patru mari puteri. De sus de 
pe un platou vorbesc pe rind 
munctorn. Vocea lor puter
nică, hotărită, care umple uriașa 
hală, condamni cu indignare 
provocările cercurilor agresive 
din S.U.A.

Inginerul Petre Turcu spune 
printre altele:

— „Tovarăși, poporul nostru 
muncitor, întreaga omenire a 
așteptat cu nerăbdare și cu deo
sebit interes rezultatele Confe
rinței la nivel înalt de la Pa
ris, care urma să dea răspuns 
la problemele cele mai arză
toare pe plan mondial.

Este cunoscut că Uniunea 
Sov:etică exprimînd voința și 
năzuințele -tuturor popoarelor 
iubitoare de pace, s-a pregătit 
temeinic pentru conferință, a 
dat dovadă de o deosebită răb
dare, a căutat să nu complice 
lucrurile în p-eajma conferinței 
și a chemat toate statele să 
facă la fel. Dar cercurile im
perialiste americane au acționat 
de la bun început în așa fel 
îneît să torpileze conferința la 
nivel înalt. Torpilarea conferin
ței la nivel înalt nu este 
altceva decît expresia politicii 
cercurilor reacționare, militariste, 
strlns legate cu cei ce string

O lecție usturătoare 
provocatorilor

Indignare și mînie față de 
uneltirile imperialiștilor ameri
cani care au torpilat conferința 
de la Paris, atașament fierbinte 
față de poziția justă a U.R.S.S. 
care a demascat urzelile pro
motorilor „războiului rece*4, ho- 
tărîrea fermă de a lupta pentru 
asigurarea triumfului păcii în 
lume — iată sentimentele ce-Ji 
însuflețeau pe cei peste 4.000 
de muncitori din Fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" participant! ia mitingul de 
ieri după agr'ază.

Profitînd de scurtul răstimp 
pînă la începerea mitingului am 
stat de vorbă cu cițiva dintre 
tinerii aflați in sală.

„M-au indignat și m-au um
plut de rnipie uneltirflg imperia- 
iștilor americani,' provocările 
lor banditești. împotriva .Uniunii 
Sovietice. Pentru mine e dar ca 
lumina zile; cț na există duș
man; mai inrăiți ai păcii decit 
fabricanții de armament și cli
ca militarists din : Ștatele 
Unite- — ne-a spus- ’ tină-a 
Năstase Maria din sectorul 2.

^Acești tilhari imperialiști de 
la Washington — ne-a spus 
utenntul Paveîescu Alexandru,

ar — 
au primit un biin’duș rece. Ei 
trebuie sa și bage bine în cap 
ca cu țările socialiste rrn se 
poale discuta de pe poziții de 
•orțâ-.

Aceleași sentimente, senti
mentele șl pudurile tuluror ce
lor prezenți, le-au exprimat și 
cei care au luat cuvîntul la 
miting.

„\c-am adunat la acest mi
ting — a spus muncitoarea 
Florea Nastasia, — pentru a 
p'otesta cu toată hotărîrea noa
stră împotriva uneltirilor cercu- 
rlor imperialiste în frunte cu 
imperialiștii americani din a că
ror cauză conferința la nivel 
înalt a eșuat". Vorbitoarea a 
înfierat cu mînie urzelile cercu
rilor conducătoare din S.U.A. 
arătînd că, în vreme ce U.R.S.S. 
a făcut totul pentru asigurarea 
succesului conferinței la nivel 
înalt, provocatorii americani au 
dus o activitate asiduă pentru 

profituri uriașe de pe urma goa
nei înarmărilor.

Cercurile conducătoare ame
ricane, a spus în continuare 
vorbitorul, și-au închipuit, poa
te că la Paris lucrurile vor 
merge cam așa : vom vorbi des- 
P'e dezarmare și în același 
timp vom trimite deasupra te
ritoriului Uniunii Sovietice a- 
vioane de spionaj. Aceasta este 
o perfidie, o încercare de a în
șela oP'ni a publică.

Noi considerăm că este o ru
șine ca in secolul nostril, seco
lul cuceririlor celor mai înalte 
ale geniului uman, un stat — 
considerat ca exponent al state
lor capitaliste — să proclame 
spionajul drept politică de 
stat. (Voci din mulțime : rușine 
ațîțătorilor la război).

Este firesc că în aceste con
diții Uniunea Sovietică nu a 
putut participa la conferință. 
Poziția fermă a delegației so
vietice a fost justă și ea se 
bucură de deplina noastră apro
bare. Cu țările lagărului socia
list nu se poate discuta de pe 
„poziții de forță“.

Uniunea Sovietică va pro
mova și pe mai departe po
litica bazară pe principiul coexi
stenței pașnice, va lupta cu tărie 
în strînsă unitate cu toate țările 
socialiste pentru soluționarea tu
turor problemelor internaționale 
pe calea tratativelor pașnice, 
pentru dezarmare, pentru înche
ierea tratatului de pace cu 
Germania (In sală se aude: 

torpilarea acestei conferința, 
prin declarații în spiritul răz
boiului rece, prin uneltiri care 
au culminat cu trimiterea de 
avioane de spionaj în spațiul 
aerian al U.R.S.S.

In aceste condiții, a spus to
varășa Florea. atitudinea demnă 
și.hotărită a .guvernului sovie
tic'de (feinlscâre'a politicii fa
lite a „războiului rece*, a în
cercărilor guvernului american 
de a adorm; vigilența popoare
lor, este singura justă. Cred că 
sint în aseoLtnentul tuturor 
munci torilpj și muncitoarelor 
din fabrica noastră exprimînd 
atașamentul deplin față de poli
tica guvernului sovietic și față 
de eforturile deptlse de tovară
șul Hriișc’bv personal pentru a- 
sigurarea păcii in. întreaga 
lume.

La Paris, a continuat tovară
șa Anastasia Florea, forțele a- 
greshe au suferit o înft îngere 
rușinoasă prin demascarea ac
țiunilor agresive ale imperia
liștilor americani, care sînt azi 
mai izolați ca orieînd. Alături 
de noi sint oamenii iubitori de 
pace din întreaga lume. Țările 
lagărului socialist, opinia pu
blică din lumea întreagă con
stituie o forță de neînvins în 
apărarea păcii. In țara noastră, 
oamenii muncii întîmplnînd 
cu entuziasm proiectul de Di
rective ale celui de al 111-lea 
Congres al Partidului care 
'înfățișează perspective mărețe 
de d'zyoltare a economie! na
ționale luptă pentru con
struirea unei .veți pașnice 
și fericite. Poporul nostru 
strîns unit în jurul partidului 
și guvernului este hotărît să 
apere cu vigilență pacea, să cu
cerească noi izbinzi în lupta 
pentru construirea unei vieți 
pașnice, fericite1*.

Cu indignare a vorbit și mun
citoarea M'hai Elena în cuvin- 
tul său despre acțiunile impe
rialiștilor americani îndreptate 
împotriva coexistenței pașnice,

EM. RUCAR

(Continuare în pag. 3-a) j

Trăiască pacea și prietenia în
tre popoare I).

Vorbesc apoi alți tovarăși. Cu- 
vintele vorbitorilor sînt aprobate 
de întreaga masă de muncitori.

Sudorul Marin Ionescu din 
secția vagoane spune:

Noi muncitorii din Republica 
Populară Romînă, împreună cu 
oamenii cinstiți, iubitori de pace 
din lume, am urmărit cu indig
nare manevrele provocatoare ale 
cercurilor reacționare din Statele 
Unite împotriva destinderii inter
naționale. Acum este limpede și 
pentru cei din Apus că, răspun
derea pentru torpilarea conferin
ței la nivel înalt o poartă reac- 
jiunea din S.U.A,t care duce o 
politică gangsterească față de 
lagărul socialist.

% Vorbitorul a subliniat că ma- 
nevrele aventuriste întreprinse de 
cercurile conducătoare ale S.U.A. 
pentru torpilarea conferinței de 
la Paris, au compromis și mai 
m'dt politica S.U.A.

A luat apoi cuvîntul tov, 
acad. Zaharia Stancu. care se 
afla în mijlocul muncitorilor la 
miting. El a amintit că, încă 
de la apariția sa statul sovietic 
sub conducerea marelui Lenin a 
pus la baza politicii jale extern» 
ideia păcii și colaborării între 
popoare.

In continuare acad. Zaharia 
Stancu a scos în evidență con
trastul dintre această politică

T. MIRONESCU

(Continuare în pag, 3-a) •

Ideile 
coexistentei 

pașnice 
vor triumfal

Peste 2000 de muncitori, teh
nicieni ți ingineri din schimbul 
I al Rafinăriei Nr, 1 Ploești s-au 
adunat ieri, după terminarea lu
crului într-un miting, ținînd să-și 
exprime deplina aprobare față 
de politica jastă a Uniunii So
vietice și totodată indignarea 
profundă față df provocările 
cercurilor imperialiste americane 
asupra cărora cade greaua răs
pundere a torpilării conferinței 
la nivel înalt.

Curtea rafinăriei unde se ținea 
mitingul răsuna de lozinci in 
sprijinul poziției hotărîle a Uni
unii Sovietice : „Trăiască politica 
de pace a Uniunii Sovietice' ! 
..Pacea ta învinge**! Se scanda: 
„U.R.S.S. bastion al păcii «"• 
„l om munci și vom lupta pacea 
o vom npara**.

La tribuna improvizată în aer 
liber au luat cuvîntul numeroși 
muncitori. In numele colectivelor 
lor de muncă, vorbitorii au ex
primat indignarea profundă față 
de acțiunile josnice ale cercu
rilor imperialiste, au înfierat jo
cul primejdios cu focul al adep- 
ților „războiului rece**, mani- 
festîndu-și totodată adeziunea 
față de politica justă de apărare 
a păcii promovată de guvernul 
sovietic.

Luînd cuvîntul maistrul labo
rant Vasile. Tomescu și-a expri
mat indignarea și mînia față de 
uneltirile prin care utilitariștii 
americani au torpilat conferința 
la nivel înalt. ..Delefafia >ovie- 
tica in frunte cu tovarășul Hruș- 
cinv — a spus vorbitorul — a 
mers la Paris cu inima deschisă, 
animată de dorința sinceră de a 
discuta și găsi soluții la proble
mele arzătoare ale vieții interna
ționale", Vorbitorul a subliniat 
că prin acte diversioniste care 
au culminat cu acțiunile tilhă 

N. PUIU
corespondentul „Scînteii ti- 
neretului" pentru regiunea 

Ploești
(Continuare în pag, 3-a)



Concursul nostru „Verific ați-vă cunoștințele de cultură generala" cu tema:
„CUM SE REFLECTĂ ÎN CULTURA ROMÎNEASCĂ 

MARI EVENIMENTE DIN ISTORIA PATRIEI"
etapa a iX-a: 30 DECEMBRIE 1947

m v ■ vTraiasca
Republica Populară Romină

Cîntec pentru 
Republica Populară 

Romină
Versurile fac parte dintr-o Republica Populară RominC-

poetic intitulată „Cinice pentru Cine a scris-o ?

Din izbînzi în izbînzi mergi popor luptător, 
împilări, tron vrăjmaș — tu le spulberi sub pași ! 
Muncitori și plugari, cărturari și ostași 
Foupqri.de legi noi, de lu-mină și spor
Voi dați faptelor zbor spre măreț viitor,

Popor, ține frinele
In puternica-ți mină,
Trăiască Republica
Populară Romînă I

Soli ai rodnicei munci, străji de pace n Carpați, 
Orice neam, orice grai, ni-s tovarăși, ni-s frați 
Ciți trp<lim cot la cot fremătînd de-un avînt 
Pe unelte plecați, dar de-un crez înălțcți 
Să prefacem în rai dragul țării pămînt.

Popor, ține frînele
In puternica-ți mînă,
Trăiască Republica
Populară Romină. I

(25 puncte)

„Răsturnarea 
monarhiei"

Expuneri
Cu ce prilej a fost făcută 

această caracterizare a actului 
revoluționar de la 30 Decem
brie ?

..Partidul a chema! masele 
populare să-ți încordeze forțele 
in vederea asigurării aportului 
Romîniei la infrîngerea Germa
niei hitlerisle, în vederea zădăr
nicirii sabotajului capitalist ți 
pentru refacerea economiei dis
truse de război. Datorită efor
tului eroic al clarei muncitoare 
•i al n trecui ui popor muncitor, 
programul elaborat de partid 
pentru redresarea economică «i 
lichidarea inflației a fost aplicat 
cu succes. E“onomia țârii a foșt 
•roasă din haosul in care tin 
de<u «â o Urască dușmanii po
porului. Repetatele Î0rercări ale 
reacțiunii de a submina regi

mul democrat și de a recuceri 
pozițiile pierdute au fost zdro
bite prin lupta maselor. Proce
sul de demascare, izolare și 
zdrobire a partidelor reacționare 
burghezo moșierești a fost dus 
pîna la capăt, și la 30 deceinbrie 
1947 a fost lichidată monarhia 
și proclamată Rcpubliea Popu
lară Romină".

(30 puncte)
★

Cu ce prilej au fost rostite 
acest? aprecieri cu privire la 
modul în care monarhia a je
fuit poporul nostru ?

„Cu minie și desgust au alun
gat oamenii muncii din țara 
noastră pe Hohenzollemi, care 
în intunecații lor ani de domnie 
au fost t iinii de pază ai intere

selor burgheziei, moșierimii și 
ale marelui capital străin, au 
pus la mezat și au vîndut bogă
țiile țării trusturilor occidentale, 
au tîrguit poporul romîn drept 
carne de tun pentru războaiele 
prădalnice puse la cale de cercu
rile monopoliste agresive, și-au 
pătat mîinile eu sîngele munci
torilor și țăranilor care se ridi
cau la lupta pentru pîine, pâ- 
mînt și libertate. Pe bună drep
tate au răsuflat oamenii muncii 
ușurați izgonind acest parazit 
uriaș care a acaparat zeci de 
fabrici, uzine și bănci, moșii de 
sute de mii de hectare și s-a 
îmbuibat decenii în șir din tru
da poporului și din avuțiile Ro- 
mîniei“.

(30 puncte)
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(15 puncte)
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FrofmentuT «te 
reprodus dintr-un 
roman. Cum se inti
tulează el ? Cine-l 
semnează ?

„Pe culoarele pa
latului din dealul 
Patriarhiei domnea 
o agitație nemaipo
menită. Era o ames
tecătură de haine, de 
obraji, de voci, de ri- 
sete și șoapte, dînd 
laolaltă o atmosferă

„Sfîrșit de an 
și început de veac"

Cine este autorul acestor cer suri ee siâeese actul de la 30 
Decembrie 1M7.»

Treiieci Decembrie potruieci și lapte, 
Sfîrșit de an și început de veac, 
încă un vis core-nflorește in fapte—

Nevrednica mea pena de diac 
le scrie-n slove mari, de sărbătoare 
in călindarul Țării romineșb, 
și pe răbojul clasei m.-ncrtocra 
crasteaiă-adinc fioai-acestei vești.

E vremea colindelor, scutoi oameni buni 
din somn 

Poporul vrea să-și fie imgjr Domn I 
Pe fruntea lui e pnns să s-'âlucească 
o oria cununa deed cea regească.
Pentru cununa «ee noua v« dat nestematele 
toate orașele și țoale r~ * e'e.
Munca p topto <e-au ștef-re caratele—

(25 puncte)

Republica 
biruitoare

Cure eete amtorssi acestor versuri publicate in 1940 intr-o cule
gere ce poeuu leăridele J’oațu rșmini ciuli Republica**.

-Sas stucul lume muncitoare 
Sas Irnetea. căci din truda ta 
a răsărit biruitoare, 
a răsărit. Republica...

Vin veacuri noi să lumineze, 
frumoase cum nu au perechi ! 
Tractoare mindre să brăzdeze 
peste ruina lumii vechi...

Vetoți. tovarăși din uzine 
ta cărturar șl tu plugar, 
aid. la Începutul vremii 
să batem piatra de hotar...

\« «e-am scrișnit sub biciul aspru 
si 4'ept sub soare n-am avut, 
atafobHca biruitoare
■e aHră de -acum sub scut...

(20 puncte)

Roma
de mare entuziasm. 
Foi dintr-o ediție 
specială cu actul de 
abdicare zburau din. 
tr-o mînă într-alta, 
în unele grupuri se 
citea cu glas țâre, 
se repetau pasagiile 
în care regele, „jn 
marea lui clemență", 
recunoștea dreptul 
poporului de a-și a- 
lege singur forma 
de stat. Vorbele că-

peteniei care luni de 
zile declarase grevă 
și reîuza sa semneze 
decretele și legile 
socotind că va in
fringe astfel voința 

guvernului, stîrneau 
hohoțe de rîs. Mun
citorii, țăranii, dem
nitarii, oamenii mul
ti și anonimi care 
pășeau pentru prima 
oară sub oupolele a- 
cestei clădiri, rîdeau

de cuvintele regale. 
Rîdeau pentru că, 
sub vălul unei so
lemnități chinuite, ele 
însemnau neputința 
de a înțelege ce șe 
petrece, mascau fu
ria și resemnarea, 
mistuiau veninul în 
care se amesteca 
disperarea tuturor 
acelora pe care re
gele îi apăra sub 
hlamida lui, și care

Amintiri
Un romancier își amintește de 

entuziasmul mulțimii, intr-o gară 
la auzirea veștii proclamării 
Republicii. 11 recunoașteți ? Un 
amănunt suplimentar : rîndurile 
acestea au fost scrise cu prile
jul celei de a Xl-a aniversări a 
proclamării Republicii noastre 
Populare.

„Imi amintesc de ziua aceea 
atît de apropiată și totuși parcă 
foarte depărtată - deoarece de 
atunci s-au petrecut schimbări 
imense pe fața țării, și in conș
tiința oamenilor.

Eram într-o gară : purta încă 
urmele războiului, o parte din 
ziduri se înălțau negre spre ce
rul cenușiu, ca niște schele car
bonizate ; peronul era încă des
fundat pe alocuri și ceferiștii os
teniți și încordați lucrau pe li
nie participind din plin la ma
ree bătălie inițiată de partid 
pentru normai zeeo tnonsportu- 
rj>-. Re pe-o-, se iet-sese o 
fxxă : muzeo nu era. oe sus 
ce-^ec o zăpadă măruntă, era 
wrt, dar oamenii dansau in rit
mul inimii lor, pe notele afișu
lui care anunța ziua întîia a 
Republicii Populare Romîne".

(25 puncte)

Versuri 
populare
în ce comună a fost creat fr

eest cîntec popular „Am o țar* 
ca o floare" ?

Frunză verde de cicoare, 
Am o țară ca o floare, 
Floare mîndră ca un soare, 
Mho iubesc cu-nflăcărare. 
Munții cu fruntea de brad, 
Cîmpuri cu rodul bogat, 
Aur, petrol cit li vrea, 
E bogată țara mea!
Frunzuliță- dintre vil, 
Toatg aste bogății 
Astăzi, după cum toți știm, 
Sînt a celor ce muncim.
Frunzulițe din trei peri, 
Cu ciocoi și cu bancheri 
Am dat de pămint, măi frate, 
Și de-atunci avem dreptate. 
Am răsturnat monarhia, 
Azi mai mîndră-i Rominia, 
Cresc pe lunci mai multe flori, 
Se-ncing hore-n sărbători, 
Unde domnea sărăcia 
Astăzi crește avuția.
Și iar verde de secară. 
Să trăiască-a noastră țară 
Republica Populară, 
Să trăiască, să-nflorească 
Republica Romineascăf

(25 punete)

Cîntec
Tn ce culegere de texte de 

cintece populare au apărut ver
surile de mai jos?

Frunziță de nelbă, 
Republică dragă, 
Care-am suferit
Noi tpți te-am dorit,

n
de acum încolo ră- 
mineau singuri în 
bătaia nemiloasă a 
revoluției. Regele se 
adresa poporului, 
vorbea cu e|, își lua 
rămas bun, pentru 
prima oară îndepli
nind intr-adevăr vo
ința fui. Oamenii nu 
aveau de unde să 
știe că, a doua zi, 
supusul și prea tă

cutul Hohenzolern 
avea să se certe in 
umbra castelului Pe. 
leș pentru fiecare 
lucrușor ce nu în
căpea în valizele 
pribegiei lui. Oame
nii știau numai că 
regele nu mai este, 
și asta era de ajuns"

(20 puncte)
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Știți ce reprezintă partitura de mai sus ? Trimiteține textul.

(30 puncte)

„Pe cine acoperea 
coroana"

Cine este autorul șl reviste in care a «părut desen Ip

anul 1947 1

(20 puncte)

popular
Ne-ai scos pe ogoare 
Frumoase tractoare 
Și muncim «u drag.
Nu ca altă dat’
Cînd privîm de-a lungul
Bate spicul vîntul,
Vom ieși cu drag
Mii ni la secerat

Mulți au fost uciși.
Pe nedrept înehîșl
De acei păginl
Cu Inimi de cîînî.
Azi vrem să muncim
Și să-i fugărim,
Vrem șo-i alungăm
Și să-i depărtăm,
Cu coasa cosim
Și îl izgonim,
Cu sapa săpăm
$• ii alungăm.

(25 puncte)
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întrecerea socialistă
în cinstea celui de al 111-lea

Congres al P. M. R.
Zero rebuturi înfrumusețează orașul

Semnarea convenției consulare 
intre R. P. Romînă și R. Cehoslovacă

Vtemiștii Eftimie Zaharia și 
Vasile Damian sînt buni prie
teni și în același timp amîndoi, 
responsabili de brigăzi de pro- 
lucție ale tineretului de la în
treprinderea de prefabricate 
^Progresul" din Capitală.

într-una din zile după ce 
r-a pornit întrecerea socialistă 
in cinstea celui de al lll-lea 
Congres al partidului, Vasile 
Damian i-a propus lui Eftimie 
Kaharia ca brigăzile conduse de 
ti să se întreacă în muncă.

Îndrumate de către organi
zația de partid și cu sprijinul 
organizației U.T.M., brigăzile 
iu fixat obiectivele întrecerii 
tinînd seama. de cerințele puse 
in fața întregului colectiv în 
iceastă perioadă : obținerea de 
liese de calitate, reducerea re
buturilor sub procentul admis, 
iconomii de motorină la un
gerea cof rujelor, (astfel ca să 
tcadă cantitatea de motorină ne
cesară de la 5 litri la 4 litri), 
eliminarea oricărei risipe, men* 
tinerea curățeniei La locul de 
nuncă etc.

Astfel a pornit o întrecere în* 
luflețită între brigăzile de pro- 
iticție nr. 2 și 3 pentru reali
zarea obiectivelor de mai sus. 
?i rezultatele n-au întîrziat să 
e arate.

Dacă într-o decadă a lunii în 
tare a pornit întrecerea, briga- 
la a doua a scăzut rebuturile la 
1,12 la sută sub procentul admis, 
n decada următoare brigada nr. 
î a reușit să scadă rebutul la 
1,10 la sută Sub procentul ad- 
nis. Drept rezultat al întrecerii 
ivîntate dintre cele două brigăzi 
» scăzut continuu procentul de 
rebuturi, iar calitatea produse- 
or s-a îmbunătățit ți mai mult.

Ungă aceasta au crescut eco- 
lomiile la motorină, s-a obser- 
:at mai multă grijă pentru cu
rățenia locului de muncă pen- 
ru manipularea pieselor.

Acum, ambele brigăzi și-au 
.oncentrat eforturile pentru ca 
n cursul lunii mai să elimine 
'.omplect rebuturile- Pînă astăzi 
‘la au reușit pe deplin. Pe fi
lele brigăzilor n-au fost trecute 
liciun fel de rebuturi. Și acea- 
ita deoarece tinerii din brigadă 
iu început să lucreze intr-un 
tpirit nou, conștienți de sarci* 
iile care revin fiecăruia în 
o arte. Dacă llie Dumitru din 
brigada a Iha sau Ion Bocă- 
teț, Ștefan Prunoiu ca și toți 
ceilalți tineri din brigăzile a* 
niniite nu dădeau pînă acum 
itenție amănuntelor, neacordînd 
iceeași însemnătate operațiuni- 
or mic,i ca și celor importante, 
icum se remarcă grija și aten- 
ia cu care se lucrează la fie
care operație în parte, oricît de 
nică ar fi ea.

Întrecerea a stimulat intere* 
\ul tinerilor pentru o muncă de 
'.alitate, mîndria de a fi socotiți 
r unt ați.
In prezent ambele brigăzi 

t-au nici un rebut pe luna a* 
•easta și au realizat în propor- 
ie însemnată celelalte obiective 
de întrecerii.

De aceea nu se poate prove* 
lea care brigadă va reuși să 
tbțină titlul de brigadă frun- 
așa în întrecerea socialistă în 
tinstea • • • * "
fres al

celui de al II Idea Con* 
P.M.R.

ION FERARU 
fierar be toni si 

RODIGA FILIMON 
inginer

LA FABRICA „PRAHOVA"

O nouă linie 
de fabricație

dinLa Fabrica „Prahova*4 
Jcăeni, Regiunea Ploești, a in- 
rat zilele acestea în funcțiune 
ioua linie de fabricare a semi- 
elulozei și mucavalei din paie, 
u o capacitate anuală de pro
tecție de 5.000 tone mucava.

Această unitate este prima din 
ara noastră care folosește paiele 
a materie primă la producerea 
nuca va lei. Utilizarea acestora 
termite să se economisească 
,nual peste 10.000 mc. lemn 
rotund de rășinoase.

O parte din utilajele noii linii 
tu fost executate la noi în țară 
le către colectivele Uzinelor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Tirgoviște și .,1 Mai** din Plo-

Oameni ai muncii 
la odihnă

Pitoreștile stațiupi de odihnă 
le pe Valea Prahovei, Sinaia, 
teiana Țapului și Bușteni au 
'ăzdufiț de la începutul anului 
i pînă acum de aproape două 
ri mai mulți oameni ai muncii 
ecît în perioada corespunză- 
oa-re a anului trecut. Anul ace
la oamenii muncii veniți la 
dihnă pe Valea Prahovei prin 
indicate sau direct prin între- 
rinderile economice de admini- 
trare a caselor de odihnă au 
jăsit multe înnoiri. Vilele au 
ost reamenajateî la o mare 
•arte din ele a fost completat 
mobilierul. Capacitatea stațiuni- 
or Sinaia, Bușteni și Poiana 
Papului a crescut de mai bine 
le două ori prin folosirea unor 
zile care anul trecut aveau alte 
lestinații. Gabanele din preajma 
tațiunilor cum sînt cele de la 
gura Diham, Piatra Arsă, Vîr- 
ul cu Dor, Babele, Peștera ?i 
iltele, la care de asemenea s-^au 
tdus multe înnoiri, cunosc și ele 
> mare afluenți.

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru); — Primăvara 
anului 1960 a găsit Tg. Mure
șul în .plină acțiune de înfru- 

' musețare. In centrul orașului 
- s-au ridicat construcții noi: un 

.cinematograf, un hotel modern, 
blocuri de locuințe. Deși lucră
rile de construcții sau de fini
sare nu s-au terminat încă, si
luetele noilor construcții din 
piața „1. V Stalin'’ încîntă de 
pe acum ochii trecătorilor ca și 
vitrinele mari, luminoase aie 
magazinelor (reamenajate anul 
acesta) ca și trotuarele largi, 
frumoase șl grădinile cu flori 
cu care orașul a fost împodobit 
încă anul trecut.

Dacă noile construcții sînt în
deosebi meritul constructorilor, 
noile parcuri, grădini care com
pletează arhilectonica orașului 
sînt îndeoseb meritul bri
gadierilor muncii patriotice. 
Aproape în fiecare colț al 
orașului au apărut parcuri și 
grădini noi, iar cele vechi au 
fost reamenajate, au devenit 
mai frumoase, mai îmbietoare.

In cinstea celui de-al lll-lea 
Congres al partidului, mii de 
tineri muncitori, elevi, studenți, 
organizați în brigăzi utemiste 
de muncă patriotică au lucrat 
și lucrează pe șantierele d$ în
frumusețare a orașului. La re- 
amenajarea parcului „Lâzâr- 
Odon“ din centrul orașului au 
lucrat sute de tineri de la în
treprinderea „Ludovic Minschi" 
studenți de la I.M.F., lucrători 
de la P.T.T.R., O.C.L. produse

Manifestări culturale 
ale tineretului

„Te sl><

tov. M.

în orașul Piteați s-a desfășu
rat acum cîteva zile faza regio
nală a festivalului „Sărbătoarea 
primăverii". în sala frumoasă 
și încăpătoare a Palatului cul
turii au răsunat puternic cînte- 
cul și jocul popular. Aceasta a 
fost prima manifestare din pro
gramul ce se va desfășura în 
cinstea Congresului partidului.

în jurul zilei de 26 mai, se 
va prezenta un montaj literar- 
muzical intitulat ;
vim partid iubit", precedat 
de un cuvînt, al 
Istrate, prim secretar al Comite
tului orășenesc Pitești al P.M.R. 
pe tema „Partidul — părinte iu
bit al tineretului". Formațiile ar
tistice de teatru, dans și orche
stră care vor participa la reali
zarea acestui montaj au început 
deja pregătirile. După ca va fi 
dat în localul Casei de cultură 
a tineretului, montajul va fi pre
zentat și într o serie de între
prinderi din oraș.

Se urmărește în aoelași timp 
editarea unei gazete proiectate 
pe ecranul existent în mijlocul 
orașului, gazetă care să oglin
dească felul în care tineretul 
din școlile, fabricile și întreprin
derile din Pitești întîmpină cel 
de al lll-lea Congres al Parti
dului. Cum se va realiza acest 
lucru ? La școala medie nr. 3 
există un cerc de fotografi ama
tori. Membrii acestui cerc vor 

_merge prin instituțiile respec
tive și vor prinde în obiectivul 
aparatelor lor aspectele cele 

Pionierele Dimitriu Corina și Ro'dica Talpă lucrează cu multă 

sîrguință în cadrul cercului mîinllor îndeminatice ol Casei Pio

nierilor din Birlcd.

industriale și de la instituțiile 
sanitare — în total peste 4.000 
ore — timp în care au împrăș
tiat 821 metri cubi de pămînt, 
185 metri cubi de pietriș, 80 
tone mozaic și 45 metri cubi de 
nisip, au sădit zeci și zeci de 
pomi ornamentali și au ajutat 
la amenajarea a numeroase ron
duri de flori. Acum parcul „Lâ- 
zâr-Odon“ a devenit un loc de 
odihnă și mai plăcut pentru lo
cuitorii orașului (s-au instalat 
17 bănci și o platformă pentru 
dans și un loc de joacă plă
cut pentru copii).

Prin munca patriotică a tine
retului s-au amenajat în primă
vara aceasta 3 parcuri noi: par
cul „Tudor Vladimirescu" (de 
lîngă strada cu același nume), 
parcul „Garibaldi" — nu de
parte de noile blocuri construite 
anul trecut pe strada Libertății 
— și parcul „Joliot Curie** lîn- 
gă. strada cu același nume.

In primăvara aceasta tinerii 
și pionierii au sădit în oraș 
peste 1-200 de pomi ornamen
tali și sute de tufe ornamentale 
în diferite parcuri și grădini ale 
orașului. Grădinile au pregătit 
pentru aceste parcuri peste 
230.000 de flori.

In cadrul unor întreprinderi, 
instituții, școli, ca de pildă, la 
Uzina ,.Secera și ciocanul**, 
Școala profesională „Encsel 
Mauriciu'* brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au amenajat 
parcuri, grădini, au curățat și 
au sădit flori pe străzile în
vecinate-

mai interesante ale activității în
suflețite cu care tinerii întim- 
pină marele eveniment. Fotogra
fiile obținute în acest fel vor 
fi puse într-o anumită ordine 
și vor fi proiectate pe ecran cu 
ajutorul epidiascopului, însoțite 
de explicații, versuri și ilustra
ție muzicală.

Artiștii amatori ai Casei de 
cultură a tineretului din Pi
tești mai pregătesc în cinstea 
Congresului un program de 
estradă pe tema : „Cîntăm tine
rețea" și piesa de teatru „Ini
mă vitează" de M. Davidoglu.

Obișnuitele manifestări cultu
rale săptămînale, îndrăgite de 
tinerii muncitori și școlari din 
Pitești vor fi închinate în acea
stă perioadă Congresului Parti
dului. Astfel, joi 12 mai s-a or
ganizat un simpozion pe tema 
„Patrie și patriotism**, eu par
ticiparea tinerilor muncitori din 
fabricile de pielărie-încălțăminte 
și textile, care închină eforturile 
lor sporite în muncă partidu
lui drag. Un eoneurs „Drumeții 
veseli" eu tema: „Realizările ob
ținute de oamenii muncii din 
regiunea Pitești sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului", îi va 
ajuta pe tineri să cunoască mai 
bine cuceririle regimului demo
crat popular în regiunea lor.

Vor fi organizate de aseme
nea întîlniri eu aetiviști de par* 
tid și de stat, cu oameni < 
știință și cultură. Tinerii 
așteaptă cu nerăbdare.

R. RLXANDOIU

de 
la

La 21 mai a.c. a avut loc la
Ministerul Afacerilor Externe 

. semnarea Convenției consulare 
între R.P. Romînă și Repu
blica Cehoslovacă.

Din partea romînă Convenția 
a fost semnată de tov. Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, iar din 
partea cehoslovacă — de dr.

Manifestări consacrate 
aniversării nașterii 
lui 7 udor Arghezi

Sîmbătă în Capitală și în 
tară au continuat să aibă loc 
manifestări consacrate aniver
sării a 80 de ani de la nașterea 
lu> Tudor Arghezi.

Uniunea Scriitorilor din R.F. 
Romînă. Casa Centrală a Ar
matei și Societatea pentru răs- 
pîndirea științei și culturii, au 
organizat în sala C.C.A. din 
Capitală o seară literară festi
vă în cadrul căreia poetul Mihu 
Dragomir a vorbit despre per
sonalitatea și opera lui Tudor 
Arghezi. A urmat un program 
de recitări din versurile poetu
lui susținut de actori ai Tea
trului Armatei.

La filiala Iași a Academiei 
R. P. Romine a avut loc o șe
dință festivă la care au partici
pat academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei R. P. 
Romine, cercetători științifici 
și alti oameni de artă și cultu
ră. Conf, uiriv. C. Ciopraga a 
vorbit despre „Tudor Arghezi— 
poet umanist**.

Scriitorul Ion Istrate. secre
tar al filialei Iași a Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă, 
a vorbit la Casa de cultură a 
studenților din Iași despre per
sonalitatea și opera lui Tudor 
Arghezi. Membri ai cenaclului 
literar au citit apoi din lucră
rile lor închinate poetului.

Poetul Alexandru Jebeleanu, 
a vorbit la Timișoara despre 
viața și opera lui Tudor Ar
ghezi. Apoi, actori ai teatrelor

—------ —-

In atelierul de freze al Școlii de 
meserii din Timișoara.

Foto : S. NICULESCU

Cu insigna de brigadier 
pe piept

(Urmare din pag. l-a) 
va lega Gara de Nord cu cen
trul ? Blocurile turn ? Nou| as
pect al Bulevardului Muncii și a1 
împrejurimilor? Galațiul, oraș cu 
tei pletoși și cu coloși indus
triali ? Bicazul ? Viitoarele mine 
din Poiana Rusca ?

Dar în anul pînâ la care se 
întind săgețile de lumina ale 
proiectului de Directive ?

Ivan Rohal-Ilkiv, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Cehoslovace în Repu
blica Popu-lară Romînă.

La semnarea Convenției au 
fost de față funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și membri 
Ambasadei R. Cehoslovace 
București, 

ai 
la

de stat din localitate au reci
tat din opera maestrului- Mani
festări consacrate marelui poet 
au mai avut loc la Arad și Re
șița.

Numeroși oameni ai muncii 
din orașul Cernavodă au par
ticipat la o seară festivă, or
ganizată de membrii cercului 
literar „Tudor Arghezi** din 
localitate.

La Palatul sporturilor din o- 
rașul Constanța, poetul Mar
cel Breslașu a vorbit despre 
viața și opera lui Tudor Ar
ghezi. După conferință, tineri 
scriitori și actori ai Teatrului 
de stat din localitate au citit 
din opera scriitorului.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Craiova a fost or
ganizată o seară literară pe 
tema „Tudor Arghezi — impre
sii despre Uniunea Sovietică*'. 
Au fost citite apoi fragmente 
din volumul „Din drum" de 
Tudor Arghezi.

La clubul Uzinelor de trac
toare Ernst Thhlmann** a 
avut loc o seară literară închi
nată maestrului Tudor Arghezi. 
Artiștii amatori ai clubului și 
membrii cercului literar al uzi
nei au recitat din poeziile poe
tului Tudor Arghezi.

(Agerpres)

—•—
Noi sorti mente produse 

de întreprinderile 
Ministerului Industriei 

Grele
în ultimul timp In diferite 

secții producătoare de bunuri 
metalice și electrotehnice de 
larg consum din întreprinderile 
Ministerului Industriei Grele au 
fost realizate noi sortimente. 
Astfel, s-a trecut lg fabricarea 
motorașelor pentru biciclete. Un 
astfel de motoraș are un con
sum de 1,Ș litri benzină la 100 
de kilometri. Pînâ acum au fosț 
fabricate și livrate unităților 
comerciale 600 de bucăți. In 
magazinele de desfacere au fosț 
trimise anul acesta un număr 
însemnat de mașini de cusut din 
noul tip „Ileana", precum șl 
diferite tipuri de mașini de ara’ 
gaz, frigider cu absorbție 
„Fram* avînd o capacitate de 
110 litri, încălzitoare pentru 
apă, biciclete pentru copii și a- 
dulți, acordeoane cu 60 și 80 
de ba și, diferite lentile pentru 
ochelari, brichete, aparate de 
fotografiat etc.

(Agerpres)

Belgia Orientului nu mai e o 
Belgie, E viitoare țară emina
mente socialistă. E forță prezen
tă și înzecită forță viitoare.

Există in București un cartier 
denumit Vatra Lu-minpasă. O vii
toare vatră complet luminoasă 
va fi patria noastră. Un turist 
finlandez îmi spunea, în Co
rneea :
- Partidele voastre comuniste 

sinț demne de admirație. Ele se 
ocupă de toate : de la marile 
uzine pînâ la campionatele de 
șah. Nu m-ar mira dacă ar 
apărea o hotgrîre a acestor 
partide privitoare la recolta 
trandafirilor și garoafelor.
- Nici pe -mine nu m-ar mira. 

Dar toate la timpyl lor. Deo
camdată recoltam minereuri șl 
cărbune, țiței și grlu, marmoră 
și cupru. Recoltăm, firește, și 
trandafiri și garoafe în cantitate 
suficientă. Vom recolta tot ceea 
ce aduce fericirea și bunăstarea 
oamenilor muncii.

Congresul al lll-lea deschide 
larg porțite socialismului. Tinerii 
noștri care, la chemarea parti
dului, au deschis și au isprăvit 
întîiul șantier la Agnita Botorca 
sînt astăzi ei înșiși membri de 
partid și, poate, părinți ai căror 
fii sînt utemiști. Generațiile noa
stre de tineret, conduse de pgrțid, 
au ascultat cu toată inima che
mările partidului și le-au dat 
viață. Planul măreț a* celor șase 
ani este o chemare entuziastă 
și, în acejqși timp, lucidăi către 
desăvîrșirea construirii șpcteh’s- 
mului — în care tinerii noștri vor 
răspunde conform tradiției lor 
revoluționare. In acest scop, 
toate energiile tineretului tre
buie mobilizate și eforturile in
tensificate. însușirea unei califi
cări superioare, stăpînirea teh
nicii celei mai avansate, însuși
rea unei culturi bogate și multi
laterale vq fi, deci, pentru noi 
toți, nu numai o obligație ci și 
o chestiune de onoare. E nevoie 
să acumulăm cunoștințe temei
nice în toate domeniile, să trăim 
și să muncim în chip socialist. 
Vom intra pe porțile socialismu
lui desăvîrșit cu insigna de bri
gadier pe piept. Pe piept, în 
dreptul inimii.

Oamenii muncii din țara noastră 
condamnă acțiunile perfide 

ale cercurilor agresive

Un aspect din timpul mitingului ce o avut loc la Fabrica de confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej” din București.

Foto ; N. STEIORIAN

O lecție usturătoare provocatorilor
(Urmare din pag. l-a) 

împotriva destinderii pe arena 
internațională : „Condamnăm
cu toată hotărlrea — a spus 
ea — manevrele mirșave ale 
conducătorilor americani care 
au împiedicat ținerea conferin
ței la nivel înalt, demaseîndu-se 
astfel In fața lumii întregi-

La miting a luat cuvlntul și 
academicianul Ștefan S. Nico- 
lau: „Vă rog să-mi dați voie 
— a arătat aead. Nicolau — să 
vă spun ce simt și ce gîndesc 
oamenii de știința și cultură 
referitor la torpilarea conferin
ței la nivel Înalt de către 
cercurile imperialiste și clica 
militaristă din S.U.A.

După cum se știe delegația so
vietica In frunte cu tovarășul 
Hrușciov a venit la conferință cu 
„geamantanul plin de proiecte 
concrete”. Cele intimplate in ul
tima vreme pe grena internațio
nală arată insă limpede că 
cercurile conducătoare americane 
tirniînd cuvintele de ordine ale 
clicii militar;ste de la Pentagon 
și ale monopolurilor producătoare 
de armament nu vor lichidarea 
războiului rece și fac sforțări tot 
mai violente de a Împiedica des. 
tinderea.

Poziția Uniunii Sovietice de 
demascare a perfidiei imperia
liștilor americani este demnă, 
este fermă, este justă; guvernul 
sovietic, tovarășul Hrușciov se 
bucură de recunoștința și sprj. 
jinul popoarelor pentru străda
niile depuse în apărarea păcii. 
Vreau să arăt că, în același 
timp demascarea uneltirilor 
cercurilor imperialiste din S.U.A.

Sprijinim din toată inima politica justă a U.R.S.S.
(Urmare din pag. ba)

consecventă de pace pe care c 
duce in mod neabătut Uniunea 
Sovietică și toate țările so
cialiste și politica cercurilor 
conducătoare ale S.U.A. ale că
ror acțiuni, contrare intereselor 
păcii, au culminat cu zborul pro. 
vocator efectuat de avionul spion 
american doborit la 1 mai in 
Uniunea Sovietică și cu procla
marea unor asemenea zboruri ca 
politică de stat a S.U.A. Această 
acțiune aventuristă, ca și altele 
similare la care s-au dedat cercu, 
rile conducătoare americane sînt 
incompatibile cu cerințele ele
mentare ale unor relații normale 
între ștate și au compromia și 
m»i mult politica războinică a 
imperialismului american, du- 
cind după cum s-a văzut, la izo
larea forțelor agresive.

Vorbitorul a subliniat că to
varășul Hrușciov reprezenta la 
Paris voința unui miliard de oa, 
meni din lagărul nostru și altor 
sute de milioane de oa
meni, iubitori de pace din 
lagărul celălalt. El a dovedit la 
Paris că cu Uniunea Sovietică, 
cu țările socialiste, nu se poate 
vorbi de pe poziții de forță. Ni

Ideile coexistentei pașnice
(Urmare din pag. l a)

rești de agresiune directă împo
triva Uniunii Sovietice, cu zbv 
rurile avioanelor de spionaj ame
ricane în spațiul aerian al 
U.R.S.S., cercurile 
S.U.A. au acționat 
pentru

în aplauzele puternice 
participanților la miting, 
strul Tomescu continuă t 
porul romîn, constructor 
al socialismului, sprijină cu fer
mitate și căldură poziția Uniunii 
Sovietice, politica sa cinstită de 
apărare a păcii. Forța imensă
a marelui lagăr socialist, a tutu
ror popoarelor iubitoare de 
pace, a ținut și va ține la res
pect pe dușmanii înrăiți ai păcii.

Strîns uniți în jurul partidu
lui, al Comitetului sau Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, noi, toți oamenii 
muncii din patria noastră vrem 
să construim netulburați viața 
noastră nouă, socialistă.

Poporul romîn, împreună cu 
celelalte popoare frățești, nu-și 
M «iă&i dforturila indraptaUt 

aerian 
agresive din 

au acționat cu furie 
torpilarea tratativelor.

ale 
mai- 
Po- 

activ

a duș la slăbire# forțelor agre
sive, la creșterea forțelor păcii.

Toată lumea cinstită și munci
toare are nevoie de pace. întreg 
poporul romîn. alături de po
poarele țărilor socialiste, mili- 
teaiâ activ pentru destinderea 
încordării internaționale, pentru 
coexistență pașnică intre po
poare. Devotați acestei cauze 
nobile, oamenii de știință și cul
tură din tara noastră își sporesc 
vigilența fată de uneltirile cercu
rilor agresive din Occident știind 
in același timp că forțe puternice, 
forțe ce cresc necontenit stră. 
juiesc și apară pacea. Ei înfie
rează atitudinea cercurilor con
ducătoare americane care au sa. 
botat conferința la nivel înalt și 
își exprimă prin mine, aici, in. 
dignarea și mini# împotriva 
cercurilor militariste gțițâtoare 
la război ; ei își dau și tși vor 
da toată munca șj truda pentru 
binele poporului, pentru pacea 
pe care, prin luptă, oamenii cin
stiți ai muncii de pretutindeni 
o vor ciștiga".

Conștiința forței lor, hotăcirea 
fermă de a apăra pacea și a ză- 
darnici orice uneltiri imperia- 
liste, convingerea in victoria cau
zei păcii, toate aceste simțăminte 
Pe care le citeai pe fețele tutu
ror participanților la miting, lp-a 
exprimat în cuvîntui său și 
maistrul Ștefan Drăgitici.

„Noi știm h ne cine este vino
vatul. dotjinilor Imperialiști, și 
vă avertizăm ca toate mașina
țiile voastre vor fi sortite eșecu
lui, iar omenirea iubitoare de 
pace va reuși pînâ la urmă să 
pună stavila acțiunilor voastre 
războinice. Unitatea și forța la
gărului socialist sini de ne

meni in lagărul nostru nu se va 
speria de provocările lor, nimeni 
nu se va speria de amenințările 
lor, a spus Zaharia Stâncii,

Noi_ ioți poporul nostru, 
felicităm pe tovarășul Hrușciov 
pentru atitudinea justă, plină 
de demnitate, pentru atitudinea 
fermă pe care a avut-o la Pa
ris. (Vii aplauze).

După ce a subliniat că Uniu
nea Sovietică, lagărul socialist 
continuă să militeze eu consec
vență pentru micșorarea în
cordării internaționale, pentru 
pace și prietenie intre popoare, 
vorbitorul, referindu<se la munca 
pașnică desfășurata de poporul 
nqstru, a spus: Ați citit ca și 
mine Directivele elaborate de 
C.C. al P.M.R. In frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghlu- 
Dej, țn care se arată cum ur
mează să se dezvolte industria 
noastră, agriculture noastră. 
Știința noșstrj, tehnica noastră, 
cultura noastră tn viitorii șase 
«ni.

Muncitorii care mai iau eu- 
vintul, printre care ajustorul 
llie Gheorghe, lăcătușul Oanță 
Chiriță. vorbesc despre faptul 

spre destinderea încordării in* 
ternaționale, spre soluționarea 
problemelor internaționale liti
gioase pe calea tratativelor, spre 
asigurarea deplină a coexistenței 
pașnice între țările eu orînduiri 
sociale diferite.

In cuvîntui său, maistrul disti
lat or Gheorghe Belu, Erou al 
Muncii Socialiste și-a exprimat 
adeziunea fierbinte față de po
ziția guvernului sovietic. „Ma
nevrele aventuriste ale imperia
liștilor, a spus el, nu ne sperie. 
Alături de toate popoarele iu
bitoare de pace vom veghea cu 
și mai multă vigilență la apăra
rea bunului cel mai de preț al 
omenirii, pacea“.

Luînd cuvlntul la miting, in
ginerul Ion lonescu a arătat că 
oamenii muncii din țara noa
stră salută cu recunoștință pozi
ția principială și demnă adop
tată de tovarășul Hrușciov față 
de adversarii destinderii. El a 
spus că muncitorii, tehnicienii și 
inginerii rafinăriei se angajează 
să sporească eforturile în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
bum în feți de partid, conștienii 

învins, vigilența popoarelor noa
stre este trează și putem pune 
la punct pe oricine s-ar iitcu- 
inșta să amenințe pacea lumii”.

Vorbit>d în numele tineretu
lui din fabrică, tinărui munci
tor Crjeluit .Alexandru a spus: 
„Noi tinerii din Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorglilu-Dej“ și 
din întreaga țară, alături de 
tinerii din celelalte țări socia
liste și alături de toți tinerii 
cinstiți din lumea întreagă ne 
solidarizăm și ne exprimăm a- 
tașamentul față de politica 
justa și consecventă a Uniunii 
Sovietice pentru asigurarea 
unei păci trainice în lumea în
treagă”-.

în încheierea mitingului, 
mfile de muncitori, tehnicieni și 
Ingineri de la Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej” au 
adoptat o moțiune în care se 
spune printre altele :

„Condamnăm eu indignare 
torpilarea de către imperialiștii 
americani a conferinței șefilor 
guvernelor celor patru mari 
puteri... Sprijinim, alături de 
întregul nostru popor, poziția 
demnă și fermă a U.R.S.S. care 
a dat o lecție usturătoare im
perialiștilor, avertizind în 
același timp popoarele lumii a- 
supra necesității de a întări vi
gilența față de uneltirile agre
sorilor. Ferm hotărit să nu 
cruțe niciua efort, în lupta pen
tru apărarea păcii, poporul 
nostru, conștient de puterea me
reu crpseîndă a lagărului so
cialist din care face parte, e 
convins că in cele din urmă, 
tn ciuda imperialiștilor ațlță- 
tori la război, forțele păcii vor 
birui în întreaga lume”.

că poporul nostru care sub 
conducerea partidului luptă 
pentru construirea unei vieți 
noi, însuflețit de minunatele 
perspective date de proiectul 
Directivelor Congresului P.M.R.. 
ce ■ fost dat publicității în a- 
cește zjie, estș vital interesat 
în apărarea și menținerea pă
cii, în triumful coexistenței paș
nice. Foporul nostru este con
vins că marile eforturi depuse 
de Uniunea Sovietică, de toate 
țările socialiste, de Întregul 
front al păcii vor face ca ideile 
păcii și coexistenței pașnice ce
rute de toate popoarele, să 
triumfe tn relațiile dintre state.

Impresionantul miting al 
muncitorilor de la Uzinele .,23 
August” din Capitală, s-a în
cheiat prlp adoptarea unei mo
țiuni. Printre altele in . această 
moțiune, a muncitorilor, tehni
cienilor ?i inginerilor de la U- 
zinele ,,23 August”, se jpune: 

„Noi muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și funcționării Urine
lor „23 August" condamnăm cu 
mtnie și indignare acțiunile a- 
gresive ale imperialiștilor ame
ricani care au împiedicat tine
rea conferinței Ia nivel Înalt", 

vor triumfa!
I‘ecar‘ lueee, lor, repre- 

zmtă o contribuție la construcția 
socialistă, la întărirea patriei, la 
întărirea lagărului țărilor socia
liste in frunte cu U R.S.S. — 
bastionul de neînvins al păcii. 

Vorbitorii au fost intrerupți 
tn repetate rînduri de aplauzele 
entuziaste, aprobatoare, expri- 
mind sentimentele celor pre- 
zenți. hotărîrea lor de a sprijini 
lupta forțelor socialismului și 
păcii din lumea întreagă în ve
derea realizării unei destinderi 
internaționale. Au răsunat me
reu înflăcărate lozinci care che
mau la pace și prietenie între 
popoare, la luptă hotărită împo
triva uneltirilor cercurilor agre
sive care vor să submineze 
pacea.

în încheiere cei prezenți au 
adoptat o moțiune prin care 
condamnă cu indignare torpila
rea de către imperialiștii ameri- 
câni a conferinței la nivel înalt, 
exprimîndu-și totodată adeziunea 
fi recunoștința față de poziția 
guvernului sovietic care apără 
ferm cauza păcii.
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Vom întări pacea 
prin eforturile comune 

ale marii noastre frății socialiste
— Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la plecarea

din Berlin —

de 
de 

ale

BERLIN 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : In dimineața 
de 21 mai președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
N S. Hrușciov, a părăsit Ber
linul unde a petrecut două zile 
la invitația guvernului Repu
blicii Democrate Germane.

La ora 8.15 dimineața N. S. 
Hrușciov. împreună cu Walter 
Ulbricht, intr-un automobil des
chis ati părăsit reședința îndrep- 
tindu-se spre aeroportul Scho
nefeld.

Pe tot parcursul celor 26 
km, care despart reședința 
aeroport, de ambele părți 
șoselei s-a adunat o mare mul
țime de oameni care au venit 
să-l conducă pe Nikita Serghee- 
vicl. Pe alocuri, de-a lungul u- 
nor străzi întregi această mul
țime formează un coridor în 
mișcare. Ieri toți au putut auzi 
minunata cuvîntare a conducă
torului guvernului sovietic la 
mitingul din sala „Werner Se- 
elenbinder*’. Această cuvîntare 
a sădit în inimile beriinezilor

*a spus W. Ulbricht
21 (Agerpres) — 
transmite agenția 
cuvîntul la mitin-

Ul-

BERLIN 
După cum 
ADN, luînd 
gul de la Berlin. Walter 
bricht. prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a spus printre altele 
că organele de securitate din 
R. D. Germană au descoperit 
numai în ultimele patru săptâ- 
mîni 17 instalații complete de 
radio americane aduse în se
cret în R. D. Germană de așa- 
numitul serviciu federal de in
formații al fostului general na
zist Gehlen.

Asistența a aplaudat cuvinte
le lui Waiter Uibricht că primi
rea triumfală făcută de ber’.i- 
nezi iui Nikita Sergheevid 
Hrușciov a constituit un refe
rendum popular pentru pace- 
Vorbind despre consfătuirea care 
a avut loc la 19 mai. Waiter 
Ulbricht a arătat că intre con
ducătorii politici ai R. D. Ger
mane și Uniunii Sovietice exis
tă un acord deplin in aprecierea 
situației.

„Guvernul Republicii Demo
crate Germane, s spus el. este 
în po-sesia a suficiente mate
riale care dovedesc că cercurile 
agresive ale Pentagonului pre
gătesc un război în Europa. In 
cursul unor întîlnlri abso’ut ne
dorite cu ofițeri ai forțelor ar
mate ale S.U.A.. organele secu
rității noastre de stat au intrat 
în posesia unor hărți ale Re
publicii Democrate Germane pe 
care sînt însemnate obiective 
importante pentru spionajul mi
litar și economic, precum și o 
serie de locuri, localități etc. în 
care urma să se desfășoare o 
activitate subversivă*’.

Trecînd la problema Berlinu
lui Occidental, W. Ulbricht a 
amintit interviul acordat în a-

Locuitorii Moscovei l-au făcut o entuziastă primire Iul N. S. Hrufciov.

J- A «1

BUENOS AIRES. — Răspun
zând invitației guvernului Ar
gentinei, la 20 mai a sosit la 
Buenos Aires o delegație guver
namentală a Uniunii Sovietice 
condusă de A. N. Kosîghin. prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

BERLIN. — Referindu-se ta 
sursg demne de încredere, agen
ția ADN anunță că la 20 mai pe 
teritoriul Republici; Democrate 
Germane a aterizat un avion 
militar al S.U.A. Echipajul avi
onului a fost reținut.

RABAT. - La 20 mal, Abdal
lah Ibrahim, președintele Con
siliului de Miniștri a! Marocului, 
a înaintat regelui demisia sa și 
a guvernului condus de el. De
misia a fost primită.

VIENA. - La 20 ma! s-«u 
deschis la Vierna lucrările Comi
tetului Central al Alianței Coo- 

convingerea fermă că, în ciuda 
tuturor uneltirilor imperialiști
lor. pacea va fi asigurată. De 
aceea, sînt deosebit de vesele 
chipurile oamenilor, de aceea îl 
salută ei atît de cordial și căl
duros pe conducătorul guvernu
lui marelui stat socialist, care 
stă de strajă păcii și securității 
popoarelor.

La ora 9.30 cortegiul a in
trat pe aeroportul Schonefeld.

La aeroport au fost de față 
conducători ai Partidului So
cialist Unit din Germania, 
membri ai ConsiFulu’ de Mi
niștri al R.D-G, M. Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Germania, conducători ai 
partidelor democratice și ai or
ganizațiilor de masă, reprezen
tanți ai colectivelor din între
prinderile și instituțiile din Ber
lin.

După Intonarea Imnurilor de 
stat ale Uniunii Sovietice și 
R.D.G. șl după ce N. $• Hruș- 
ciov împreună cu W Ulbricht 

junnl conferinței la nivel TnaFt 
de primara; Be*l rru’ui Occiden
tal, Brandt, care a declarat că 
Ber linul Occidental ..preierâ să 
lupte decit să se supună".

Astfel de cavintări. a conti
nuat Ulbricht amintesc de to
nul lui Goebbels. De altfel, ni
meni nu intenționează să ia 
ceva de la frații și surorile noa
stre din Berlinul Occidental. 
Singurul lucru care îl neliniș
tește pe B-andt este orobabil 
faptul cr in Berlinul Occiden
tal ar f if crea te condiții pașnice 
și normale.

Walter Ulbricht a cerut sâ : 
asigure pacea în Germania 
în Europa, sâ se renunțe ia < 
rice a "me atomice și rachete i 
Germa n a și a che~at guverm 
de Ia Bonn sâ renunțe a foite 
pretențiile revanșarde și ia 
mestecul în treburile interne 
R.DG.

se
Ș*
o-

a- 
ic

Sosirea la
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 21 mai 
N. S Hrușciov. președinte e 
Consiliului de Miniștri al 
U.R S-S s-a Înapoiat la Mos
cova din călătoria sa la Paris 
și Berlin.

La ora 14,50 (ora Moscovei), 
avionul soeeial „1L-18‘* pe bor
dul căruia călătorea N. S. Hruș
ciov, a aterizat pe aeroportul 
Vnukovo. Șeful guvernului so
vietic a fost salutat cu căldură 
de numeroși reprezentanți ti 
oamenilor muncii.

N. S. Hrușciov, i fost întîm- 
pînat de conducători al Partidu
lui Comunist și al guvernului 
U.R.S.S.

La aeroport se aflau de ase- 

peratiste Internaționale. In in
tervenția sa. reprezentantul Cea- 
trocoopu’ui. C Mateescu a cerut 
sprijinirea măsurilor în vederea 
traducerii în viață a rezoluțiilor 
cu privire la întărirea păcii și 
la dezvoltarea comerțului coo
peratist internațional adoptate 
la Congresul anterior al Ali
anței.

ANKARA. — La 20 mai « sosit 
la Ankara întt-o vizită oficială 
primul irin’st’u. al Indiei, Ne
hru.

BUDAPESTA. - Potrivit rela
tării ziarului , Nepszabadsag4*. 
recent, colectivul șantierelor na
vale „Gheorghe Gheorghiu-Dej44

de 
UI-

au trecut în revistă garda 
onoare, a luat cuvîntul W 
bricht. Apoi a rostit o cuvîn- 
tare N. S. Hrușciov.

La ora 10,30 (ora locală), ora 
12,10 (ora Moscovei) puternicul 
avion sovietic „f* 
ză luînd drumul

,IL-18“ decolea- 
I spre Moscova.

★

(Agerpru). — 
La 21 mai, pă-

BERLIN 21
TASS transmite : 
răsind Berlinul, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.RSS., a spus că in 
timpul convorbirilor cu conducă
torii Republicii Democrate Ger
mane, în problemele internațio
nale urgente s-a manifestat de
plina unitate de vederi a celor 
două părți, N. S. Hrușciov a spus 
că această unitate de vederi în
tărește poziția celor două țări cit 
și poziția tuturor statelor mare
lui lagăr socialist. Vom lupta cq 
fermitate pentru soluționarea 
justă a problemelor internațio
nale litigioase pe baza politicii 
coexistenței pașnice a statelor cu 
orinduiri sociale diferite, a spus 
el.

Unitatea și coeziunea țărilor 
lagărului socialist, atît in solu
ționarea problemelor economice 
mari cit și in problemele inter
naționale constitue o forță de 
nezdruncinat. Vom întări pacea 
prin eforturile comune ale marii 
noastre frății socialiste văzind în 
ea garanția liniștii tuturor oa
menilor cinstiți de pe pămint, a 
spus A. S. Hrușciov,

Luînd cuvîntul W aller Ulbricht 
l-a salutat pe N. S. Hrușciov 
și a spus printre altele: Sîntem 
conv nși ca politica consecventă 
de pace a Uniunii Sovietice, po
litica de coexistență pașnică, 
pol ti’ca de slăbire a încordării, 
politici de dezarmare generală 
și totală va duce la victoria 
forțelor păcii în lumea întreagă.

In acest spirit vă rog în nu
mele guvernului R. D. Germane, 
al Frontului național al Germa
niei democrate, <1 întregii popu 
lății a statului nostru german 
iubitor d? pace și al forțelor pă
ci din Germania Occ deatală sâ 
transorileți un salut cordial Co- 
ortetuiui Central al P.GILS, 
guvernului sovietic, gforiosulu: 
popor soviet

sovie!

Moscova
menea diplomați străini, 
riști.

Locuitorii Moscovei 
tîmpinat cu entuziasm pe N. S. 
Hrușciov care la 21 —: — 
înapoiat în capitala 
venind de la Paris. . 
de locuitori l-au săli

xia-

I-iu în-

mai s a 
sovietici 

Zeci 
lutat 

tuziism pe președiaiele 
tiuita de Miniștri cisd

de mi 
cu eu- 
Coosi- 

u ____ _ a tre
cut cu mașina de la aeroportul 
Vnukovo spre reșed nța sa din

fost 
ur-
DC-

Vnukovo spre reșed nți sa 
oraș.

Largul bulevard Lexn a 
plin de oameni. Pe drum al 
mat de cortegiu »-au auzit 
contenit aclamații de salut, i- 
plauze, urile în cinstea parti
dului comunist, a guvernului 
sovietic, a Iui N. S. Hrușciov.

______r _ . este cel 
vas maritim al R.P.

din Budapesta a terminat con
struirea unui nou vas maritim 
de 1300 tone. Noul vas. care « 
primit numele „Csepel-. 
mai modern 
Ungare.

— La 18 mai a. c. 
XIII-a Adunare a 
Mondiale a Sănătă-

GENEVA, 
la cea de-a 
Organizației . ...____ _ ______
țîi. în cadru! discuțiilor privind 
programul de eradicare a palu- 
dismuluî. a hiat cuvîntu 1 tov. 
dr. Emil Măgureanu — membru 
al delegației R.P.R.

CAIRO. — După cum anunță 
agenția China Nouă, secretaria
tul permanent ai Consiliului de 
solidaritate al țărilor Așiei ți 
Africii a hotărît ca la 26 iunie 
a.c. să se sărbătorească „Ziua 
independenței Uniunii Sud-Afri. 
cane".
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Sărbătorirea 
maestrului 

Tudor Arghezi

al

MOSCOVA 20. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Gu 
prilejul celei de-a 80-a aniver
sări a lui Tudor Arghezi, Aso
ciația de prietenie sovieto-ro- 
mînă, Uniunea scriitorilor din 
U.R.S.S., Institutul de litera
tură mondială „Gorki“ și Bi
blioteca de literatură străină, au 
organizat o seară închinată 
creației marelui poet romîn.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de Irakli Andronnikov, 
doctor în științe filologice, vice- 
p.-eședinte al Asociației de prie
tenie sovieto-romtnă.

Andrei Lupan, secretar 
Uniunii scriitorilor din R.S.S. 
Moldovenească, care a luat apoi 
cuvîntul, a vorbit pe larg des
pre caracterul profund popular 
al creației lui l'udor Arghezi, 
de strinsa ei legătură cu tradi
țiile de luptă ale poporului ro
mîn, despre însemnata sa con
tribuție la tezaurul poeziei din 
lumea întreagă.

Calde cuvinte despre sărbă
torit și opera sa a rostit de ase
menea Viktor Rosenzveig, can
didat în științe filologice, spe
cialist în literatura romfnă.

Au fost apoi recitate poezii 
de Tudor Arghezi, care au fost 
primite cu însuflețite aplauze.

Asistența a vizionat apoi fil
mul artistic romînesc „Valurile 
Dunării".

★
BUDAPESTA 21. - Cores

pondentul Agerpres. transmite: 
Gu prilejul. aniversării a 80 de 
ani de la nașterea scriitorului 
și poetului Tudor Arghezi zia
rul „Nepszabadsag" publică în 
numărul său de azi fotografia 
academicianului romîn și un 
articol închinat activi.tății sale, 
semnat de dr. Domokos Sa
muel.

Sentința în procesul 
intentat unui grup 
de democrați greci

~La 20 mai 
din Atena a 

în așa-zisul 
al unui mare 
greci.

de lipsa teta*

Grecie și 
damnarea 
Lnsceaări 
ptanur 
de a-:

ATENA 21 (Agerpres). 
TASS transmite: '
Tribunalul militar 
pronunțat sentința 
proces de spionaj 
grup de democrați

Neținind scama 
lă de dovezi pentru acuzația ce 
se pune în sarcina democraților, 
tribunalul a condamnat, numai 
pe baza faptului câ sînt membri 
ai Partidului Comunist din Gre
cia, 6 patrioți. — K. Lulis, H. 
Florakis, D. Dalas, G. Cutru- 
ch:'s. K. Tsa hiris și P. Hriso- 
hoidu — la închisoare pe viață.

Valul de proteste din întreaga 
din străinătate, con
ge neral â a rușinoasei 

judiciare au zădărnicit 
autorităților grecești 

_ extermina pe democrați 
Dopa cum se știe, aram cîteva 
zi’.e procurorul regal a cerut ca 
cinci patrioți sâ fie condamnați 
Ia moarte.

In timpul procesului s-a dat 
o lovitură serioasă acuzației de 
„spionaj- împotriva comuniștilor 
greci pentru înjghebarea căreia 
Asfaliei (siguranța din Grecia 
N.R.) i-au trebuit șase ani. Da
torită dovezilor incontestabile 
prezentat^ de acuzați, martorii 
apărării și avocați, membrii tri
bunal lui au considerat neînte. 
mefată acuzația împotriva celor
lalți 36 de acuzați și au pronun
țat hotârirea de punerea lor în 
Hbertate.

Sentința împotriva celor 6 pa- 
trioți, în pofida prăbușirii totale 
a acuzației, atestă că autoritățile 
grecești intenționează să con. 
tinue persecuțarea democraților 
r.eținînd seama de legalitate și 
dreptate.

—•-

Unde caută
TASS,

nivel

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Comentatorul agenției ~ 
IGOR ORLOV, scrie: Făcind 
imposibilă conferința la 
înalt prin acțiuni pe care unii 
preferă să le numească în mod 
evaziv „stîngace", iar alții să le 
califice în mod sincer drept o 
favorizare conștientă a adversa
rilor slăbirii încordării, preșe
dintele D. Eisenhower face acum 
apel la aliații săi.

El le cere să-l ajute să iasă 
din situația de neinvidiat în 
care s-a pomenit în fața opiniei 
publice internaționale.

Se vede că treburile preșe-

Opinia publică mondială
condamnă provocările adepților

„războiului rece“
MONTGOMERY : PUTERILE OC
CIDENTALE SA ȘI REVIZUIASCĂ 

LINIA POLITICA.

LONDRA 21 (Agerpres). — 
La 20 mai, feldmareșalul englez 
Montgomery care se află la 
Pekin, a condamnat acțiunile 
provocatoare a!e Statelor Uni
te. Luînd cuvîntul la Hong 
kong. în cadrul unei conferințe 
de presă, el a dec'.arat. după 
cum anunță agenția Reuter, că 
nu a existat nici o justificare 
pentru zborurile avioanelor de 
spionaj americane „U-2‘* dea
supra teritoriului sovietic.

în legătu’ă cu ultimele eve
nimente, el a cerut puterilor oc
cidentale să-și revizuiască linia 
politică, ținînd seama de faptul 
că un război în condițiile ac
tuale ar însemna o sinucidere

GUVERNUL
Șl POPORUL CEHOSLOVAC 

IȘI EXPRIMA MINIA FAȚA DE 
ACTUL AGRESIV AL S.U.A.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
Ceteka transmite: In declara
ția făcută de guvernul ceho
slovac în legătură cu eșecul 
conferinței la nivel înalt de la 
Paris se spune printre altele că 
„s a dovedit Încă o dată că, 
deși vorbesc despre dragostea 
lor de pace. Statele Unite ale 
Americii continuă ds fapt poli
tica de pregătiri militare și de 
încălcare a integrității terito
riale a altor state". în declara
ție se arată în continuare că 
Republica Cehoslovacă a fost 
destul de des martora încercă
rilor guvernului S.U.A. de a 
interveni în treburile interne 
ale Cehoslovaciei, a numeroase
lor acțiuni de violare a spațiu
lui aerian Cehoslovac de 
avioane americane avînd 
în Germania Occidentală.

Guvernul șj poporul ceho
slovac condamnă cu mînie ac
tul agresiv al Statelor Unite 
ale Americii și acțiunile lor preu. 
vocatoare care au dus la ză
dărnicirea conferinței la nivel 
înalt. Guvernul și poporul a- 
probă întrutotul propunerea gu
vernului sovietic 
acțiunilor agresive 
Împotriva Uniunii 
fe examinată de 
Securitate al O.N.U.

către 
baze

ca problema 
ale S.U.A.

Sovietice
Consiliul

să 
de

Sosirea lui A. A. Gromîko 
la New York

NEW YORK 21 (Agerpres).— 
TASS tr an imite : La 20 mai 
A, A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S, a so
sit cu un avion de la Paris la 
New York pentru a participa la 
lucrările Consiliului de Secu- 
ritate «convocat pentru data de 
23 mai în vederea discutări pro
blemei „cu privire la acțiunile 
agresive ale aviației militare a 
S.U.A. împotriva Uniunii Sovie
tice care au creat un pericol 
pentru pacea generală". Pe aero
port A. A. Gromîko a declarat 
următoarele în fața coresponden. 
ților :

Aducînd această problemă în 
fața O.N.U. guvernul U.R.S.S. 
pornește de la faptul că politica 
de provocări față de Uniunea 
Sovietică dusă de guvernul Sta. 
telor Unite ale Ameridi repre
zintă cel mai mare pericol. Dacă 
nu șe va pune capăt acestei po
litici, situația se va putea com
plica șj mai mult și lumea va 
putea fi atrasă în evenimente 
pe care nu le dorește nici un 
popor, inclusiv cel american Și, 
mai mult dccît atît, pe care nu 
le dorește nici un om din lume 
preocupat de soarta păcii, de 
soarta țării sale.

Politica mai sus-menționată 
dusă de guvernul S.U.A. a fost 
demascată și întreaga lume a 
aflat faptele făcute cunoscute de 
către guvernul sovietic și per
sonal de către șeful guvernului 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov. Dar 
aceasta nu este suficient, cu atît 
mai mult cu cit, judecind după 
declarațiile oamenilor de stat 
din S.U.A. și ale președintelui 
Eisenhower personal, guvernul 
S.U.A. nu a condamnat mențio
nata politică și nu a luat mă
suri pentru a-i pune capăt.

Toate considerentele obligă 
Organizația Națiunilor Unite și, 
în primul rînd organul căruia îi 
revine obligația de a menține 
pacea — Consiliul de Secu
ritate — să acorde acestei pro
bleme o mare atenție și să ia

a
Și

măsurile necesare pentru 
curma politica de provocări 
agresiuni. Datoria nemijlocită a 
Consiliului de Securitate esie să 
ia măsurile în vederea curmării 
tendinței de înlocuire pe planul

merg intr-adevăr 
a hotărît să facă 
dictatorul fascist

dintelui SU.A. 
prost, dacă el 
apel chiar la 
al Spaniei, Franco.

Intr-o scrisoare adresată dic
tatorului spaniol, președintele 
S.U.A. exprimă convingerea că 
„această experiență (adică eve
nimentele în legătură cu torpila
rea conferinței la nivel înalt, 
(N. R.) va întări legăturile 
care unesc țara dv. cu țara 
mea". Președintele S.U.A. nu 
se îndoiește probabil de faptul 
că va găsi simpatie și sprijin 
la Caudillo.

Declarația Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii Protestul F.M.T.D.

LONDRA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 mai 
prof. John Bernal, președintele 
executiv al Consiliului Mondial 
al Păcii, a dat publicității în 
numele Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii o declaraț e m 
legătură cu torpilarea conferinței 
la nivel înalt ca urmare a ac 
țiunilor provocatoare ale clicii 
militariste americane, care a tri
mis pe teritoriul U.R.S.S. un 
avion de spionaj. In declarare 
se spune :

„Conferința la nivel înalt pe 
care opinia publică a cerut-o și 
a așteptat-o de mult, în cele din 
urmă nu a avut Joc. Pretutin 
deni oamenii sînt profund deza
măgiți și neliniștiți, 
nega că incidentul 
tîmplat cu avionul 
ritoriului sovietic 
acestei acțiuni de

Nu se poate 
care s-a în 
deasupra te
și săvirșirea 
către forțele

U. R.
^«erprer/— 

din San

Poziția
NEW YORK 21 

După cum a anunțat 
tiago (Chile) corespondentul a- 
genției Prensa Latina, senatorul 
chilian Luis Quinteros Tricot co- 
mentînd eșecul conferinței la ni
vel înalt, a declarat că „Eisen
hower a avut o poziție incon
secventă: la început el a dezmin
țit că avionul s-a îndeletnicit cu 
spionaj, a doua zi a recunoscut 

Mitingul de masă de la „Madison 
Square Garden"
NEW YORK 21 (Agerpres).— 

în seara zilei de 19 mai, în- 
tr-una din cele mai mari săli din 
New York „Madison Square Gar
den" a avut l°c un miting de 
masă desfășurat sub lozinca : „O 
lume fără războaie — iată spe
ranța omenirii". Toate cele 
13.000 de locuri ale sălii au fost 
ocupate. Sute de oameni care nu 
au reușit să pătrundă în sală au 
ascultat cuvînturile vorbitorilor 
la difuzoare în stradă. La mi
ting au participat numeroși ti
neri, Un asemenea miting de 
masă în apărarea păcii se orga
nizează pentru prima oară la 
New York după o perioadă de 
mai mulți ani. Este semnificativ

relațiilor internaționale a res
pectării suveranității statelor — 
principiu unanim recunoscut și 
de nezdruncinat în relațiile din- 
tre state —- prin liberul arbitru 
și prin tilhârie internațională.

Dacă Consiliul de Securitate 
s-ar eschiva de la îndeplinirea 
datoriei sale ar face prin aceas
ta un prost serviciu cauzei păcii. 
Să sperăm, a declarat în înche
iere A. A, Gromîko, că Consiliul 
de Securitate va trece cu cea 
mai mare seriozitate și obiecti
vitate la examinarea problemei 
ridicate de guvernul sovietic și 
va adopta o hotărîre care să co- 
răspundă intereselor păcii și dez
voltării relațiilor de prietenie 
dintre state.

Val de greve politice și 
antiguvernamentale în

TOKIO 21 (Agerprea). — Ști
rea că guvernul Kiși a obținut, 
în pofida împotrivirii poporului 
japonez, ratificarea „tratatului 
negru** după cum a denumit opi
nia publică japoneză tratatul mi
litarist cu S.U.A., a provocat o 
indignare generală în Japonia. 
Vineri, în întreaga țară a izbuc
nit un val de greve politice 
întreprinderi și instituții, 
care participă feroviari,

metalurgiștii, 
muncitori și 
instituții de 
arătat Consi-

în 
la 

mineri, 
lucrători de la poștă și telegraf. 
Au încetat de asemenea lucrul pe 
diferite termene 
constructori navali, 
funcționari de la 
stat. După cuin a 
liul național de luptă împotriva 
revizuirii tratatului de securitate, 
potrivit datelor preliminare, la 
grevele și mitingurile de protest 
care au avut loc la 20 mai au 
luat parte aproximativ 5.000.000 
de persoane.

Agențiile de presă relatează că 
la 20 mai, în pofida ploii toren
țiale care s a abătut asupra ora
șului Tokio, 15.000 de studenți 
au manifestat în fața clădirii 
Parlamentului japonez exprimîn- 
du-și protestul împotriva ratifi
cării ilegale a tratatului milita
rist cu S.U.A. După cum arată 
agenția „Associated Press", alți 
7.000 de studenți s au îndreptat 
spre locuința primului ministru 
Kiși în care au aruncat cu pie
tre. încercînd să pătrundă în 
clădire, nianifestanții au fost a- 
tacați și respinși de 500 de poli
țiști care apărau locuința lui 
Kiși. După cum s a aflat ulterior, 
primul ministru Kiși a reușit să 
se strecoare prin ușa de serviciu 
retrăgîndu-se la o altă locuință 
a sa. în urma atacurilor poliției, 
au fost rănite 185 de persoane 
dintre care 25 aflîndu se în stare 
gravă au fost internate în spital. 
Au fost de asemenea 
polițiști. Mai 
fost arestați.

răniți 18 
mulți studenți au

TOKIO 21 (Agerpres). — 
Ratificarea ilegală de către gu-

armate americane în ajunul con
ferinței trebuiau să aibă urmările 
cele mai serioase.

Și intr-adevăr, această încăl
care a dreptului internațional, 
încercarea de a justifica și de a 
proclama această încălcare ca 
un principiu adoptat și, în sfirșit, 
refuzul de a recunoaște gre
șeala — au constituit cauzele 
principale ale eșecului". Forțele 
păcii trebuie să acționeze pentru 
a asigura condițiile care să 
permită reluarea unor astfel de 
tratative în comun.

Totodată s-a anunțat că în 
legătură cu seriozitatea situației 
internaționale, președintele exe
cutiv al Consiliului Mondial al
Păcii a convocat o ședință
extraordinară a Prezidiului Con
siliului care va avea loc 
Stockholm Ia 28 și 29 mai.

S. S. este justă 
că avionul a avut o misiune 
spionaj, iar apoi a amenințat
spionajul va continua". Quinteros 
Tricot a subliniat că el consi
deră justă poziția Uniunii So
vietice și a șefului guvernului so
vietic la conferința de la Paris.

Poziția Uniunii Sovietice a fost 
sprijinită și de alți membri ai 
Congresului Național Chilian,

la

de 
că

sprijinindu-l pe 
înarmînd Germania

din New York
și faptul că el a fost inițiat de 
o organizație burghezo-liberală: 
„Comitetul național american 
pentru o politică nucleară sănă
toasă”.

Mitingul a fost deschis de cu
noscuta fruntașă a vieții publice 
din S.U.A. ELEANOR ROOSE
VELT, văduva marelui președinte 
american Franklin Delano Roose
velt.

N. THOMAS, membru al „Co
mitetului național american pen
tru o politică nucleară sănă
toasă", a cerut, în cuvîntarea sa, 
revizuirea holărîtă a politicii ex
terne a Statelor Unite. Nu ne 
putem juca la infinit cu războ
iul rece, a declarat el, nu poate 
fi asigurată pacea continuînd po
litica noastră nechibzuită în Ex
tremul Orient, 
Cian. Kai-și, 
Occidentală.

La miting 
nea cuvîntul 
LIAMS, guvernatorul statului Mi
chigan, G, TAYLOR, om de ști
ință, A. LANDON, republican, 
fost guvernator al statului Kan
sas și candidat la postul de pre
ședinte al S.U.A. în alegerile din 
anul 1936 etc.

Exprimîndu-și neliniștea în 
legătură cu rolul pe care-l joacă 
Pentagonul în soluționarea pro
blemelor politice ale păcii, Wil
liams a declarat : Trebuie oare 
ca noi să lăsăm întreaga pro
blemă a păcii în mîinile genera
lilor ?

Participanții la miting au 
aplaudat cu căldură un grup-da 
cunoscuți actori americani care 
au satirizat noile eșecuri ale po
liticii externe americane.

au luat de aseme-
G. MENNEN W1L-

ln urma ratificării tratatului militarist cu S. U. A.

vernul Kiși a „Tratatului de 
securitate” japono-american a 
provocat protestul unanim al 
poporului japonez.

Potrivit unei telegrame trans
mise de agenția France Presse, 
în timp ce peste 13.000 de ce
tățeni au manifestat în fața lo
cuinței primului ministru Kiși, 
protestînd împotriva ratificării 
ilegale a „Tratatului de secu
ritate4* japono-american, o de
legație din partea Partidului 
Socialist a reușit, în ciuda in-

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului japonez

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
TASS transmite: In nota.înmî- 
nată la 20 mai de către V. Kuz- 
nețov, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
lui S- Kadovaki, ambasador al 
Japoniei în U R.S.S., se men
ționează că guvernul sovietic a 
avertizat în repetate rinduri gu
vernul Japoniei în legătură cu 
consecințele primejdioase ale 
încheierii de către Japonia a 
unui nou tratat militar cu 
S.U.A. și folosirea teritoriului 
ei în scopuri agresive împotriva 
Uniunii Sovietice și a altor 
state iubitoare de pace.

Guvernul sovietic atrage a- 
tenția guvernului Japoniei asu" 
pra faptului câ încheind un nou 
tratat militar cu S.U.A. și pu 
nînd la dispoziție teritoriul său 
pentru bazele aviației america
ne. In scopul unor acțiuni os
tile împotriva U R.S S,, guver
nul japonez subminează pacea 
și bunele relații dintre cele două 
țări.

In 
bilit 
lare
U.R.S S. de către avioanele a- 
mericane care îșl au bazele lor

notă se arată că s-au sta- 
numeroase razuri de yio- 

a spațiului aerian al

a con- 
de că-

spune
,F.M.T.D. iși

BUDAPESTA. - Președinte
le Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, Piero 
Pieralli, a prezentat la 20 
mai în cadrul unei conferin 
țe de presa ținută la sediul 
F.M.T.D. din Budapesta tex
tul declarației prin care cea 
mai mare organizație inter
națională de tineret, în nu
mele celor 87 milioane djj 
membri ai săi, condamnă ac
țiunile de subminare 
ferinței la nivel înalt 
tre S.U.A.

In declarație se 
printre altele : „I 
exprimă solidaritatea cu ti
neretul sovietic și susține po
ziția guvernului U.R.S.S. care, 
pe bună dreptate, pe baza 
dreptului internațional și a 
moralei umane, dorește să 
pună capăt provocărilor a- 
gresive îndreptate împotriva 
Uniunii Sovietice.

In același timp F.M.T.D. 
protestează energic pe lingă 
guvernul S.U.A. șl ii conside
ră responsabil de eșecul con
ferinței la nive| înalt. F.M.T.D. 
cere c<j guvernul S.U.A. să 
declare oficial că încetează 
actele agresive și politic^ 
războiului rece'*.

In încheiere, F.M.T.D. se 
adresează tuturor tinerilor, 
tuturor organizațiilor de ti
neret cerîndu-le să proteste
ze împotriva politicii agresi
ve a guvernului american 
prin întruniri, mitinguri, ma 
nifestații, marșuri și alte ini
țiative potrivit condiții'or din 
țările respective.

Demonstrație 
antiguvernamentali 

Ankarala
ANKARA 

Agențiile de 
la 21 mai a

21 (Agerpres). • 
presă relatează ( 

.tt ___ _ avut loc la Ankar
o puternică demonstrație antigi 
vernamentală la care au lu 
parte peste 1500 de elevi ai șei 
lilop militare din capitala Tu 
ciei însoțiți de numeroși ofițe 
din aceste școli și urmați, de m 
de locuitori ai orașului. D 
monstranții au ocupat bulevard 
Ataturk și s-au îndreptat sp: 
președinția republicii. Dar î 
dreptul sediului secretariatuli 
general al pactului C.E.N.T.C 
un cordon de soldați călare 
împiedicat înaintarea demonstrai 
ților. Demonstranții intonînl 
imnul independenței s-au indred 
tat spre o stradă laterală.

După ce elevii școlilor militad 
s-att retras, mulțimea a conți 
nuat să demonstreze. Poliția I 
atacat pe demonstranți cu gaz 
lacrimogene, încercind să-i ini 
prăștie. Importante forțe armat] 
și de poliție au înconjurat cd 
Ioanele demonstranților operîn] 
numeroase arestări.

manifestații 
Japonia

terventief celor peste 1.000 d 
polițiști care păzeau locuința ld 
Kiși, să pătrundă în locuind 
acestuia și i-au cerut primuld 
ministru să demisioneze.

în aceiași 'Zi 20.000 de ce 
tățeni, sosiți la Tokio din în 
treâga Japonie, au manifesta 
în fața clădirii parlamentul  ̂
condamnînd ratificarea „Trata 
tului de securitate" și cerînq 
demisia guvernului Kiși și diJ 
zoi va rea Dietei. |

în insulele japoneze. Comanda-] 
mentul american a folosit și fol 
losește cu consimțămîntul gu-4 
vernului japonez și cu sprijinul 
acestuia teritoriul Japoniei îrj 
vederea pregătirilor rnilitareJl 
a desfășurării spionajului aeri® 
împotriva U.R.S S. și a țărilpl 
care îi sînt prietene. | 1

Urmărind în mod deliberați 
agravarea situației, se subli-l 
niază în nota sovietică, guver-l 
nul Japoniei a ajuns la o înțe-l 
legere militară cu o putere care 
a proclamat drept politică de 
stat spionajul și diversiunea, 
încălcarea suveranității și a in- 
vio’abilității frontierelor altor 
state. Firește, că guvernul so
vietic nu poate trece cu vede
rea faptul că încheierea unui 
nou tratat m;litar intre S.U.A- 
și Japonia este menită să asi
gure condițiile pentru Înfăptui
rea unor acțiuni agresive de pe 

împotriva i 
care H

teritoriul japonez 
U.R.S S. și a statelor

, sînt prietene.
Asupra guvernului 

cade în mod inevitabil 
derea pentru consecințele 
care, le pot avea provocările 
față de U R.S S. comise de pe 
teritoriul Japoniei.

joponez 
răspun- 

pe

4'


