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Pîrîul nu se va mai revărsa

Duminică 29 mai 1960

Brigada de tineret de la atelierul de suflat al fabricii de ztxlâ Podu*ea Neagră, regiunea Oradea, este fruntașă în întrecere.

Foto: A. VIERU

Potrivește-ți pasul 
în ritmul sesenalului !

Prin mijlocul ta
lului Valea Brazi
lor, raionul Curtea 
de Argeș, curge un 
pîrîu. Locuitorii a- 
cestiii sat au su
ferit vreme înde
lungată de pe urma 
lui. Cînd ploua mult, 
apa se revărsa și 
inunda atit șoseaua 
principală cit și gră
dinile din jur. Așa 
s-a întimplat și în 
primăvara aceasta. 
Plouase trei zile în- 
cpnlinuu. Albia pî- 
riului se mărise ți 
distrusese șoseaua pe 
o porțiune de circa

350 m. Din această 
cauză se intrerupsese 
circulația autovehi
culelor. La inițiativa 
organizației de par
tid comitetul execu
tiv al sfatului popu
lar Tutana a luat mă
surile ce se impu
neau.

A doua zi, pe șo
seaua satului Valea 
Brazilor, era mare a- 
nimație. Aproape tot 
satul ieșise la lucru. 
Unii cărau cu atela
jele bolovani și ma
teriale lemnoase nece- 
sare construirii che- 
iurilor, iar alții lu

crau de zor la repa
rarea șoselei. La a. 
ceste acțiuni patrio
tice au participat toți 
tinerii din sat.

Muncind cu mult 
elan s-a reușit ca în 
citeva zile sâ se ter
mine repararea șo- 
șelei și să se constru
iască două cheiuri 
lungi de cile 18 m. 
Acum pe șoseaua sa
tului Valea Brazilor 
se poate circula în 
condiții bune.

VAS1LE 
1SPAȘOIU

Grădina din incinta întreprinderii

In fața planșei, utemistul Dumitru Spînu de la Uzinele „losif 
Rangheț" din Arad, autor a trei inovații se consultă cu tovarăi 

șii Balogh Emeric, Nadudvari Ludovic și Dan Aurelian.

Foto : P. POPESCU ,

Inițiativa în întrecere
Tn aceste zile, constructorii 

de vase de la Șantierul Naval 
Oltenița, desfășoară cu entu
ziasm întreceica în cinstea 
Congresului Partidului. Pe cală 
numeroase vase sînt gata de 
drum sau >n construcție. Re
morcherului ..Plaur** și motona
vei ..Be!ev“ de pildă, li se fac 
ultimele retușuri. Se lucrează 
intens și la alte vase. Din mij
locul acestora își ridică semeț 
trupul viitorul vas fluvial, de
numit simbolic ,.Oltenița", pro-

--- •---

.a „Electroputere** Craiova în
trecerea în cinstea Congresu
lui Partidului se desfășoară 
cu entuziasm. Fotografia noa
stră înfățișează un aspect din 
timpul lucrului în secția trans

formatori

Foto : N. STELORIAN

PLANURILE PARTIDULUI — 
PROGRAMUL V1EJ11 NOASTRE 

Proiectul Directivelor celui de al lll-lea Congres al P. M. R.
în dezbaterea oamenilor muncii

Pentru 
îmbunătățirea 

calității autobuselor
Cu deosebită însuflețire colec

tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din sectorul III al u- 
zinelor .Tudor Vladimirescu*. a 
dezbătut oroiectul de Directive 
ale celui de-al lll-lea Congres 
al Partidului-

In cadrul adunării de dezba
teri a proiectului Directivelor 
Congresului al lll-lea muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la U- 
zinț'e „Tudor Vladimirescu" au 
evidențiat perspectivele pe 
care le deschide patriei noa
stre proiectul de Directi
ve. Ei au insistat asupra 
sarcinilor ce le revin lor, 
fiecăruia dintre ei. acolo la 
locul de n.urică pentru a da 
viată acestor mărețe planuri. In 
acest, an I960, planul de produce 

lectat și construit aici la Olte
nița

Cite vase nu se vor ma! con
strui aici! Șesenalul prevede 
construcția navelor de 4.500 
tdw, și de 10.000 tdw, de tancuri 
petroliere de 10.000 tdw. de 
cabotiere de 1.100—1.500 tdw. 
La fabricarea acestora construc
torii din Oltenița trebuie să-și 
pună in valoare priceperea și is
cusința, capacitatea lor creatoa
re. încă de pe acum ei se pre
gătesc intens.

Planurile partidului îi înflăcă
rează pe constructori, le dă un 
puternic avint In muncă In a- 
ceste planuri, fiecare își vede 
viitorul, mai bogat, mai fericit. 
Și fiecare înțelege că datoria 
Iui principală este să fie în pas 
cu aceste planuri, să se ridice, 
prin muncă și Învățătură la 
înălțimea răspunderilor ce le 
revin. La aceasta s-au gîndit 
constructorii din Oltenița cînd 
s-au angajat să dea statului în 
anul acesta 6.500.000 lei eco
nomii peste plan și 5 500.000 
lei beneficii, să construiască 
mai multe vase înainte de ter
men.

1.852.000 lei — de pildă — 
se vor economisi în secția a ll-a 
(500 000 lei pînă la Congresul 
Partidului) prin priceperea 
strungarilor și a fierarilor, prin 
chibzuiala turnătorilor și a me
canicilor, într-un cuvînt prin 
inițiativa întregului colectiv. Ca 
să cîștig' în întrecere — spun 
muncitorii de aici — tre
buie să vezi mereu îna
inte, să cauți lucruri noi, să 
dai la o parte metodele vechi 
de muncă, să învingi rutina. 
Așa s-au născut în întrecerea în 
cinstea Congresului Partidului 
numeroase idei prețioase, multe 
inițiative creatoare.

— Să înlocuim parapetul de 
protecție, de pe bordul vaselor 
confecționat din tablă, cu para
pet din bare de teavă. Propu
nerea făcută de brigada de pro
ducție a tineretului, condusă de 
Mircea Gincăl, a dat rezultate. 
Greutatea vasului a scăzut cu 
circa 2 tone Altădată, ingine
rul Vașile Gunea, șeful atelieru

Așa cum a hotărît Plenara C.C. cl P.M.R. din 17-18 mai a.c. 
proiectul Directivelor Congresului al lll-lea al P.M.R. pentru pla- 
nul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960-1965 și 
pentru programul economic de perspectivă a început sâ fie 
dezbătut în cadrul adunărilor oamenilor muncii.

Participmd activ la aceste dezbateri, oamenii muncii își ex
primă atașamentul față de politica .înțeleaptă a partidului nostru, 
hotărîrea de a munci cu entuziasm pentru înfăptuirea ei.

In aceste adunări, oamenii muncii discută amănunțit, fac propu
neri în legătură cu sarcinile ce revin întreprinderii și lor personal 
in lupta pentru înfăptuirea grandiosului plan de dezvoltare a 
economiei socialiste a patriei noastre.

(ie a[ uzinei a sporit simțitor. 
Se vor produce cu 33 la sută 
mai multe autobuse și cu 20 la 
sută mai multe troleibuse. Tot 
anul acesta au in plan crearea 
citorva prototipuri de autovehi
cule.

Luînd cuvtntul în cadrul adu. 
nării, inginerul Kotlarevski An
ton. a arătat că uzina a obținut 
o seamă de realizări Îmbucură
toare. Produsele sînt mai fru-

(Continuare în pag. 3-a) - 

lui tubulatură șl secretarul or
ganizației de bază U.T.M. a 
sugerat ideea ca Instalația de 
încălzire să nu se mai facă din 
elemenți de calorifer din fonta 
ci din aripioare. Din acest 
„fleac" cum l-a numit el, va
sul s-a mai ușurat cu o tonă.

Șeful secței a ll-a — secție 
fruntașă pe șantier — este mul
țumit de munca tinerilor din 
secție. Pentru ca să-și aducă un 
aport mai mare in producție, 
tinerii — îndrumați de comu
niști — dezvoltă întrecerea so
cialistă și ea este puternică nu 
numai pentru faptul că unește 
în același gînd și acțiune zeci 
de oameni ci șl prin aceea că 
dezvoltă puternic inițiativa ȘÎ 
priceperea în muncă a fiecăruia.

— Fără inițiativă personală 
— spun tinerii din brigada lui 
Ion Dulceață — întrecerea nu 
poate fi la înălțime Și la noi, 
inițiativa trebuie să servească 
realizării angajamentelor pe 
care ni le-am luat, „cît mai 
multe economii pentru reduce
rea prețului de cost**.

Dc cînd sînt în întiecere, bă
ieții din brigadă n-au dat nici 
un rebut. N:ci o piesă n-a fost 
respinsă la control. Succesele 
obținute li îndeamnă să lucreze 
din ce în ce mai bine De a- 
ceea se sbat. caută să valori
fice cit mai deplin rezervele in
terne. Cînd cineva vine cu o 
inițiativă brigada se adună» 
discută și hotărăște.

— Eu zic — și Petre Boacă a 
dat ideea — să se mărească 
diametrul la tuburile ce se in
troduc în bucșe în timpul tur
nării compoziției. Brigada a a- 
nalizat ideea și a găsit-o bună, 
ideea a prins viață și prin ea 
s-a redus adausul de prelucrare 
la bucșele pentru remorcherele 
de 1.000 cai putere Și 400 cai 
putere.

— Așa am reușit — spune 
responsabilul brigăzii — să eco
nomisim la trei vase o cantita-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Produse 
la preț de cost 
cît mai redus

— In proiectul Directivelor, 
a spus Mihai Stanculescu, con
trolor de calitate, în cadrul a- 
dunării de dezbateri care a a- 
vut loc la secția motoare a U- 
zineîor „23 August** din Bucu
rești, sc arată, că o condiție prin

Peste 45 milioane 
lei economii

în întrecerea care se desfășoa
ră în cinstea celui de.al lll-lea 
Congres a’ partidului, oamenii 
muncii din întreprinderile regiu
nii Stalin au realizat în primele 
4 luni ale acestui an maj mult 
de 45 milioane lei economii la 
prețul de cost. Aceasta a sporit 
mult fond-ul întreprinderilor din 
care s-au vărsat sfaturilor popu
lare d:n regiune peste 33 mili
oane lei. Din această surră a în
ceput constiucția unor noi cvar
tale d? locuințe d’n care au și 
fost <late >n folosință peste 600 
apartamente.

(Agerpres)

La culesul 

cireșilor,

cipală pentru îndeplinirea cu 
succes a . planului economic 
pe anii 1960—1965 este in; 
troducerea tehnicii celei mai 
noi, introducerea mecaniză
rii și, automatizării, folosirea 
de procedee tehnologice din 
ce în ce mai avansate- La 
noi înf secție sînt'acum multe 
locuri ‘ de muncă unde tehnica 
nouă trebuie introdusă, unde 
procedeele de lucru vor trebui 
îmbunătățite. Dar pentru acea
sta este nevoie ca priceperea și 
capacitatea de. muncă a ingine
rilor dftf secție să fie mai bine 
folosite.. Mulfi dintre inginerii 
noștri în loc să se ocupe de 
introducerea tehnicii noi fac 
încă dispecerat. De aceea pro
pun conducerii sectorului să or
ganizeze și să folosească mai 
bine corpul ingineresc al secto
rului.

In legătură cu necesitatea îm
bunătățirii calității muncii fie-

S. BARBU

(Continuare în pag. 3-a)

Brigăzile, ut emis te de muncă 
patriotică de la întreprinderea 
de încăițăirinte „11 iunie" din 
R. Vîlcea, au răspuns și ele 
chemării la întrecere în cinstea 
celui de-al al III lea Congres 
al P.M.R., chemare lansată de 
tinerii din Orașul Stalin și ra
ionul Codlea.

Printre numeroase acțiuni pe 
care le-au întreprins, brigăzile 
uterr.iste de aici au urmărit și 
înfrumusețarea întreprinderii. 
Astfel, tinerii muncind alături 
de muncitorii vîrstnici -au trans
format curtea întreprinderii în- 
tr-o adevărată grădină. Florile, 

brazdele de verdeață au schim
bat cu totul aspectul curții.

NICOLAE BRAZDA 
cismar

—— - - •- -
Lucrările de îngrijire 

a culturilor 
trebuie intensificate

In această săptărr.înă lucrările 
de îngrijire a culturilor s-au 
desfășurat mai intens In majori
tatea regiunilor.

Prima prașilă la sfecla de za
hăr a fost terminată în regiunile 
București, Ploești, Timișoara, 
Oradea, iar la floarea soarelui 
și cartofi este aproape pe sfîr- 
șit în regiunile Constanța, Bucu
rești și Timișoara. In uncie re
giuni, printre care Timișoara și 
Oradea, este aproape terminată 
praștia a Il-a la sfecla de zahăr. 
La sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui a Început în citeva re
giuni și prașila a 111 a.

Cu toate că In această săp- 
tămină lucrările de îngrijire a 
culturilor prășiteare au fost efec
tuate pe suprafețe însemnate, 
totuși față de condițiile favo
rabile dezvoltării buruienilor, 
aceste lucrări sînt rămase în 
general în urmă. Prașila I-a este 
întîrziată îndeosebi la sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui în regi
unile Iași, Pitești, Suceava, la 
cartofi în regiunile Cluj, Bacău, 
Ploești,iar la porumb mai ales 
în regiunile Pitești, Ploești, Ti
mișoara, Galați și Oradea.

In toate regiunile există po
sibilități pentru intensificarea 
lucrărilor de îngrijire a culturi
lor, pentru a se crea condiții 
bune de dezvoltare a plantelor, 
Printr-o bună organizare, aceste 
posibilități pot fi tn așa fel fo
losite îneît în următoarele zTe 
prașila I-a să fie terminată. In 
acest scop să se folosească din 
plin toate mijloacele mecani
zate, atelajele și brațele de 
muncă existente în gospodărie. 
Este necesar, de asemenea, sâ 
se continue Intr-un ritm susți
nut și lucrările de Îngrijire tn 
grădinile de legume, în vii și 
livezi,

(Agerpres)

Sugestii c!e regie 
pentru teatrul 

Je amatori
Tn calitatea oe care o am, mi 

s-a oferit foarte adesea prilejul 
de a asista la spectacole ale 
artiștilor amatori, chiar de a a- 
juta uneori la montarea lor. Va- 
zînd asemenea reprezentații, 
am încercat ca și a ii specta
tori. sentimentul unei mari 
bucurii și rmndrii pentru fap
tul că datorită partidului nos
tru. arta are o mare răspîndire 
în masele largi. Succesele în
semnate ale teal-ului de ama
tori din ultimul timp, vădite cu 
deosebire la concursurile ce au 
avut loc. ne dovedesc că în 
momentul de față a:eastă miș
care poate face pași și mai se
rioși înainte Și poate progresa 
de asemenea și pe tărîmul ca
litativ. Vreau să spun că. pa- 
ra'el cu răspîndirea și mai lar
gă a teatrului de amatori, cu 
atragerea de noi și noi oameni 
în această mișcare, trebuie dată 
o atenție sporită ridicării din 
punct de vedere calitativ a ni
velului fiecărui spectacol.

Cred că o problemă princi
pală care se pune dintr-un în
ceput este aceea a repertoriu
lui. Atunci cînd se purcede la 
alegerea unei piese trebuie să 
se aibă în vedere scopurile e- 
ducative ce pot fi atinse cu a- 
jutorul ei; trebuie să se vadă 
dacă piesa răspunde într-o oa
recare măsură preocupărilor de 
fiecare zi ale colectivului res
pectiv precum și de asemenea 
dacă ea poate fi realizată ținîn- 
du-se seama de condițiile lo
cale existente, de potențialul co
lectivului de amatori. De bună 
searnă că este întotdeauna pre
ferabil să se prezinte o piesă 
legată de specificul de muncă 
al locului în care activează e- 
chipa teatrală, o piesă legată 
de problemele actuale ale con
strucției socialiste la orașe și 
sate care să exercite o influ
ență educativă cît mai directă 
asupra masei de spectatori, o- 
ferindu-le exemple demne de 
urmat, combătînd pe purtătorii 
vechilor năravuri.

O pildă bună de alegere a 
unei piese ne-o oferă, printre 
alții și clubul central de la șan
tierul Bicaz care s-a orientat 
bine atunci cînd a înscris în 
repertoriu piesa ..Noi. cei fără 
de moarte* de Mihail Davido- 
g;u. P’esă care se desfășoară 
într-un cadru familiar construc
torilor hidrocentralei, fiind vor
ba de o acțiune ce se petrece 
la străpungerea unui tunel- în 
același timp, piesa ridică pro
blemele vitejiei și eroismului in 
munca, probleme ale moralei noi 
care de asemenea interesează 
în cea mai mare măsură pu
blicul de acolo. Sensurile Pie
sei fiind bine traduse scenic de 
către colectiv, spectacolul a fost 
înțeles. a plăcut și a folosit pu
blicului, De asemenea s-au o- 
rientat just artiști} amatori de 
la Uzinele Metalurgice Bacău, 
punînd în scenă piesa ..Cumpă
na" de Lucia Demetrius care 
tratează problema in legătură 
cu actul revoluționar al națio
nalizării

Odată piesa ileasă în mod 
corespunzător, apare cu putere 
rolul regizorului. Un lucru e- 
sențial în această etapă este 
acela ca regizorul echipei de 
amatori să-și formeze o concep
ție asupra înscenării, adică sa 
vadă cum va arăta spectacolul 
în viziunea sa înainte de a fi 
jucat, să vadă cum anume îl 
va prezenta publicului. Regizo
rul amator trebuie să înțeleagă 
în profunzime mesajul piesei. »- 
deiie pe care vrea să le trans
mită cu ajutorul ei publicului, 
dar aceste idei trebuie văzute 
în încarnarea lor literară, în 
mod poetic, în imagini teatrale 
și în mei un caz prin reprodu
cerea rece, fără pasiune, fără 
atitudine personală. Stilul șl 
particularitățile artistice ale 
oiesei trebuie păstrate și relie
fate. trebuie de asemenea avute 
în vedere la formarea concep
ției regizorale, etapele desfășu
rării intrigii și de caracteriza
rea personajelor. Elementele 
disparate ale unui spectacol — 
actori, decor, recuzită — nu se 
pot dispensa de regizor. Regizo
rul este necesar fiindcă el cana
lizează toate elementele compo
nente ale spectacolului spre ex
punerea pregnantă intr-o viziu
ne originală a ideilor de bază 
ale piesei.

Regizorul amator trebuie să 
organizeze întreaga muncă a- 
supra spectacolului în timp, să 
facă plan calendaristic de repe
tiții și să planifice munca de 
pregătire a decorurilor, costu
melor dar în primul rînd el tre
buie să fie un îndrumător și un 
pedagog, insuflî.ndu-le actorilpr 
conștiința menirii de a educa 
publicul, învătîndu-i pe . actori 
nu numai cum să interpreteze 
cutare și cutare rol, ci și cum 
să-și ridice în general măies
tria de la un spectacol la altul, 
cum să se pregătească tot mai 
temeinic din punct de vedere

I. G. RUSSU 
regizor artistic 

la Teatrul de Stat din Bacău

(Continuare în pag. 3-a)

Sub conducerea prof. Moca- 
nu Eugen micii aeromodeliști 
de la Casa Pionierilor din 
Birlad învață construcția pla* 

poarelor,



Concursul nostru „Verific ați-o ă cunoștințele de cultură generala11 cu tema:

Industrializarea socialistă
Raport

(30 puncte)

Roman

Elogiul
Hunedoarei

O nouă
(30 puncte)

(25 puncte)

evoluția

(25 puncte)
un cuvînt

Maeștri ai oțelului

• culegere de

>du«eri

e de ortă ptas.
(25 puncte) (20 puncte)

e apărut a-

Cine este autorulcest afiț ?

'25 puncte)

Primul tractormiin
de

di-

cinci sute de ani de

(20 puncte)

Fibra

e 
la

In ce roman dedicat industria
lizării putem găsi acest episod ?

muncitor, asigurarea 
oamenilor muncii din

Partid 
chip să

realizu 
tractor, 
a lUp 
pentru

ale
la

plece-n zori 
cu compresorul, 
un doi n hor: 
vînătortil

cuptorului, minerul de 
stre- 

as- 
radiația razelor

Cine este autorul 
acestor rînduri ?

era în

„ „ __ , . , 1 avea acum mîndria că
deschidem cu miinile noastre, bătătorite de două mii cinci sute 
de ani muncă și însîngcrate de două mii 
luptă, poarta grandioasă a noului ev."

Nivelul producției de 
in anul 1965.

Ritmul mediu anual al

CWSTRUIM SOCIALISMUL

Replicile de ma.i jos sînt re
produse dintr-o piesă a cărei 
acțiune se petrece în zilele na
ționalizării. Numiți titlul piese/ 
și numele autorului.

numai cu 
de expe-

Versurile fac parte dintr-un poem închinat muncii harnice a 
minerilor. Cine tOe mrtond lor?

S-a hotărit să 
trei comuniști 
—E printre ej 
ii zice Toader

ceste rînduri sînt extrase 
r-un volum închinat mari- 
prefaceri de la Hunedoara. 
: este autorul ?

CUM SE REFLECTĂ ÎN CULTURA ROMÎNEASCĂ

Ce reprezintă lucr area de mai sus ?

(30 puncte)

um se intitulează această sculptură și cine este autorul ei?

(25 puncte)

In fața atomului
Rîndurile de mai jos aparțin unui scriitor care a închinat pa

tetice poeme forței atomului pus în slujba oamenrior. Gine est» 
autorul ?

MARI EVENIMENTE DIN ISTORIA PATRIEI
ETAPA

Cu ce prilej a fost făcută această caracterizare a drumului par
curs în dezvoltarea economică a țării noastre ?

„încă la Conferința națională din toamna anului 1945, partidul 
nostru, indicînd caile refacerii economiei distruse de război, a tra
sat, ca linie generală a dezvoltării economice a Rominiei, linia 
industrializării și electrificării țării.

Aceasta constituie condiția necesară pentru asigurarea bazei 
materiale a socialismului. Industria socialistă, și in primul rind indu
stria grec, este principala pîrghie pentru dezvoltarea puternică a 
forțelor de producție in agricultură și pentru trecerea treptată a mi
cilor gospodării țărănești la marea producție colectivă, la agricul
tura modernă, mecanizată. Numai prin crearea bazei materiale de 
producție a socialismului, prin dezvoltarea marii producții mecani
zate - întemeiată pe tehnica cea mai înaltă - in toate ramurile 
economiei naționale poate fi atins acel obiectiv suprem spre care 
tinde partidul - făurirea bunăstării poporului 
unui înalt nivel de viață materială și culturală 
Patria noastră.4*

Ce indici prevede proiectul 
de Directive ale celui de al 
lll-lea Congres al P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe 
anii 1960-1965 și pentru pro
gramul economic de perspec
tivă in ceea ce privește :

„Gergely Kiss încearcă să-și 
însemne în carnețel cuvintele se
cretarului și strigă mereu:

— Mai încet, nu pot așa 
repede...

— Adică, așa e vorba ? se 
oprește Felecan în șuvoiul cu
vintelor rostite cu patimă. Nu te 
mai omorî, băiete. Ai articolul 
pe care l-am scris pentru gazeta 
de perele și, le găsești acolo pe 
toate.

Apoi arătă spre proiectul noii 
hale de montaj:

— Să-i scrii, Gergely, că 
ăsta e visul nostru : hala de 
montaj. Va fi toată numai din 
sticlă și traverse d€ fier. Va fi 
ca o farmacie frumoasă: iar 
montorii tocmai ca niște fartna-

^red că nu este reporter ve
la Hunedoara, care, suin- 
8 pe dealul Chizidului și 
nd de acolo panorama ora
li Să nu fi fost tentat să 
o antiteză intre castelul 

iirnuri malte ți. suple, ridi- 
de Huniați cu secole în 
i și silueta masivă și impu- 
ire a combinatului siderur- 
ieasupra căruia se rotesc în 
anență neguri uriașe de 

și fum. Imaginea aceasta, 
astantă, în care istoria a 
'.mat urmele eț monumen- 
punînd față în față două 
cu tot ce au avut ele mai 

>S, este atît de grăitoare și 
tgată în sensuri, atât de ori- 
l și de potrivită proceselor 
tu petrecut și se petrec în 

locuri cu

atât de hunedoreană — îneît 
imposibil să nu fie ridicată 
rangul de simbol, să nu prece- 
deze orice cuvînt despre rostu
rile majore ale Hunedoarei și 
cu atît mai mult să lipsească 
dintr-un elogiu al ei.

Fiindcă Hunedoara de astăzi, 
otaș al flăcărilor și al oțelului) 
precum și al unor prefaceri re
voluționare tot atît de aprige ce 
flăcările și ca oțelul, este pagina 
ultimă și cea mai celebri a unei 
evoluții multimilenare. în care 
sînt prezente toate treptele de 
seamă ale culturii umane. Astfel 
orașul, cu toată originalitatea 
lui izbitoare, imprimată în cro
nica de piatră și de metal a 
istoriei, cu tot specificul unor 
seisme sociale care-l răscolesc 
acum, întruchipează esența și 
sensul unui vast proces petrecut 
în toată țara, de la origini și 
pînă astăzi și care culminează cu 
evenimentul cel mai grandios al 
veacurilor : revoluția socialistă"•

(20 puncte)

ciști, in halate albe. In hala asta 
de montaj, am vrea să vedem 
lăcătuși care să lucreze fluierind. 
Dar, ca să ajungem acolo, tre- 
bui^ să atacăm acum cu dinții 
încleștați vechile norme, mai întîi 
la cuptoarele de maleabilizare, 
apoi la turnătorie și apoi — 
înainte! — și la atelierele de 
prelucrare. Scrie-i Rozei, că 
după aceea... Se oprește și strin- 
ge pleoapele ginditor: Ei, ce! 
După aceea o să vină alte sar
cini,.. La noi nu-i cu putință să 
te oprești pe loc, dragul meu, 
niciodată... Mai scrie-i că pe 
Cîmpian l-am trimis la Fabrica 
de oțel „Brainer Bela", din Bra
șov, ca să învețe noul procedeu, 
care se experimentează acolo la 
cuptoarele de maleabilizare. 
Scrie-i că înfringem decadentis
mul, în toate domeniile.

Gergely Kiss își ridică privirea 
de pe însemnările lui, bănuitor. 
Secretarul începe să ridă.

— Scrie liniștit așa cum ți-am 
spus: decadentismul. Roza o să 
știe despre ce e vorba".

1. Valoarea producției 
globale industriale in anul 
1965.

2.
oțel

3.
creșterii producției industriei 
construcțiilor de mașini.

4. Producția de energie 
electrică in 1965.

5. Creșterea productivității 
muncii pe salariat, pe on- 
sa mb Iul industriei, in urmă
torii șase ani.

6. Reducerea prețului de 
cost in industria republicană 
pină la finele anului 1965.

7. Nivelul producției globa
le agricole in anul 1965 față 

de 1959.
8. Creșterea venitului na- 

ționol in 1965 față de 1959.
9. C-esterea pină in anul 

1965 a salonului real al mun
citorilor, inginerilor, tehnicie- 
mior ș» TunciionaniQr rața ae 
ihmM moluot in a doua ju
mătate a anului 1959. Crește
rea «niturilor reale ale ță- 
lăMMi in 1N5 față de 1959.

1 <» ’

Cine este autorul șl ce repre
zintă tabloul de mai sus ?

(20 puncte)

0 puncte)

icinteia 
neretului „Vrednice pilde de 

eroism în muncă are 
tineretul nostru î Și 
dacă vreodată, în 
luptă cu greutățile 
începutului, i s-ar 
părea unui tînăr 
muncitor că drumul 
este prea anevoios, 
gîndească-se la nop
țile de muncă 
turnătorilor de 
I.A.R. din vara 
toamna lui 1946, la 
frunțile acelea ume
de, încruntate, ce 
se aplecau deasupra 
formelor neizbutite, 
la probele reluate iar 
și iar !...

Amintească-și tine
retul nostru de lupta 
pe care strungarii, 
frezorii, turnătorii au

Indicați titlul lucrării dia 
care reproducem acest frag
ment.

„Acum pe pămînturlle pe care 
ne aflăm, a venit timpul unei 
asemenea uriașe treziri.

Timpul hidrocentralelor a ve
nit pentru vechile pămînturi u- 
date de apele Oltului, ale Mu
reșului și Șiretului și ale atîtor 
rîuri limpezi sau învolburate. 
De numele acestor ape e legată 
istoria poporului, și despre 
care s-a auzit un cîntec 
luptă sau o doină.

Dar acum a venit timpul 
istorii noi ; acum, apele doine
lor vor fi chemate la o altă via
ță ; unda lor. înroșită de sîn- 
gele atîtor generații, va năvăli 
strălucitoare și limpede — cu 
puteri înzecite și cu zgomot de 
tunet — în turbinele marilor u- 
zine de la poalele munților, 
punînd în mișcare o nouă eră 
în evoluția țării noastre.

Pe întinderea pămînturilor pe 
care ne aflăm, avem tot ceea ce 
e necesar pentru a putea porni 
— pe dimensiuni mari, de la un 
capăt la altul al țării — efor
tul uriaș al electrificării. Avem 
marele fluviu ai Dunării, căde< 
rile de apă din munți, zăcămin* 
tele de gaze naturale și de căr« 
buni; iar pe toată întinderea 
țării, întregul popor muncind» 
planificat, după concepția socia
listă, capabilă să transforme so
cietatea omenească într-un pu
ternic instrument de smuls bo
gățiile naturii*4.

dus-o nu 
lipsa lor 
riență, nu numai cu 
lipsa dc materiale, ci 
mai ales cu vrăjmă
șia unora, cu lipsa 
de înțelegere și cu 
neîncrederea altora.

— Mult suflet s-a 
pus în tractorul no
stru — spun cu mîn 

„tractoriștii 
Orașul Stalin 

„tractorist** însern 
nează cel care con 
struiește tractorul, ni 
cel care-1 conduce.) 

Și mai spun oame
nii atunci cînd gîn 
dul îi duce la acele 
vremuri de greu 
început :

— Fără 
n-ar fi fost i 
răzbim !

Odată cu 
rea primului 
o nouă etapă 
tei începe : 
fabricație în

pentru preluare 
comenzi.

Și dacă fostul 
rector Popescu-Boto- 
șani, nu mai putea 
rînji : „S-au smintit 
de tot. Auzi, trac
toare la noi în 
țară!*4, muncitorii și 
tehnicienii I.A.R.- 
ului făcuseră dovadă 
că acest lucru se 
poate. în schimb, 
ninistrul tătărăscan 
a finanțe mai pute* 
oști cu un su- 
is batjocoritor : 
.Comenzi ? Asta e 

o boală la voi. Me
reu comenzi, comen
zi, comenzi... Ce vă 
trebuie ? Vă încasați 
lefurile ? Le încasați! 
Atunci !

La care muncitorii 
răspundeau S

— Da, comenzi ! 
Vrem să producem. 
Țara trebuie să se 
refacă. Are nevoie de 
tractoarele noastre'*.

(25 puncte)

„Timp de două mii cinci sute de ani au scos de acolo aur 
urmașii agatyrșilor, pînă la necăjiții moți ai zileîcr noastre, cei 
care ziceau.

Munții noștri aur poartă. 
Noi cerșim din poartă-n poartă.

Și poate că ar mai fi cerșit multă vreme, dacă ar fi scos 
numai aur, semn al bogăției ?i aî robiei. Dar pe aceste pămînturi a 
început să se scoată cărbune, și cărbunele a fost semn al unei 
lungi și aspre lupte de eliberare. Iar astăzi, se scot minereuri 
care sînt semnul celei mai mari biruințe.

Aur. Cărbuni. Uranium !
Trei fraze mari, decisive, din istoria omenirii.
Aur. Cărbuni. Uranium 1
Robie. Luptă. Biruință !
Le-am avut pe toate în măruntaiele Garpaților și în istoria 

poporului nostru.
Urcind din treaptă In treaptă, putem

Fragmentul de mai Jos este 
extras dintr-un volum de repor
taje care consemnează marile 
succese obținute de poporul no
stru în domeniul industrializă
rii. Gine este autorul ?

„Fibra de relon care se pro
duce aici o vom întâlni în țesă
tura vaporoasă a bluzelor cu 
care se vor îmbrăca elegante fe
meile și fetele noastre ; în hai
nele de protecție de mare uzură, 
cu care se va apăra oțelarul de

In bezna văii luce încă, 
un geam la sediul de partid, 
ca într-o galene-adincă 
lumina lămpii de carbid. 
Pe bănci Înguste de stejar 
mineri cu fețe șânțuhe: 
ei par niște ciudați școlari 
care învață din trăite.
— ...Doar știm, urmează secretarul 
cu glasul său cam răgușit,
pe Toroiaga, sus, nici carul, 
nici caii încă n-a răzbit..
— Ehei! se repezi Bujor.
da nici nu poți, precum ți-i pofta, 
să cari atita compresor 
numa’ cu cablul și cu propta î
— E trudnic, da, nu una-două, 
răspunde Roman — Dar mai greu 
să nimerești pe vreme nouă
ca-n zilele lui moșu meu.
Așa că spui ce am de spus : s u
să meargă eotmmtșni in frunte 
ș»-om duce compresorul sus, 
din trup de-ar fi să-i facem punte I 
. - ......

— Din ce volum de reporta
je sat extrase aceste rinduri ?

Jn 1950 a fost construita fă- 
brice aceasta modernă.

Holul de la intrarea principa
li este împodobit cu vitrine 
muri, imbricate în roșu. Te gă
sești într-o expoziție — un fel 
de oglindă 0 fabricii. Pe fondul 
roșu al vitrinelor se află așezate, 
eu mult gust, toate felurile de 
produse ; burghie uriașe și bur
ghie minuscule, gingașe ca niște 
podoabe de prins în părul fete
lor — nenumărate forme și mă
rimi ; sute de modele de freze, 
tarozi, filiere și alezoare îți 
pese privirea prin formele 
complicate, prin perfecțiunea 
geometrică.

In hala înaltă, spațioasă, 
zinei era cald și curat. O lumină 
prielnică, plăcută, scălda oame
nii) mașinile cernindu-se prin 
acoperișul de sticlă. Un murmur 
stăruitor, harnic, de mașini 
plin mers de sute de cuțite 
taie oțel, de polizoare care 
praștie ninsoare de scîniei, 
stele ; curățenia și ordinea 
sebită — toate laolaltă aveau o 
ambianță plăcută, înviorătoare. 
Două șiruri de coloane, spriji
nind bolțile de sticlă, despart 
hala în trei săli lungi, in care, 
cu spații largi între ele, sînt a- 
șezaîe, pe rînduri drepte mașini
le. Din loc în loc sînt spații 
goale — locul unor mașini, care 
urmează să fie aduse și instalate.

Un semn, hi plus, că fabrica este 
nouă, în plină creștere.

Fabrica lucrează scule pentru 
industria prelucrătoare în meta
lurgie. Vin aici oaspeți, delegați 
de la diferite uzine, întreprin
deri din țară și cer mereu scule 
— „sînt flămînde fabricile lor de 
scule**.

în
care

Un pas
spre 

socialism

„SIMIDN Î Vă făgăduiesc, to
varăși, să-mi puți toate puterile 
în slujba fabricii. Am fost nu
mit director- Dovada asta de în
credere o să mă facă de o sută 
de ori mai puternic, mai treaz 
decît am fost pînă azi. îmi dau 
seama că răspunderea mea 
nu-i ușoară. Dacă aș crede că 
o să-mi fie ușor, aș fi un înfu
murat. Voi încerca să înfrunt 
greutățile și să le înving. Tova* 
rășii mai bătrâni șl cei tineri 
vor să fie alături de mine, în 
spatele nostru stă partidul- Vă 
mulțumesc pentru încrederea pe 
care mi-ați dovedit-o (In acest 
timp Anton se uită la 
ii îndeamnă și-1 așteaptă cu 
privirea)

CHIRU : Tovarăși, să ne gîh- 
dim că în clipa astă, la toate 
marile întreprinderi din tara 
noastră bunurile, stăpânite pînă 
acum de cîțiva. au trecut în, 
mîna poporului. Să ne gîndlm 
că nu ne bucurăm numai troî 
aici și că între toate zidurile de 
fabrici din țară e aceeași bucu
rie. Muncitorul nu mai lucrea
ză în folosul exploatatorului. Să 
ne simțim mai uniți ca nici©’ 
dată. Naționalizarea marilor in- 
treprinderi e încă un pas 
socialism. (Aplauze, Anton p 
jumătate -ridicat se uită la Mit 
cea)“. ....

acestui desen ?

de relon
dogoarea 
picătura de apă acidulată 
curată prin fisurile stincii, 
tronautlil de “ / 
cosmice ; le vom întâlni în tre
ningurile albastre, galbene, roșii 
cu care se va îmbrăca tinerețea 
ieșită pe marile stadioane ; în 
ața chirurgicală cu care doctorii 
vor efectua operații mai bune ; 
în pînza corturilor pe care le 
vom ridica vara în Bucegi ; în 
plasele pescărești cu care lipove
nii bărboși vor strecura marea

ca să găsească scrumbii albastre; 
în cupolele albe ale parașutelor 
care umplu cerul, nostru în zilele 
pașnicelor sărbători aviatice ; 
vom întâlni fibra do relon și în 
alte mii și mii de articole prac
tice, originale și noi, care vor 
spori în viitorul apropiat bună
starea și confortul colectivității 
noaslte**.

(20 puncte) (25 puncte)



Primele sarcini 
de organizație

Cu aproape doi ani In urmă 
temiștil din satul Bălășoeni 
u luat in discuție, intr-o adu- 
are generală organizației 
Î.T.M., ceherta tinărului Cor
ea Dumitru, de a deveni ute- 
■ist. In acea adunare utemiștii 
u spus multe cuvinte de laudă 
i adresa lui Cornea: că și-a 
imurit părinții să pășească Pe 
ilea socialistă a agriculturii, 
l in întovărășire el este băiat 
arnic. sirguincios, că se preo- 
ipă de ridicarea nivelului său 
îlturai. Avind asemenea cali- 
iți era și normal ca utemiști! 
1 voteze cu toții pentru pri- 
lirea lui Dumitru Cornea in 
ndurile U.T.M. Dovedind insă 
rigență față de tinerii ce doresc 
i devină membri ai U.T.M., u- 
țmiștii n-au trecut cu vederea 
:ste unele lipsuri ale acestui 
năr. Ei au arătat că uneori 
umitru Cornea se poartă ne- 
ivllncios cu ceilalți tineri și 
lai ales cu fetele, că în mai 
mite rîndurl a fost văzut in 
rciumă petrecînd in întovără- 
a unor tineri care au purtări 
rite in saț. Dumitru Cornea 
a angajat atunci că va lichi- 
a aceste lipsuri pentru a putea 
eveni un bun utemist.
Și așa au trecut vreo trei- 

itru luni. Intr-o zi însă, Duntt- 
■u Cornea a mers din nou la clr- 
untă, s-a imbătat, a făcut scan- 
al. Organizația U.T.M. s-a văzut 
lunci nevoită să ia in discuție 
tmoortarea utemistului Dumi- 
u Cornea șl să-l sancționeze 
întru abaterile săvirșite. Dar 
ierurile nu s-au oprit aici. In- 
-o ședință a comitetului cornu
al U T.M. noi am analizat cau- 
•le pentru care Dumitru Cor
ea a săvirșit asemenea abateri 
rave. Și iată la ce concluzii 
tn ajuns. După ce a fost primit 
i U.T M. Dumitru Cornea, s-a 
niștlt pentru un timp. Numai 
iergea la circiumă, se purtă 
umos cu ceilalți tineri și cu 
dele, l.a rindul lor. membrii 
iroului organizației U.T.M. vă- 
ind că Dumitru respectă rcco- 
landările ce i s-au făcut In a- 
unare, s-au liniștit și el. „Cor- 
ea s-a făcut băiat de treabă, 
-au spus ei, cu el n-avem de 
î să ne batem capul". Iar 
'umitru Cornea, neflind ajutat 
t continuare Și-a dat din nou 
t petec. Așa dar, o vină im- 
ortantă in acest caz, o poartă, 
iră indoială, însăși Dumitru 
lornea El n-a dovedit suficien- 
i tărie morală, perseverență și 
otărlre tn lupta cu propriile 
ale lipsuri. Dar o vină impor- 
antă o are. după părerea co- 
litetului U T.M. și organizația 
J.T.M. din sat, biroul său, care 
u s-au ocupat de educația 
toral-politică a acestui nou u- 
:mist, nu l-au ajutat pînă la 
apăt in lichidarea lipsurilor 
ale.
Din această întlmplare noi,, 

tembril comitetului comunal 
J.T.M., am tras multe invă- 
ăminte în ce privește modul în 
are trebuie să lucrăm pe viitor 
u noii utemiști Cine sînt noii 
itemiști ? De obicei, tineri Intre 
5—20 de ani. înainte de a fi 
rimlți in U.T.M. acești tineri 
int ajutați să cunoască carac- 
erui și scopul organizației 
oastre, drepturile și indatori- 
Ile unul utemist Dar unii din 
;cești tineri au încă lipsuri in 
regătlrea lor politică, ideolo
gică și culturală, alteori com- 
lortarea lor în muncă, în viață 
i societate lasă de dorit. Ti- 
terii intră In U.T.M, cu dorința

sinceri de a fi ajutați s&-și li
chideze lipsurile pentru a se 
putea forma ca oameni Înaintați 
ai zilelor noastre, ca militanți 
conștlențl și hotărițl pentru în
făptuirea politicii partidului nos
tru de construire a socialismu
lui. Or, pînă nu de mult, noi 
consideram in mod greșit că 
odată ce tînărul a fost primit 
in U.T.M. el a devenit alt om, E 
drept că in multe cazuri așa se 
petrec lucrurile : primirea în 
U;T.M reprezintă o cotitură 
hotăritoare in viața tinărului. 
Dar noi uiiam adesea că noii 
utemiști au mai multă nevoie de 
ajutorul colectivului. Unii dintre 
ei nu sint incă obișnuiți cu disci 
plina de organizație, iar de 
aici pînă la săvîrșlrea unor gre
șeli șl abateri nu este un drum 
prea lung Ce concluzie se des
prinde- de aici ? Că o perioadă 
de timp, noii utemiști trebuie 
ajutați îndeaproape în activita
tea lor, pentru a se putea înca
dra in disciplina de organiza 
ție. Or, unul din cele mai im
portante mijloace de ajutorare a 
noilor utemiști ii constituie acti
vizarea lor in muncă, încredin
țarea unor sarcini de organiza
ție. menite să contribuie la ri
dicarea continuă a nivelului lor 
politic, ideologic și cultural. 
Procedind in acest fel. noi am 
obținut o seamă de rezultate 
bune in munca de educare co
munistă a noilor utemiști. Anul 
acesta spre exemplu, organiza
ția noastră comunală a crescut 
cu peste 30 de noi utemiști, Nu
mai în ultima ședință a comite
tului U.T.M au fost confirmați 
11 noi utemiști, primiți In cele 
trei organizații U.T M. din sa
tele Bălășoeni. Hobaia și O- 
grezeni. Toți acești utemiști au 
primit sarcini concrete pe linie 
de organizație .

lall cum am procedat. Ime
diat după că s-a terminat ședin
ța de comitet, am organizat cu 
noii utemiști o scurtă discuție. 
Cu acest prilej, noi le-am ex
plicat sarcinile concrete ce re
vin organizației noastre U.T.M. 
Sub conducerea organizației de 
partid în comună se desfășoară 
o susținută muncă de populari
zare a succeselor obținute de 
GA.C.-urile din împrejurimi, 
dovedind prin aceasta superio
ritatea muncii în comun a pă- 
mintului. Noi ie-am explicat că 
a lua parte la această muncă 
este o importantă sarcină a lor. 
De asemenea, le-am recomandat 
să studieze cu atenție statutul 
model al G.A.C., precum și 
unele broșuri și cărți >n care 
se vorbește despre colectivi
zarea agriculturii. In afară 
de aceasta, noilor utemiști 
li s-a recomandat să parti
cipe la învățămîntul politic 
U.T.M, să activeze în formați
ile artistice existente pe lingă 
căminele culturale din satele 
respective, să se aboneze la 
ziare.

In stabilirea sarcinilor pentru 
noii utemiști am ținut seama de 
înclinațiile șl dorințele acestora, 
precum și de necesitatea crește
rii continue ■ nivelului lor I- 
deologic, politic, cultural. Con
stantin Păun, un cititor activ 
al bibliotecii, a primit sarcina 
să prezinte In fața tineretului, 
• recenzie asupra romanului 
„Mitrea Cocor' de M Sadovea- 
nu; Nicolae Stanciu și Gheor- 
ghe Lazăr, care se pricep la 
zidărie, au primit sarcina de •

ajuta în timpul lor liber la lu
crările de renovare a căminului 
cultural ; Elena Ștefănescu a 
primit sarcina să-și ajute soțul 
să se pregătească bine din 
punct de vedere politic pentru 
a putea deveni utemist.

Controlați și ajutați îndeaproa
pe de membrii comitetului 
U.T.M. și de membrii birourilor 
organizațiilor de bază U.T.M., 
noii utemiști iși îndeplinesc 
cu multă conștiinciozitate sar
cinile ce le-au fost încredin
țate. Jana Nistor, de exemplu, 
a devenit o bună activistă în 
munca culturală. Ion Beșliu, a 
Început să citească și s-a înscris 
la concursul „Iubiți cartea**- 

Activizarea concretă în mun
că a noilor utemiști a contri
buit simțitor la creșterea con
științei politice a acestora și a 
răspunderi, lor față de calita
tea de membra a! U.T.M., 
față de activitatea organizației 
U.T.M, Demnă de relevat în 
această direcție poate fi conside
rată atitudinea utemistului Ni- 
colae Stanciu Străduindu-se să 
îndeplinească sarcina încredin
țată de organizația U;T.M-, el 
a contribuit mult la renovarea 
căminului cultural, și indeosebi 
la spoitul și zugrăvital sălii de 
spectacole. De asemenea, ute- 
mistul Constantin Păun, a de
venit deosebit de activ în muti
că. El a făcut comitetului U.T.M. 
clteva propuneri Interesante cu 
privire la îmbunătățirea conți
nutului muncii culturale 
masă. Asemenea exemple 
încă multe în organizația 
stră

Dar nu totul merge încă 
nă Noi mr ne-am făcut 
obiceiul de ai pune pe

auIn urma tratativelor care

va exporta în

Gimnastică

Elevul fruntaș Ic învățătură Bolojan Ion din anul III turnători al 
Grupului școlar „Steagul Roșu“ Orașul Stalin explică unui grup 

de colegi o problemă în legătură cu meseria lor.
Foto : P. PAVEL

de 
sînt 

noa-

stru- 
încă

, . .. . noii'
utemiști să raporteze după un 
timp în adunarea generală asu
pra felului tn Care Iși îndepli
nesc sarcinile. Mai sînt unele 
cazuri cînd nu urmărim cu su
ficient* atenție felul în care. 
noul utemist iși Îndeplinește în 
special sarcinile date 
ța de confirmare

Comitetul comunal 
este hotărit însă să 
aceste lipsuri, să îmbunătățească 
necontenit munca de educare 
comunistă a noilor utemiști, 
Lupttnd pentru activizarea lor 
concretă in muncă, organizația 
comunală U.T.M, va putea de
veni un sprijin de nădejde al 
organizației de partid in lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
care partidul le pune în fața oa
menilor muncii de la sate.

iii '

în ședin-

U.T.M. 
lichideze

I0N NECULA 
secretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Ogrezenl, raionul 
Domnești, regiunea București

In regiunea București 
Noi cinematograf* lâtețtf

De aurind la Braniștea, Mun- 
enii-Buzău, Sohatu, Axintele și 
h alte comune și sate din regiu- 
tea București s-au deschis noi 
inematografe sătești, construite 
irin muncă patriotică de către 
ăranii muncitori.

în prezent, în satele regiunii 
bucurești funcționează aproape 
80 de cinematografe și 11 eara- 
ane cinematografice, urmi nd ca 
>înă la sfîrșitul anului să se mai 
leschidă alte 30 de noi cinema- 
;ografe sătești.

Luni 30 mai
PREMIERĂ
la cinematograful
ELENA PAVEL

9 mo went a sruoiouLUi
HHU/A-ML"

după povestirea lui 
K. Tatarișvili 

cu
D DANELIA 
V DJ0DJUA 
M LONDARIDZE

O. KOBERIDZE 
A. HORAVA 

Scenariul și regia : 0. Ron- 
deli. Imaginea : L. Suhov. 
Muzica: A. Balancivadze

Semnarea Acordurilor 
comercial și de plăți între 

R. P. Romină și R. P. Polonă

rești Acordurile comercial și de 
plăți pentru anii 1961—1965 în
tre Republica Populară Romină 
și Republica Populară Polonă.

R. P. Romină va exporta tn 
R. P. Polonă, printre altele : pro
duse petrolifere, utilaj pentru ra
finării de petrol Și pentru indu
stria petrochimică, mașini-unelte, 
motoare electrice, transforma
tori, instalații de foraj, vagoane 
de marfă, materiale de construc
ții, traverse de fag pentru cale- 
ferată, produse agro-alimentare 
și diverse alte bunuri de con
sum.

R. P. Polonă va exporta în 
R. P. Pomină printre altele: 
cocs, laminate, celofibră, cau
ciuc sintetic, instalații industri
ale ca iabrici de beton ușor, fa
brici de placi fiibrolemnoase, li
nii pentru fabricarea mobilei 
curbate utilaj pentru fabrici de 
preparare de carne, utilaje pen-

tru coloane de distilare a zin
cului.

Slmlrătd au început In 
sporturilor de la nweasca în
trecerile celei de-a Ill-a -edilii a 
campionatelor internaționale de 
gimnastică ale R.. P. Romine la 
care participă sportivi din 6 țări; 
U.R.S.S. R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. D. Germană, Italia 
și R. P. Rotntnd. In prima zi 
s-au desfășurat exercițiile impu
se. La masculin gimnastul ro- 
min Fr, Orendi a ocupat primul 
loc tn probele de cal, bară șl să
rituri reatlzlnd 9,45, 9,50 șl res
pectiv 9,15 puncte^ La paralele 
primul loc a fost împărțit de 
L.. Varga (R. P. Ungară) șl Fri- 
derich (R. D. Germană) care au 
totalizat cite ■ 9,4lj puncte. Proba 
de sol a rsosnlt gimnastilor so
vietici RaceshldZe și Makalallo 
cu 9,30 puncte fiecare, iar proba 
de Inele a fost biștigată de Ma- 
kătatia (U-R.S S ) cu 9,40/ ’

In concursul feminin o exce
lentă impresie a lăsat gimnasta 
Ingrid Fost (R. D. Germană) 
care s-a clasat pe primul loc la 
3 probe, fată rezultatele înre
gistrate : paralele : Fost (R.D.G.) 
șl lovan (R.P.R.) 9,36; sol: ta
van (R.P.R.) 9,33 ; blrnă: Fost 
(R.D.G.) ' - - - ■
9,40.

9.40 ; sărituri

Fotbal
se desfășoară la

Fost 
Fost

Bra- 
echi-

Astăzi __  ...
ti slava meciul retur dintre 
pele reprezentative de fotbal 
ale R- Cehoslovace și R.P, Ro
mine «întind pentru sferturile 
de finală ale Gupei Europei in
ter țări.

Intilnirea va fi transmisă pe 
posturile noastre de radio înce- 
ptnd din jurM orei 17,30 

programul 1.

PROIECTUL DIRECTIVELOR
CELUI DE AL lll-lea CONGRES AL P. M. R. 

IN DEZBATEREA OAMENILOR MUNCII
Pentru

îmbunătățirea 
calității autobuselor

(Urmare din pa%. l-a)

moașe, mai confortabile. Călită-, 
tea s-a îmbunătățit ca urmare a 
creșterii exigenței muncitoritbr. 
S-au obținut însemnate succese 
și în direcția reducerii prețului 
de cost.
. Scoțînd în evidență realizările 
obținute în întrecere,, vorbitorul 
a arătat că uzina are’încă multe 
probleme de. rezolvat . mai cu 
seanță în direcția îmbunătățirii 
calității autobuselor, sarcină asu
pra căreia insistă proiectul de 
Directive.

— După cum știți, a spus el, 
noi Vom trece de la fabricarea au
tobusului „T.V. 1“ la fabricarea 
autobusului „T.V.. 2". Noul pro
dus va trebui să lie de o calitate 
mai bună, cu un oonsu-m de me
tal mai redus și o viteză mai 
sporită. Cu asta va începe noul 
flux tehnologic. Mulți din Cei 
care au luat apoi cirvîhtul au 
venit cu o serie de sugestii și 
propuneri concrete care urmă
reau de fapt să aducă îmbună
tățiri atit noului flux tehnologic 
care va începe, cît și» la îmbună
tățirea calității troleibuselor și 
autobuselor, Ion Niculescu a fă
cut o serie de propuneri printre

peste 
mulți

I

O partidă de șah In dubui G. A.S. Satu-iung. reg. Oradea.

-

2.500.000 spec- 
632.000 apecta- 
decît în anul

care: să se coboare treptele ceva 
mai jos la autobuse și troleibuse 
pentru a ușura urcarea oameni- 
loț mai bătrini și a femeilor cu 
copii in brațe; să se reducă 
greutatea șasiului de la 700 kg. 
cît Cintărește acim. Ia 520 kg„ 
prin reducerea consumului de 
metal la loageron.- Asta va scă
dea greutatea autobusului dar 
se- va consuma și o cantitate re. 
dusă de carburanți și va avea 
o viteză mai sporită. „Se pot 
aduce îmbunătățiri și la robine
tul de aer de la uși — a spus 
el. Tinichigiul Petre Acristei, a 
cerut coiWucerii uzinei să re
zolve problema vopsitului auto
buselor și troleibuselor. Este o 
problemă de finisaj, de calitate 
a muncii noastre — a spus el. 
Culorile, calitatea vopselei lasă 
de dorit, au încă un aspect 
neplăcut. Vorbitorul a arătat 
în continuare — venind în 
sprijinul problemei ridicate — 
că la „Grivița Roșie** vopsi
rea vagoanelor și uscarea tor 
se face altfel, și anume, usca
rea vagoanelor vopsite se face 
electric. E| a propus în acest 
sens, organizarea unui schimb 
de experiență a vopsitorilor 
celor două întreprinderi.

— Problema finisajului nu 
va fi rezolvată numai cu asta 
— a spus In încheiere Petre 
Aoristei. Propun să ia ființă un 
fel de cursuri de ridicare a, ca
lificării maiștrilor, a ingineri
lor și a șefilor de brigăzi la 
care să se prezinte cele mai noi 
date tehnice in domeniul con
strucției auto.

In adunarea de dezbateri au 
fost scoase în evidență căile ce 
trebuie folosite pentru a se spori 
succesele. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii s-au angajat să dez- 
volte experiența dobindită să-și 
ridice continuu pregătirea profe
sională pentru ca să obțină In 
cinstea Congresului Partidului 
rezultate mai multe și mr bune. 
Ei sint hotărîți să.și pună toată 
priceperea și capacitatea lor de 
muncă in slujba îndeplinirii mă- 
rețelor prevederi ale șeoeaalului.

Produse 
la preț de cost 

cît mai redus
Paralel eu creșterea număru

lui unităților cinematografice a 
crescut și numărul spectatorilor. 
Astfel in primele 4 luni ale ace
stui an, cele peste 20.000 spec
tacole cinematografice prezentate 
ia satele regiunii au fost vizio
nate de aproape " "
tatori. cu 
tori mai 
trecut

(Vrmare din pag. l-a) 

căruia, comunistul Alexandru 
Gek a vorbit despre munca ti
nerilor din sector. Peste 75 la 
sută din muncitori — a spus el 
— sint tineri. Mulți dintre ei 
sint conștiincioși. Lucrează cu 
atenție și dau lucru de calitate. 
Dar mai avem și alții despre 
care nu pu*em vorbi la fel. Bri-

să 
________ .ti
neri, să-l facă ca în scurt timp 
să meargă In pas cu, întreg sec
torul, în pas cu noul -nostru ritm 
de muncă.

Una dintre cele mai importan
te sarcini ce se desprind din 
proiectul Directivelor partidului 
este și reducerea prețului de cost 
al produselor. '

La realizarea celor 80-82 mi
liarde Iei economii in anii 
1960-1965 uzina noastră va adu
ce o însemnată contribuție — au 
arătat participanții la dezbatere. 
In secție avem posibilitatea să 
reducem cheltuielile cu rodarea 
pe banc a motoarelor, consumul 
de energie electrică materii pri
me, materiale, scule.

Ocu.p!ndu-se în continuare de 
problema îndeplinirii in terme, 
nele stabilite a sarcinilor de 
plan, Grișan Gabriela, inginer 
șef adjunct al secției, a vorbit 
despre importanța respectării cu 
strictețe a sarcinilor zilnice. Din 
cauza unor tehnicieni din secție 
de multe ori lucrul se amină de 
pe o zi pe alta — se 
comenzile, se împiedică 
nirea altor sarcini. Dacă 
pectăm planul nostru — 
ținuat vorbitoarea 
întreprinderi nu-și vor îndeplini 
planul. Vorbitoarea a ridicat 
problema necesității terminării 
punerii la punct in cel mai scurt 
termen a tehnologiei și omolo
garea motorului de 700 cai pu
tere.

Mai mulți vorbitori au arătat 
eă problema îndeplinirii la timp 
și a depășirii sarcinilor de plan 
este strtns legată și de felul cum 
este folosită capacitatea de Iu- 
cru a mașinilor. S-a arătat că 
mai sfnt încă mașini a căror ca
pacitate este insuficient folo
sită, că in viitorul cel mai apro- 
piate este neapărat necesar să 
se îmbunătățească folosirea tu
turor mașinilor din sector.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii care au luat cuvîntul, 
s-au angajat în numele între
gului sector să continuie munca 
de căutare și valorificare a tu
turor rezervelor interne, de îm
bunătățire necontenită a calită
ții motoarelor în așa fel tncJt 
să-și îndeplinească cu cinste 
angajamentul lor de a da pro
duse de cea mai bună calitate la 
un preț de cost cit mai redus.

găzile de tineret au datoria 
muncească serios cu acești

tntîrzie 
îuidepli. 
nu res- 
a con- 

nici alte

cului, mașini-unelte, aparate 
electrice, utilaj minier, mașini 
textile și diverse bunuri de con
sum;

In comparație cu perioada 
1956—1960, Acordul comercial 
prevede o creștere însemnată a 
schimburilor de mărfuri, ca re
zultat al colaborării economice 
din ce în ce mai strînse dintre 
R. P. Romină și R. P. Polonă.

Din partea romină, acordurile 
au fost semnate de tovarășa Ana 
Toata, adjunct al ministrului €o- 
merțului al R. P. Romine.

Din partea polonă, acordurile 
au fost semnate de tovarășul Ta
deusz Kropczynski, ministrul ad- 
i'unct al Comerțului Exterior al 
ț. P. Polone.

Au fost de față tovarășii Gogu 
Rădulescu, ministrul Comerțului, 
A. Mălnășan, adjunct al mini
strului Afacerilor Externe, V. 
Steriopol și M, Petri, adjuncți 
ai ministrului Gomerțului, item- 
brii delegațiilor economice gu
vernamentale ale R. P. Romine 
și R. P, Polone, precum și func
ționari superiori din Ministerul 
Comerțului și conducători ai 
unor Întreprinderi de stat pentru 
comerț exterior.

Au fost de, asemenea de față 
Janusz Zambrowicz, ambasado
rul R. P. Polone la București și 
membri ai Ambasadei R. P, Po
lone.

Ministrul Gomerțului, Gogu 
Rădulescu, a oferit un prînz cu 
ocazia semnării Acordurilor co
mercial și de plăți pe termen 
lung între R. P, Romină și 
R. P. Polonă.

Au luat parte, Tadeusz Kropc
zynski, ministru adjunct al Co
merțului Exterior al R. P. Po
lone, Ana Tonta, adjunct al mi
nistrului Gomerțului, conducăto
rii celor două delegații, A. Măl- 
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, M. Petri, ad
junct al ministrului Comerțului, 
precum și membrii delegațiilor 
economice guvernamentale ale 
R. P. Romine și R. P. Polone.

A luat parte de asemenea 
Janusz Zambrowicz, ambasado
rul R. P, Polone la București.

(Agerpres)
------•------

Informație
In cursul zilei de simbătă 

membrii delegației agricole din 
R. P. Polonă, în frunte cu 
Mieczyslaw Jagielski, ministrul 
Agriculturii R. P. Polone, ___
se află de citeva zile în țara 
noastră, au vizitat Uzinele 
tractoare „Ernst Thălmann** 
Orașul Stalin, gospodăriile 
gricole de stat Halchiu 
nădie.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tov. Ion Gozma, ministrul Agri
culturii.

care

de 
d’H
a- 

și Gis»

Inițiativa 
în întrecere
(Urmare din pag. 1-aJ

Sugestii de regie pentru teatrul de amatori
(Urmare din pag. l-a) 

ideologic, politic și artistic pen
tru a fi la înălțimea misiunii 
lor.

Ce înseamnă a ajuta pe ac
tori să-și interpreteze bine ro
lurile ? Acest lucru înseamnă 
mult mai mult decît a-i face 
să-și rostească replicile fără să 
se încurce, în așa fel incit să 
fie auziți limpede de spectatori. 
A interpreta bine înseamnă a 
scoate la iveală cu claritate 
pentru public, poziția socială pe 
care se situează personajul și, 
tn strinsă legătură cu aceasta, 
profilul său moral, trăsăturii»-: 
de caracter specifice. Un actor 
nu trebuie să țipe Șl să se fră- 
mînte în mod exagerat, după 
cum nu trebuie să fie monoton 
și incolor; el trebuie să știe a 
accentua pe ceea ce este princi
pal în comportarea eroului, în 
așa fel incit spectatorului să 
nu-i rămînă In minte un lucru 
accidental, un episod sau un 
moment mai puțin semnifica
tiv, ci ceea ce este esențial, 
ceea ce exprimă mai pregnant 
atitudinea personalului. Spun 
aceasta deoarece am observat 
că există ta unele colective de 
amatori o tendință spre specta
culos cu price preț; ele accen
tuează în mod greșit în mon
tările lor diverse episoade se-

cundare: o bătaie, o scenă de 
dragoste, o clipă de umor, e- 
dipsînd ceea ce este impor
tant : mesajul de idei. învăță
turile de viață oe care trebuie 
să le desprindă spectatorul.

îmi aduc aminte de pildă de 
un spectacol bun cu piesa „Băr
batul fără opinci** prezentat de 
echipa căminului cultural din ■ 
Valea Seacă, care fără a fi lip
sit de comic, nu transforma sce
na într-un circ plin de clovne
rii. ci păstra nota sobră nece
sară pentru a da de gindiț 
spectatorului asupra problemei 
rolului femeii în viața obștea
scă a satului Bine au interpre
tat de pildă și tinerii din satul 
Răcăciuni scena dintre lliuță și 
iubita lui din piesa ..Toamna 
se culeg roadele* neestompînd i- 
zul comic, dar lăsînd oe primul 
plan problemele care atrăgeau 
atenția asupra faptului că dru
mul belșugului pentru țărăni
mea muncitoare este drumul 
gospodăriilor colective

Spre deosebire de aceste spec
tacole, cele cu ...Năpasta*' de 
Caragiale prezentat de un co
lectiv de la Adjud și cel cu 
..Nota zero la purtare" în inter
pretarea unui alt tolectiv. nu 
și-au atins intru totul scopul 
deoarece primul se ilustra prin- 
tr-un dramatism dus la exces, 
prin scene „tari" căutate cu 
orice preț, indepirtlnd pe spec
tator de la ideea centrală, in

timp ce al doilea de asemenea 
deturna atenția spectatorului de 
la ceea ce era principal, unii 
actori tineri interpreted melo
dramatic, alții făcînd pe bufo
nii în loc să evidențieze conți
nutul profund aptimist și edu
cativ al piesei.

In ceea ce privește viziunea 
de ansamblu asupra interpretă
rii, e necesar să se aibă în ve
dere și problema mișcării în 
scenă, care trebuie neapărat re
glementată, îndepărtînd primej
dia prezentării unei plimbări 
fără nici o logică a actorilor 
de colo pînă colb, cum se mai 
intîmplă uneori. Trebuie să se 
aibă în grijă de asemenea Și 
ritmul spectacolului, acesta fiind 
variat, in funcție de necesitățile 
momentului dramatic, și în nici 
un caz trenant.

Problemele de decor și costu
me sint dificile de multe ori 
pentru artiștii amatori dar une
ori piedicile cele mal serioase 
nu le prezintă condițiile mate
riale, ci concepțiile greșite care 
mai există asupra lor. Și în 
această direcție este preferabilă 
simplitatea decît încărcarea inu
tilă. In general Insă trebuie să 
se țină seamă de rolul costu
melor și decorurilor în ilustra
rea ideilor piesei, și șă se pro
cedeze în funcție de aceasta. 
Mat bine ar fi făcut artiștii 
amatori din Tulgheș dacă l-ar 
fi îmbrăcat pe „Bolnavul închi-

puit“ al tai Mol-iere într-o că
mașă nu neapărat de epocă ci 
simplă, decît așa cum au pro
cedat : adică punindu-i o că
mașă cu motive naționale romi- 
nești, cu totul nepotrivită și 
din punct de vedere al tiatpulu: 
și al locului desfășurării acți
unii.

Decorul spectacolului trebuie 
să îndeplinească rolul funcțional, 
adică să ofere condiții pentru 
desfășurarea mișcărilor mari și 
mici de pe scenă dar in primul 
rind trebuie să redea mediul in . 
care se petrece acțiunea. Pe 
cit este posibil acest mediu nu 
trebuie insă schematizat la ma
ximum cum mai există uneori 
tendința de a face, reducin- 
du-1 in anumite împrejurări la 
trei pereți cu. uși și ferestre. Gu 
posib'lități chiar reduse se 
poate face un decor interesant 
și se poate da o notă de auten
tic, de original, indicindu-se de 
pildă ambianța sediului une 
anume gospodării colective și 
nu a oricărei gospodării to 
lectlve. fără specific regional, 
fără a da o idee despre starea 
acelei gospodării etc. Desigur 
că, incercind să facem un decor 
expresiv și atrăgător, nu trebuie 
să cădem în extrema cealaltă. 
încărcindu-1 de prisos, făcindti-l 
fie necorespunzător textului, fie 
obositor pentru spectator (fiind 
in același timp și foarte costi 
sitor).

In ceea ce privește machia
je trebuie de asemenea de 
mers pe linia unei sobrietăți de 
bun gust. Unii cred in mod gre
șit că e nevoie, nu e nevoie, 
actorului trebuie să i se com
pună o mască foarte complicată. 
Dacă se aieg actori potriviți 
pentru roluri, atunci nici nu 
trebuie făcute artificii de gr: mă 
pentru a crea chipul unui per
sonaj. De asemenea, trebuie 
combătută tendința unora de a 
uniformiza fizionomia actorilor. 
Și in machiaj poate să-și gă
sească o expresie individualiza
rea personajului.

Am vorbit aici de citeva ele
mente de care trebuie să se țină 
seama ia organizarea unui 
spectacol de teatru pentru ama
tori. Fără Îndoială că aceste 
elemente și altele — luminile, 
sonorizarea etc. pot fi discutate 
și mai amănunțit. Principalul 
lucru mi se pare, a fi acela de a 
convinge pe cei care montează 
spectacole cu amatori, să vadă 
toate aceste elemente în strinsă 
legătura Și interdependență, să 
ie vadă nu ca un scop in sine 
ci ca rrăjloace de folosit în ve
derea scoaterii la iveală,

■ mai clar și mai convingător 
ideilor politice și artistice
piesei, contribuind prin interme
diul teatrului de amatori la edu- 
carea comunistă a oamenilor 
muncii.

In Editura Politică
a apărut:

K. Marx
Teorii asupra plusvalorii

(Volumul al IV-lea al 
„Capitalului")

Partea a doua

536 paj. 20.10 lei

te
15.000 lei-

— Să nu mai ___ ___
de la magazie pentru unele pie
se — a propus Ion Dulceață. 
Să ie facem din deșeuri. Adu- 
nînd de la ghilotină deșeurile 
destinate retopirii, tinerii au 
confecționat conurile de protec
ție la tuburile etambree, cle
mele pentru agățarea bărcilor la 
motonava de 2.000 tone și 
multe alte piese mici Tot din 
deșeuri au confecționat și posta
mentele dieselelor generatoare 
de la remorcherul de 1-000 cai 
putere. Alteori, tot din spirit 
gospodăresc, în loc să scoată 
de la magazie șuruburi sau piu
lițe tinerii le foloseau pe cele 
aruncate cu mult timp în urmă 
la deșeuri.

Brigada a făcut și alte pro
puneri, care au dus la îmbună
tățirea procesului tehnologic și 
au sporit economiile. Așa. de 
exemplu, la unele flanșe In loc 
să se facă 6 găuri se fac numai 
4. fn acest fel se economisesc 
sute de șuruburi șl sule de mi
nute de muncă. Și așa, de aici 
15-000 lei, de colo 200. de din
colo 300, brigada a economisit 
din angajamentul anual (32.000 
lei) peste 18.000 iei, bani pe 
care i-au adăugat economiilor 
realizate de strungari și fierari, 
de turnători și tabulator) Tota
lul ? 400.000 lei

Constructorii de la Șantierul 
Naval Oltenița sînt hotărlți să 
muncească in așa fel Incit con
tribuția lor la miliardele ce se 
vor economisi in șesenal să fie 
cît mai mare.

de compoziție in valoare de

scoatem tablă.
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Constînd din: Albume 
filatelice, motorete, livre
te CEC cu depuneri ini
țiale. clasoare. biciclete, 
acordeoane, foi de album, 
aparate foto, ceasuri de 
mină, mingi de fotbal, 
poșete filatelice, stilouri, 
muzicuțe etc.

Se acordă
noile plicuri 
filatelice

vînzare la magazi- 
filatelice $1 oficii



Vom lupta ca și pînă acum 
pentru reglementarea prin tratative

a problemelor internaționale arzătoare

R
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.'IOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS: La 28 mai N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al
P.C.U.S. și președintele Consi
liului de -Miniștri al U.R.S.S., i-a 
salutat pe participant» la 
Consfătuirea Unională a frunta- 
șilor întrecerii pentru titlul de 
brigăzi și de fruntași ai muncii 
comuniste nu:nindu-i „oamenii 
înaintați ai societății noastre".

Ceea ce este nou, comunist, a 
spus N. S. Hrușciov, pătrunde ia 
viața de zi cu zi a Uniunii So
vietice, a oamenilor sovietid. El 
a subliniat ca in cadrul puterni
cei întreceri pentru titlul de bri
găzi, de colective și de fruntași 
ai tnundi comuniste se traduce 
in viață previziunea leninistă că 
„vom ajunge la victoria muncii 
comuniste".

Se înțelege că atunci cînd o 
societate întreagă este pe punc
tul de a se ridica pe o treaptă 
mai înaltă, oamenii înaintați ai 
acestei societăți se străduiesc 
să-și educe dinainte calitățile, 
însușirile și deprinderile care Ie 
vor fi necesare, -tn aceasta, a 
arătat el, rezidă marea forță și 
marea rațiune istorică a mișcării 
pentru titlul de brigăzi și frun
tași ai muncii comuniste.

Fruntașii și brigăzile muncii 
comuniste, a spus in continuare 
primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S, pot fi numiți pe bună 
dreptate pionierii viitorului. 
Partidul, poporul, văd tn ei ino
vatori pentru că toate succesele 
pe care le-au cucerit astăzi caută 
să le predea miine altora.

„Vom cuceri culmile comunis
mului numai toți împreună, nu
mai ta frontul larg al luptei în
tregului popor", a subliniat N. S. 
Hrușdov.

Trecind la problemele situației 
internaționale, N. S. Hrușdov a 
spus: „Comitetul Central al 
P.C.U.S., guvernul sovietic vor 
să-și expună atitudinea și apre- 
derile in legătură cu torpilarea 
Gonferinței la nivel înalt de la 
Paris cauzată de incursitinea 
perfidă a avionului american tn 
spațiul aerian al Uniunii Sovie
tice".

N. S. Hrușdov a relevat că tn 
ioate țările majoritatea oameni
lor politici, a oamenilor de stat 
și a fruntașilor vieții publice În
țeleg In mod just cine poartă 
vina zădărnicirii conferinței.

„Statele Unite ale Americii au 
săvirșit un act agresiv, dar ele 
nu sint obișnuite ca cineva să le 
facă observații, să le tragă la 
răspundere*4.

„Infrinarea cercurilor agresive 
va contribui la slăbirea încor
dării internaționale in timp ce 
îngăduința față de agresori poa
te duce la război*.

Fiind conștientă de marile spe
ranțe pe care și'le pun popoarele 
iubitoare de pace in conierința 
conducătorilor de guverne, a 
spus N. S. Hrușciov, Uniunea 
Sovietică s-a pregătit ..cu mima 
deschisă” pentru conferință.

In Uniunea Sovietică a fost 
elaborat și se înfăptuiește cu suc
ces mărețul plan septenal al 
construcției pașnice.

Năzuințele pașnice ale Uniunii 
Sovietice sini dovedite și de fap
tul că guvernul sovietic a pre
zentat spre examinare Organiza, 
ției Națiunilor Unite planul de 
dezarmare generală și totală ți 
a trecut primul la înfăptuirea Iui 
practică. U.R.S.S. și-a redus în 
mod unilateral forțele armate cu 
o treime.

„Hotărîrile cu privire la des
ființarea impozitelor percepute de 
la muncitori și funcționari ți cu 
privire la reducerea zilei de lu
cru constituie cea mai bună do
vadă, cel mai bun certificat al 
activității guvernului sovietic ți 
partidului comunist pentru dez
voltarea statului nostru pe o 
bază pașnică".

Intr-o serie de probleme care 
se cer rezolvate ca, de pilda, 
problema încheierii Tratatului de 
pace cu Germania, problema 
transformării Berlinului Occiden- 
tal intr-un oraș liber, noi nu 
ne-am grăbit să luăm măsuri 
unilaterale.

Fâoind o caracterizare a felu
lui cum s-au pregătit pentru 
conferința de la Paris partenerii 
Uniunii Sovietice și In primul 
find S.U.A, N. S. Hrușdov a 
arătat că In timpul vizitei sale 
în Statele Unite, cu prilejul 
schimburilor de păreri pe care 
le-a avut cu președintele Eisen
hower și cu alți oameni de stat 
americani, a avut impresia că 
președintele Eisenhower dorește 
intr-adevăr pacea ți îmbunătăți
rea situației internaționale.

„Trebuie să spun că eu conti
nui să cred că președintele do
rește și acum pacea*, a spus 
N. S. Hrușdov. „Se vede insă, 
a adăugat el că una stat inten
țiile bune afe președintelui și 
alta e politica externă a guvernu
lui american*.

N. S. Hrușciov a arătat că în 
spatele președintelui S.UA. 
„există oameni care împiedică 
înfăptuirea intențiilor pașnice".

N. S. Hrușciov a amintit de
clarația pe care a făcut-o după 
ce s-a înapoiat la Moscova, ve
nind din Statele Unite: în 
S.U.A, există forțe care se pro
nunță pentru continuarea „războ
iului rece* și a cursei Înarmări
lor și nu trebuie să ne grăbim 
să dăm un răspuns definitiv la 
Întrebarea dacă vor învinge a- 
ceste forțe sau cele ce șint pen. 
tru destinderea încordării în re. 
lațiile internaționale.

După cum se vede, a remarcat 
N. S. Hrușciov, în S.U.A. se des
fășoară o luptă internă in jurul 
viitoarei orientări a politidi ex
terne americane și această luptă 
se maniiestă în diverse domenii.

In problema interzicerii expe- 

rîențelor cu arma nucleară, gu
vernul american s-a situat tot 
timpul pe o pozițje șovăielnică. 
Iar la / mai. cu 8 zile înainte 
de proiectata întîlnire de la Pa
ris, președintele Eisenhower a 
declarat că Statele Unite inten
ționează să reia experiențele sub
terane cu arma nucleară.

Discursurile rostite în ajunul 
conferinței de Herter, Dtî’.on. 
precum și de Nixon pu puteau 
sa nu ne facă aienți. Acestea 
au fost discursuri nechibzuite, 
provocatoare.

Cel mai mult ne-a pus pe 
gînduri și, se poate spuse. ne a 
mîhmt, faptul că la conferita 
sa de presă președintele S.U.A. 
a aprobat aceste declarații pro
vocatoare. El a deU.arat direct 
că ele exprimă politica externă 
a Statelor Unite.

N. S. Hrușdov a subliniat 
intensificarea activității de cu
lise a guvernului vest-german 
„care a făcut tet, ce i-a 
stat în putință pentru^ a zădăr
nici îo general conferința ia ni
vel înalt sau a a Tace infruc
tuoasă".

Adevăratele intenții ale cercu
rilor cond xătoare din
au 

S.U.A. 
devenit deosebit de clare

Cuvîntarea rostită de N. S. HRUȘCIOV 
la Consfătuirea unională a fruntașilor 

întrecerii pentru titlul de brigăzi 
și de fruntași ai muncii comuniste

atunci cînd el« au întreprins 
două grosolane provocări mili
tare una după alta — incursiu
nile agresive In spaț ul. aerian 
al U.R.S.S. săvirșite 
americane-spioni în 
9 aprilie și 1 mai.

„Noi am 

de avioane 
zilele de

meditat
tai as spra situației

cu seriozi- 
. - create, a 

spus N- S. Hrușdov, și totuși 
am hotărit să nu întreprin-am hotărit să nu Întreprin
dem nimic de natură să-i Impie- 
dice pe președintele S.U.A. să 
iasă din situația penibilă tu 
care se pusese".

Eisenhower insă, , spus N. S. 
Hrușciov- în continuare, nu a 
profitat de prilejul ce i s-a ofe
rit și a declarat ca a aprobat 
zborurile de spionaj și că ele 
au fost organizate ca șți.-ea

.„Aluna a devenit evident că 
scopul acțiunilor agresive aie 
S-axic-r Uxle constă ta a toc- 
ptia conferința șefilor de guver
ne care uroa să aibă -X in 
scurtă vreme*.

Am întrevăzut In general In 
mod just că prin toate acțiu
nile întreprinse da guvernul 
S-U.A. in ajunul conferinței a-a 
urmărit exercitarea unei pre
siuni asupra Uniunii Sovietice.

„Ei au vrut să demonstreze 
că S.U.A. sint În stare să dic
teze Și Uniunii Sovietice voinja 
lor".

Subliniind că, chiar in ajunul 
conferinței de la Paris, condu
cătorii S.U.A. au pus in stare 
de alarmă de război trupele 
și bazele americane din întreaga 
lume, N. S. Hrușciov a spus: 
„Vorbind serios, aceste acțiuni 
ale Statelor Unite ale Americii, 
chiar în ajunul conferinței, nu 
puteau ii apreciate altfel decit 
ca o provocare dintre cele mai 
grosolane”.

Cu toate acestea, a continuat 
N. S. Hrușa'ov, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Guvernul 
Sovietic au hotărit să manifeste 
pină la capăt stăpinire de sine, 
sa folosească toate șansele, cltiar 
și pe cele mai mici, pentru a 
salva conferința la nivel. inajt, 
pentru a obține ca ea sj aibă 
loc in interesul padi- și al co
laborării internaționale.

Vorbind despre Uitilnirile pre' 
liminare de la Paris cu gene
ralul de Gaulle, președintele 
Franței, și cu Macmillan, pri
mul ministru al Marii Britanii, 
N. S. Hrușciov a spus: „Ne-am 
format impresia că conducătorii 
Franței și Marii Britanii au
manifestat interes față de ține
rea conferinței la niyel Înalt, 
deși situația for de aliați ai
S.U.A- ta blocul agresiv al
Atlanticului de Nord nu le lasă 
o libertate prea mare de opi
nii și cu atit mai puțin de ac
țiuni independente*.

In orice caz, am sperat că 
după aceste convorbiri preșe- 
dintele S.U.A. va întreprinde 
acțiuni care să dcsch'dă calea 
spre conferința la .nivel înalt 
sau va încerca măcar să aibă 
o explicație cu noi.

Eisenliower n-a lolosit Insă 
nd’ această posibilitate care i a, 
fost oferită, a spus In conți-’ 
r.uare N. S. Hrușciov. „El nid 
nu și-a manifestat dori.-.’a de a 
se Intilni cu noi*.

Referindu-se la declarația fă
cută de E'senhower ia inlilmrea 
preliminară de la palatul Eli- 
see, că S.U.A. .mu sista:* zbo
rurile lor de spionaj și că na 
le vor reîncepe, N. S. Hrușcicv 
a spus: la primul rind, așa cum 
a afirmat chiar președintele, 
zborurile sînt sistate numai 
pînă în ianuarie 1961, adică 
pentru perioada ta care Eisen
hower va rămine Ia Casa Albă, 
în a! doilea rind, dliar și această 
liotărire a fost prezentată nu. 
ca o renunțare Ia politica agre
sivă de incursiuni în spațiul ae
rian al U.R.S.S. și nid ca o 
condamnare a acestei poiib'd, 
ci ca o pomană,^ca un dar fă
cut Umunțj. Sovietice de preșe
dintele Ăiencu/'

Așadar, a conchis N. S. Hruș
ciov, declarația criță de Eisen
hower la intilnirea p-eliminară 
de la 15 ma: nu a oferit nimic 
nou. Pi 
cu propriile li

ale 
îm- 
ac- 

primejdie 
N. S.

tședinteie S.U.A. a ars 
, t _ fim podurile

cire ducem spre conferința la 
nivel înalt.

Referindu-se Ia dezbaterea în 
Consiliul de Securitate a pro- 
b'.emei acțiunilor agresive 
aviație: militare a S.U.A. 
p otriva Uniunii Sovietice, 
ț.jni care creează o ț 
p?ntru pacea generală, 
llru^ciov a spus: „Procesul im- 
penalîsn'.uiui, al agresorilor ale 
câror avioane militare au pă- 
t-uns în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice, a avut loc".

De la tribuna Consiliului de 
Securitate ei au fost înfierați în 
fata opiniei publice din întreaga 
lume. Prinși în flagrant delict, 
agresorii americani n-au putut 
să infirme faptele evidente.

Dar, a spus N. S. Hrușciov. 
majoritatea din Consiliul de 
Securitate n-a cutezat să-și ri
dice glasul împotriva agresorilor 
americani și de fapt i-a acope
rit.

Caracterizînd poziția țărilor 
membre ale Consiliului de Secu-

ritate tn această problemă, N. S. 
Hrușciov a arătat că reprezen
tanții Marii Britanii și Franței 
nu s-au putut ridica la nivelul 
unei analize obiective a incurs;, 
unii agresive a S.U.A. Aceasta 
s-a intimplat pentru că Marea 
Britanic și Franța stat legate de 
agresori — de S.U.A. — prin 
alianțe militare.

Unii membri ai Consiliului 
de Securitate care reprezintă țări 
slab dezvoltate sub raport eco
nomic au cutezat să recunoască 
că pătrunderea unor avioane a- 
mericane in spațiul aerian so
vietic constituie o încălcare a 
suveranității Uniunii Sovietice. 
Le-a lipsit insă curajul să de
clare că aceasta este o agre
siune. deoarece aceste țări slab 
dezvoltate stat supase un-x pre
siuni puternice din partea State, 
lx Unite.

Rezultatele disariârii ta Ccn- 
eTiu! de Securi ta ae a prrb'ems 
acțiicslcr ag-esive a> S^U A. 
ce-stituie o r.ctorie a noastră. 
Noi am demascat pe agres-xi in 
fața întregii lumi și ei au fost 
condamnați, indiferent de rezul
tatele formale ale votului.

N. S. Hrușciov a declarat că. 
întrunit majoritatea din Consiliul 
de Securitate n-a cutezat să-i 
condamne pe tilharii americani, 
guvernul sovietic va prezenta a- 
ceastă problemă in Adunarea ge
nerală a O.N.U.

După ce a torpilat conferința 
de la Paris, in cuvîntarea rostită 
la 25 mai in fața americanilor, 
președintele Eisenliower a resfir, 
mat poziția insolentă pe care s-a 
situat guvernul său.

Referindu-se la concluzia trasă 
de președintele american potri. 
vit căreia, îrztruclt înainte Hruș- 
c;ov nu a acordat o importanță 
atit de mare zborurilor avioâhe- 
lcr, americane de spionaj ar re
zulta că riu aceste zboruri, ci cu 
totul altceva a determinat pozi
ția Uniunii Sovietice, N. S. 
Hrușciov a spus: „Nu dispuneam 
de 'dovezi materiile ale unor a- 
semenea incursiuni și de aceea 
guvernul Sovietic a considerat că 
a protesta ar fi însemnat a pier

de timpul''. ■
N. S. Hrușciov a spus că tn- 

tr-un timp „noi . nu puteam do
bori aceste avioane pentru că 
e'e zburau la foarte mare înăl
țime. Avioanele noastre de vî- 
nătoare atingeau această înăl
țime insă nu puteau să desco
pere și să lovească' avioanele a- 
gresorului".

Dar oamenii de știință, Ingi
nerii. muncitorii sovietici ,u 
creat rachete admirabile. „Și 
acum însăși clica militară ame
ricană ne-a oierit posibilitatea 
să demonstrăm cit se poate de 
bine eficacitatea acestor ra
chete”.

Avionul american care zbura 
la o altitudine de 20.000>metri 
a fost lovit de prima rachetă, a 
amintit N. S. Hrușciov. Ince- 
pînd din această zi a luat sfir- 
șit trimiterea nepedepsită a e- 
vioanelor de spionaj pe cerul 
nostru.

în această ordine de idei. 
N. S. Hrușciov a arătat că a- 
cum s-a spulberat concepția mi
litară , unui atac împotriva U- 
n’un’ri Scv'etice bazat pe folo
sirea aviației de bombardament.

Refe-:ndu-se la prezentarea 
vechiului plan a', „cerului des
chis” de către guvernul Eisen- 
hower-Nixoa. N. S Hrușciov a 
declarat că „Statele Unite vor 
ca noi să-i despăgubim pentru 
eșecul spionajului lor, permițînd 
spionajului american să desfă
șoare o activitate legală în țara 
noastră sub steagul O.N.U.''

Explieind poziția Uniunii So
vietice tn problema dezarmării. 
N. S. Hrușciov a declarat: Gu
vernul sovietic este dispus să 
ducă tratative cinstite cu țările 
occidentale dacă ele vor mani
festă o tendință reală și nu de 
fațadă de a căuta căi spre dez
armare.

Uniunea Sovietică, a arătat 
N. S. Hrușciov în continuare. _va 
lupta, de asemenea, pentru in- 
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terzkerea armelor nucleare și 
tuturor celorlalte tipuri de ti
me de exterminare în masă.

„Acțiunile guvernului S.U.A. 
nu ne dau temeiuri să credem 
că el ar fi dispus să accepte in
terzicerea armelor nucleare*' în 
legătură cu aceasta, N. S. Hruș- 
ciov a avertizat că „dacă S.U.A. 
vor reîncepe sub un pretext sau 
altul aceste experiențe, nOi vom 
fi nevoiți. firește, să reîncepem 
experiențele cu arma nucleară 
pentru a asigura securitatea ță
rii noastre și a țărilor aliate cu 
noi**.

Guvernul sovietic consideră 
că declarațiile președintelui Ei
senhower, potrivit cărora S.U.A. 
trebuie să continue să aibă le
gături practice cu Uniunea So
vietică in problemele nerezolva
te Și să îmbunătățească contac
tele dintre popoarele celor două 
țări, pot avea o importanță po
zitivă dacă Statele Unite vor 
năzui spre aceasta nu in vorbe, 
ci în fapte-

Nu am renunțat și nu renun
țăm la o întîlnire între condu
cătorii de guverne, a subliniat
N. S Hrușciov, și sîntem de pă
rere că acest lucru ar fi util și 
acum. Numai că noi vrem ca la

•teabaza acestei înMlnirj să 
buna-credință.

Această conferință ar putea •- 
vea loc dacă guvernul S.UA 
și-ar exprima regretul in legătu
ră cu cele intimplate.

N. S. Hrușdov a arătat că 
dind o riposta *cpunilor agre
sive ale S.ILA, Uniunea Sovie
tică idjee cauzei întăriri: păci o 
contribuție cart cta’.ârcțte gre-

Șehă guvernului UJUS.S. a 
sublimat că, reluziad să part’s- 
pe la tratative sub amenințarea 
presiunilor multor, «t.i partea 
Statelor Cate. Uniunea Sovieti
că caută să cbțrttă crearea cco. 
dițiilar pentru o activitate rodni
ca a vitcarri contericțe Ia nivel 
taaiL

Net, csrrerti: sovietia, a spea 
el, cccsderaz: ca a sect timpul 
ca putere axdeataie sa-K dea 
seama de ceoesttataa de a atra
ge la Ixranle ccctrriuțri pe fe
ti g-.en*tar marilor state O-n 
Axa. Unt Ucu ai fi ce-ax- 
Puterile cccdeotale retiure sa-ți 
ttxrnaltzeae neir.tlrziat reiațirie 
cu China Populara, să atragă la 
viitoarele tratative Republica 
Populară Chineză. India, Indo
nezia ți, poate, ți alte țari.

N. S. Hruțcsov a arătat 
guvernul sovietic

că 
guvernul sovietic ar regreta 
aacă conferința ia mvd înalt ca 
s.ar intrimi nici peste Iulî. 
tl și-a exprimat convingerea că 
mai devreme sau mai t rziu in 
S.U.A. vor veni la conducere 
persoane care vor promova o 
politică de pac© și colaborare 
pașnică, singura poht’Câ realistă 
in timpurile noastre.

Intre timp însă, noi vom lupta 
ca și pînă acum pentru regle
mentarea prin tratative a pro
blemelor internaționale arzătoa
re, printre care a probleme* Tra
tatului de pace cu Germania, 
inclusiv problema Berlinului Oc
cidental, vom lupta pentru În
tărirea colaborării internaționale.

Luăm, cunoștință cu satisfacție 
că Norvegia a făcut un pas re
zonabil și a protestat pe lîngă 
Statele Unite împotriva folosiri* 
teritoriului țării sale de către 
forțele militare aeriene america- 
ij'e pentru organizarea unor zbo
ruri. tîlhărești deasupra Uniunri 
Sovietice.

N. S. Hrușciov a calificat po
ziția guvernului pakistanez drept 
„echivocă și nesinceră44 și a ară
tat că această poziție „nu poate 
satisface citași de puțin Uniunea 
Sovietică**.

N. S. Hrușdov a arătat că 
guvernul turc care a fost răstur
nat vineri „n-a contribuit la îm- 
bunătățirea relațiilor dintre ță
rile rloastre*. Sps-ăm, a spus el, 
că noul guvern al Turciei care 
va fi creat va depune eforturile 
necesare în vederea îmbunătățirii 
relațiilor cu Uniunea Sovietică.

In afară de Turcia și Pakistan 
există, de asemenea, avioane de 
spionai americane de tip „U-2“, 
în Italia și în Japonia, Avioane
le care își au baza în Italia sînt 
destinate mai degrabă acțiunilor 
de spionaj împotriva țărilor so- 
cialiste din Europa răsăriteană 
de care Uniunea Sovietică este 
legată prin obrgațif de alianță. 
Nu este exclus ca aceste avioane 
si fie folosite și împotriva
U.R.S.S.

Uniunea Sovietică nu va ră- 
mîne un simplu spectator dacă 
se va ivi o primejdie pentru 
securitatea statelor care îi sînt 
prietene și își va îndeplini cu 
sfințenie, datoria de aliat.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
dacă de pe teritoriul Japoniei vor 
fi înfăptuite zboruri de . spionaj/ 
deasupra teritoriilor- Uniunii So-’ 
vietice și Republicii Populare 
Chineze, Uniunea Sovietică va fi 
nevoită să ia măsurile cele mai 
hotărîte.

Noi dispunem și de rachete 
intercontinentale pentru a lovi 
agresorul șj peste. Ocean, a de
clarat N. S. Hrușciov.

Președintele .Consiliului de Mi- 
pjștri. <1 U.R.S.S. g : spus , că 

acele guverne reacționare care 
se mențin datorită baionetelor în 

ciuda voinței poporului sînt com
plici zeloși ai S.U.A. în acțiun'le 
lor agresive împotriva Uniunii 
Sovietice. N. S. Hrușciov a citat 
în special regimurile antipopu- 
Ia re ale lui Franco, Li Sin Man, 
Cian Kai-și, Kiși și șahul Iranu
lui.

Oricît de puternice ar fi gu
vernele reacționare, sfirșitul do- 
minației lor va veni inevitabil. 
Regimurile antipopulare nu vor 
fi salvate de sprijinul baionete
lor americane.

Incerdnd să justifice politica 
lor agresivă, conducătorii S.U.A. 
se plîng că, pasămite, asupra lor 
Elanează o primejdie din partea 

iniundi Sovietice. N. S. Hruș
ciov a declarat că această pri
mejdie nu constă îu rachete, cu 
toate că ©!•» sînt arma cea mai 
teribilă din lume. ET a subliniat 
că Uniunea Sovietică amenință 
capitalismul cu întrecerea econo, 
mică pașnică și, pe măsură cc 
trece timpul, această primejdie 
va deveni tot mai considerabilă.

In ce privește însă rachetele, 
după cum a subliniat președinte
le Consiliului, de Miniștri al 
U.R.S.S., „noi am încetat deja 
producția unor tipuri de rachete, 
și am încetinit ritmul de produc
ție a4 altor citorva tipuri deoare
ce acestea nu $înt castraveți și 
r.u le poți mînca^ iar pentru a 
respinge o agresiune nu avem 
nevoie decît de un număr de
terminat de rachete**.

Pentru a preveni posibilitatea 
unei agresiuni, a declarat N. S. 
Hrușciov, trebuie să întărim și 
pe viitor puterea statului sovie. 
tic socialist.

Menționînd că acțiunile agresi
ve ale imperialișilor americani 
au întîmpinat riposta unanimă a 
poporului sovietic a popoarelor 
marii Chine, a tuturor țărilor la
gărului socialist și a oamenilor 
simpii din întreaga lume, N. S. 
Hrușciov a subliniat că oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică 
aprobă cu căldură în unanimita
te politica externă și internă a 
statului sovietic.

★
MOSCOFA 28 (Agerpres). —

T.4SS : Prezidiul Sovietului Su- 
prm al U.R^S. a decorat peste 
2000 de persoane pentru remar
cabile succeee în producție ți 
pentru inițiative în domeniul or
ganizării întrecerii pentru titlu
rile de brigadă ți de fruntaș al 
muncii comuniste. La 28 mai «u 
primit steaua de aur ,Secera ți 
C.oeefutT care se decemează 
eroilor muncii socialiste impre- 
bmb ea Ordinul Lemn, precum 
ți medeL.le ^Pentru eroism în 

ț* .Evidențiere in mun
ci" peste 9V> de psnicipanți la 
Couăfâtuirea frunlaților întrecerii 
pentru titlul de brigadă ți frun
taș ai buumu comuniste.

Decorațiile au fost înmirmte 
după ședința de dimineață « 
consfătuirii. în țese sili din 
Kremlin de către Leonid Brej- 
nev. președintele Prezidiului So- 
c iei ului Suprem al UJLSS-, de 
locțiitorii săi Nikolai Organov ți 
Faaili KmIot. ți de Andrei An
dreev. Seauoa Budionnii, Vladi
mir Ustinov sstembri ai Prezidiu
lui Sovietului Suprem «1 UJl-SE.

Evenimentele din rn •lurcia
ISTANBUL 28 (Agerpres). — 

La 27 mai generalul de armată 
Gemal Gursel. președintele Co
mitetului Unității Naționale Și 
comandantul suprem al forțelor 
armate ale Turciei, a făcut o 
declarația radiodifuzată. Adre- 
sindu-se poporului, generalul 
Guașei a arătat că el ,.nu este 
dictator** și că comandamentul 
militar a pus mina pe putere 
în scopul instaurării unor rîn- 
duieîi democratice în țară. Ge
mal Gursel și-a exprimat spe
ranța că pcpornl îl va susține.

★

PARIS 28 (Agerpres). — Du
pă cum anunță corespondentul 
agenției. France Presse, postul 
de radi® Ankara a transmis co
municatul Comitetului unității 
naționale în care se arată că 
Medjlisul turc a fost dizolvat și 
că toate adunările politice sînt 
interzise-

★

NEW YORK 28 (Agerpres). 
—■ TASS : Ziarul „New York 
Times1' publică o telegramă a 
coresoondentului său din Lon
dra în care se arată : Potrivit 
unor știri primite din Par s și 
Ankara, ambasadorul S.U.A. in 
Turcia. Warren, a fost informat 
de către Comitetul Unității Na
ționale din Turcia asupra lovi
turii de Stat fn dimineața zilei 
de 27 mai. Comitetul l-a asigu
rat pe ambasador că lovitura de 
stat nu este Îndreptată împo
triva aliatilor Turciei.

★

ISTANBUL 28 (Agerpres). — 
TASS: După preiuarea puterii 
de către armată la Istanbul 
domnește liniștea. Deși pozițiile 
cheie ale orașului și numeroase 
instituții sînt controlate de tru
pe, viata reintră pe făgașul nor
mal- La 28 mai au început să 
funcționeze instituțiile de stat, 
s-a permis editarea ziarelor in
terzise de guvernul Menderes. 
Persoanele arestate pentru par
ticipare la demonstrațiile anti
guvernamentale au fost elibe
rate din lagăre, iar locul lor a

încheierea lucrărilor sesiunii 
speciale a Consiliului de Securitate

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS : în seara de 27 mai Con
siliul de Securitate a încheiat 
examinarea problemei proiectului 
de rezoluție al celor patru țări 
care, după cum se știe, a apărut 
pe ordinea de zi a Consiliului 
in urma discutării de către Con
siliu a problemei acțiunilor 
agresive ale S.U.A. împotriva 
Uniunii Sovietice. Acest proiect 
de rezoluție prezentat de delega-

BUDAPESTA 28 (Agerpres).
— După cum s-a anunțat, la 
Congresul Frontului popular 
patriotic a luat cuvîntul Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M S.U., subliniind că Frontul 
popular patriotic este în pre
zent o alianță a claselor de oa
meni ai muncii, de fapt a între
gii națiuni.

In prezent, a continuat Janos 
Kadar, principala sarcină care 
stă în fața țării este îndeplini
rea cu succes a planului trienal 
și pregătirea în vederea înde»

Sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial 

al Păcii
STOCKHOLM 28 (Agerpre»).- 

TASS : La 28 mai s a deschis la 
Stockholm sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii. In 
ședința de dimineața John Ber
nal (Anglia), a prezentat rapor
tul „Cu privire la situația inter
naționala în legătura cu eșecul 
conferinței la nivel înalt și cu 
privire la sarcinile mișcării mon* 
diale a partizanilor păcii**. După 
raport au început discuțiHe la 
care au luat cuvintul P. Sundert 
lai (India), I. Hirano (Japonia)» 
Setiadi (Indonezia), V. Spano 
(Italia), A. Korneiciuk (U.R.S.S.),
O. Dluski (Polonia). La 29 mai, 
Prezidiul Consiliului Mondial al 
Pâcii își va continua lucrările.

Sărbătorirea 
scriitorului 

Tudor Arqhezl 
în Birmania

RANGOON 28 (Agerpres). — 
Uniunea scriitorilor din Birma
nia a organizat o adunare festi
vă cu prilejul celei de-a 80-a ani
versări a scriitorului Tudor Ar- 
ghezi. Președintele Uniunii Scri
itorilor birmani, U Thein Zawa- 
na, a vorbit despre viața și opera 
lui Tudor Arghezi. Au fost pre- 
zenți scriitori, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

In încheiere au fost prezentate 
filmele romînești „Luchian" și 
„Mărturii despre George Enes. 
cu*.

fost luat de cei din ordinul că
rora fuseseră arestați.

Străzile și piețele Istanbulu- 
lui sînt împodobite cu drapele 
naționale. Ziarele au ieșit în for
mat de sărbătoare. Ele publică 
portrete a’e lui Ataturk, decla
rații ale lui. despre demperație 
și tineret precum și diferite ma
teriale în legătură cu lovitura 
da stat.

Postul de radio Ankara a trans
mis declarația rectorului Uni
versității din Ankara care a a- 
nunțat că examenele la univer
sitate vor începe la 9 iunie 1960.

După cum se știe în legătură 
cu tulburările studențești, gu- 
veanul Menderes amînase pep- 

. tru toamnă examenele în insti
tuțiile de învățămînt superior.

*
ANKARA 28 (Agerpres). — 

Corespondentul agenției France 
Fresse transmite că aproape toți 
miniștrii turci se află la mediul 
statului major general. Miniș
trii care nu au fost arestați au 
plecat acolo după comunicatul 
transmis la radio.

Președintele Republicii Tur
cia se află sub pază în palatul 
său.

Singurul incident mal furtu
nos a avut loc cînd armata a 
stabilit controlul asupra Direc
ției poliției- In urma acestui in
cident se semnalează doar ci- 
țiva răniți ușor.

★

ISTAMBUL 28 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Prcsse, Ia 28 mai în 
capitala Turciei ău avut loc 
demonstrații studențești. Studen
ții au purtat pe străzile orașului 
un portret mare al.întemeietoru
lui și primului președinte al Re
publicii Turcia — Ataturk, pre
cum și un sicriu simbolic cu in
scripția „dictatura și reacționea".

★

ANKARA 28 (Agerpres). — 
în seara zilei de 28 mai postul 
de radio Ankara a transm:s co
municatul președintelui Comi
tetului Unității naționale Și co
mandantului suprem al forțelor 

țiile Argentinei, Tunisiei, Cey
lonului ți Ecuadorului a fost 
aspru criticat de reprezentanții 
U.R.S.S. ți Poloniei care au sub
liniat caracterul lui neeficient ți 
confuz. în același timp delegația 
sovietica a prezentat o serie de 
amendamente de natură să îm
bunătățească substanțial conținu
tul proiectului.

în urma acestei critici auto
rii proiectului de rezoluție au

plinirii noului plan cincinal- 
Sîntem ferm convinși, a conți- 
nuat vorbitorul, că, cu sprijinul 
conștient al poporului, în viito
rii ani. în Ungaria vor fi puse 
pe deplin bazele societății so
cialiste iar apoi va fi desăvîr- 
șită construirea socialismului.

Aspirațiile spre socialism ale 
poporului ungar, a spus în con
tinuare Janos Kadar, sînt favo
rizate și de situația internațio
nală.

Politica de pace a Uniunii So
vietice și a lagărului socialist 
pe care o sprijină multe po
poare, este o politică justă. Noi 
ungurii, a subliniat Kadar, sîn
tem în strînsă unitate cu Uniu
nea Sovietică, cu țările lagăru
lui socialist, cu toate popoarele 
iubitoare de pace.

Situație încordată In Japonia
TOKIO 28 (Agerpres) — In 

impunătoarele manifestații care 
au loc In Japonia s-au conturat 
cu precizie trei cereri principale 
ale maselor largi populare; îm
piedicarea aplicării tratatului de 
securitate j a porno -american, pe 
care guvernul intenționează să-l 
strecoare prin Camera Superioa
ră a parlamentului pnntr-o pre
lungire ilegală a sesiunii, impu
nerea demisiei guvernului Kiși, 
a părui politică antinațională 
csțe condamnată de cercuri din 
ce tr\ ce mat largi ale opiniei 
publice, și .anularea vizitei pre. 
ședintehii Eisenhower în Japo-. 
nid stabilită pentru 20 iunie.

Guvernul liberal democrat opu
ne o rezistență îndîrjită acestor 
revendicări legitime. După o șe
dință extraordinară a cabinetului 
japonez. Fui iama, ministrul de 
Externe a declarat că guvernul 
numește dispus să consimtă la 
anulare] vizitei lui Eisenhower. 
De asemenea, Kiși care abia a 
scăpat de furia demonstranților 
care au asediat clădir€a parla
mentului, clădirea guvernului și 
reședința sa personală a luat 
cuvinful la posturile de televi
ziune japoneze pentru a anunța 
că refuză să-și dea demisia și să 
organizeze noi alegeri.

Prelungirea sesiunii parlamen
tare cu 50 de zile nu aduce nici 
un succes de prestigiu guvernu
lui Kiși. La ședința din 27 mai 
a Camerei Inferioare au partici
pai numai deputății Partidului 
liberal democrat, iar camera su
perioară care urmează să ia In 
dezbatere prevederii^ tratatului 
de securitate japono-american 
nici nu a ținut măcar ședință in 
această zl. Refuzînd să se supu
nă terorii instituite de guvern,

armate ale Turciei, în care se a- 
nunți componența noului gu
vern al Turciei, din care fac 
parte 18 miniștri: Prim minis
tru și ministru de Război este 
generalul Gemal Gursel ; minis, 
strul Afacerilor Interne — gene
ralul Muharrem Ihsan Kizilog- 
Iti; ministrul Afacerilor Externe 
— Selim Sarper; ministrul Fi
nanțelor — Ekrem Alican ; mi
nistrul Justiției — Abdullah 
Gozubuyuk ; ministrul Presei, 
Informațiilor șl Turismului 
Zuhtu Tarhan.

MOSCOVA. - 
încheiat cea de-a -___ _______
a Consiliului științific al Insti
tutului Unificat de cercetări nu
cleare care și-a început lucrările 
la 24 mai la Dubna.

Consiliul științific a examinat 
proiectul celui de-al doilea plan 
cincinal de dezvoltare $ institu
tului pe enii- 4961—1965, precum 
și planul de colaborare multila
terală între institutele științifice 
ale țărilor socialiste în domeniul 
folosirii în scopuri pașnic© a e- 
nergiei atomice. Pentru acorda
rea de ajutor în organizarea cer
cetărilor la acceleratorii și reac
toarele nucleare construite cu 
ajutorul -U.R.S.S. în aceste țări, 
a fost creată o secție de ener
gii joase a Consiliului științific. 
In.. fruntea acestei secții a fost 
ales în unanimitate .profesorul 
Ilia Frank directorul unuia din
tre laboratoarele Institutului U- 
nificat.

La 28 mal s-<a 
VIII-a sesiune

NEW YORK — Unități ale mari
nei militare americane au tnceput 
de oîteva zile urmărirea unui „sub
marin misterios” care ar fi apă
rut tn dreptul coastelor Flori
dei.

Intr-o declarația făcută repre. 
zentanților presei contraamiralul 
Lloyd Mustin. comandantul ba
zei navale de la Key West, s a- 
erătat că ..submarinul miste
rios” urmărit d® unitățile mari
nai americane nu era altceva de- 

‘CÎt epava cargobottîluî american 
..Lak® City” care eu puțin după 
terminația cetaj,.. de-al, doilea 
război mondial, s-a scuidndat la 
o edincime de 140 in.

fost nevoiți să introducă în 
ultimul moment în proiectul ini
țial două amendamente care con
cretizează apelurile pe care Con
siliul de Securitate le adresează 
tuturor statelor. în noua redac
tare la punctul 2 al rezoluției se 
spune că Consiliul de Securitate 
..cheamă toate guvernele state- 
lor-membre să se abțină de la 
folosirea forței sau de la ame
nințarea cu forța in relațiile lor 
internaționale, să-ți respecte re
ciproc suveranitatea, integritatea 
teritorială ți independența poți-' 
tică ți să se abțină de la orițe 
acțiuni care ar putea muri în
cordarea".

Punctul 3 al rezoluției cu
prinde cererea adresată guverne
lor respective de a continua 
eforturile pentru a obține o re
zolvare constructivă a problemei 
dezarmării generale ți totale în 
condițiile unui control interna
țional eficient ți încetarea tutu
ror experiențelor cu arme nu
cleare.

Amendamentele sovietice au 
Joși respinse cu 6 voturi (S.U.A., 
Anglia, Franța, Italia, Argentina 
ți ciankaițistul). în favoarea lor 
au votat reprezentanții U.R.S.S. 
ți Poloniei. Delegații Ceylonului, 
Tunisiei ți Ecuadorului t-au 
abținut de la vot, A fost pus 
apoi la vot proiectul de rezolu
ție modificat al celor patru țări. 
El a fost sprijinit de 9 delegații. 
Reprezentanții U.R.S.S. ți Repu
blicii Populare Polone s-au abțias 
nuț de la vot.

deputății partidelor opoziție 
au hotă rit să boicoteze lucrările 
parlamentului ji eu plecat în 
circumscripțiile lor electorale 
pentru ■ participa la lupta ma
selor populare japoneze care iar 
amploare.

Un eveniment care a trezit in. 
dignarea opiniei publica japone. 
ze a tost intervenția directă a 
trupelor americane împotriva 
manifestantilor. La fabrica „Mu. 
sahia, care aparține companiei 
„Nippon Seiko", muncitorii aa 
hotărit să organizeze un miting 
de protest tmpotripa tratatului 
de securitate. La ora primului, 
cînd cel 6.000 de muncitori s-au 
îndreptat spre locul unde urma 
să aibă loc mitingul. Un ofițer 
american a ordonat interzicerea- 
acestui miting deoarece 
produce pentru trupei® 
cane.
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Noi cutremure 
în Chile
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După cum relatează agențiile de 
presă, Institutul sersmografic al 
Universității din Chile a anunțat 
că In sudul țării s*au înregistrat 
alte două cutremure» ambele de 
gradul șase. In unele regiuni 
ale țării cutremurele ,s-au repetat 
din zece în zece minute.

Agenția Reuter relatează că 
„valurile gigantice de apă, cau
zate de cutremure, care au nă-j 
vălit asupra coastei, de sud, și 
violentele erupții vulcanice aui 
pricinuit moartea a circa 6.0001 
de oameni, au lăsat fără adăpost! 
alte 2.000.000 de oameni și aU| 
provocat pierderi imense*.
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Agenția TASS anunță că cu- 
-tremurele din Gliile au provocat] 
creșterea și scăderea nivelului 
mării în apropiere de peninsuia| 
Kamciatka. într-o serie de locuri, 

.marea s-a retras cu 100 și chiar] 
cu 300 de metri. In istoria aces
tei peninsule nu s-au înregistrat 
pînă acum asemenea valuri giJ 
gantice stîrnite de cutremure,

Datorită măsurilor de seflB 
ritate, relatează în încheieri] 
TASS,'nu s-au înregistrat victi
me sau pagube.

ATENA. — După cum relatea
ză ziarul „Avgni“, în ultimul 
timp, numeroși greci sînt anga
jați .pentru a munci în Germania 
Occidentală. In acest scop a 
fost creat un „Comitet german 
pentru ang3jarea muncitorilor, 
greci în industria germană". Șe
ful oficiului din Atena pentru 
angajarea muncitorilor este un 
oarecare Herman Westermeyer.1 
După cum relatează ziarul 
..Avghi- în anii ocupației GreJ 
ciei el a fost gauleiter hitlerisS 
și se ocupa cu expedierea d« 
robi din Grecia în Germania^

TOKIO. — Ziarul „VomiusH 
Informează că unul din cele mat1 
mari grupuri monopoliste dm Ja
ponia „Mițiii44 a hotărît să în
ființeze o companie specială 
pentru producția de -proiectile te
leghidate. S-a hotărit ca pro
ducția de iprofectile teleghidate 
să înceapă în anul 1961.

QUITO. — D-up$ cum anunță 
agenția United Press Interna
tional, tn seara zilei de 27 mai 
fmrtătorul de cuvînt al guvernu* 
ui din Ecuador a anunțat ofi

cial rupere^ relațiilor diploma
tice cu Republica Dominicană. 
Această măsură constituie un 
protest împotriva terorii dezlăn
țuite de dictatorul Trujillo, care 
încalcă cele , maf elementare 
drepturi ele QWlului.

Ecuador est© a 6-a țară 
America Latină oare a rupt rela- 

. țiile cu regimul dictatorial al lui 
Trujillo.
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