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Ai ajuns fruntaș,

Proletari din toate țările, uniți-vă!

• Ca urmare a dezbaterii 
proiectului de Directive ale 
celui de-al III-lea Congres al 
partidului în consfătuiri de 
producție unde s-au făcut 
propuneri importante pentru 
mai buna folosire a capacită
ții agregatelor, colectivul ma
relui laminor Bluming de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara a pornit o prețioasă 
inițiativă pentru sporirea pro- 

Astfel 
tehni- 
acțiu- 
puțin 
sar ci-

ducției de laminate, 
muncitorii, inginerii și 
denii de aici au ințiat 
nea de a da zilnic cel 
50 tone laminate peste 
na de plan. Au fost stabilite 
și principalele mijloace prin 
care se va realiza obiectivul 
propus în 
vitezei de 
timpului 
lingourilor 
ridicarea 
cuptoarele adinei și altele. în 
prima zț după pornirea ini
țiativei, laminatorii au și dat 
peste plan 55 tone de lami
nate.

întrecere : mărirea 
laminare, scurtarea 
de staționare a 
în cuptoare prin 
temperaturii la

★

• Echipele conduse de 
prim-topitorii Petru Them, 
Ștefan Cintar, Ion Sava și Ion 
Sîrbu de la Combinatul meta
lurgic Reșița, au introdus un 
sistem îmbunătățit de încăr
care a furnalelor. Pe această 
cale furnaliștii au obținui în 
luna mai cu 54 kg. mai mul
tă fontă pe fiecare metru cub 
volum util de furnal decît în 
prima lună a acestui an.

ajuta și pe alții ineretului
In aceste zile constructorii de 

la întreprinderea de poduri me
talice și prefabricate din beton- 
Pitești fac tuf ce le stă in pu
tința să muncească mai bine, 
mai cu spor, să-și depășească 
propriile angajamente. In cin
stea Congresului ei au terminat 
Ia dala de 30 aprilie un pod de 
32,5 m., care avea termenul de 
predare stabilit pentru mijlocul 
lunii august. Alt pod de 10 m^ 
a fost expediat, la fel, cu 20 de 
zile înainte de termen. In mo
mentul de față se construiește 
primul pvd încheiat prin sudură. 
Este un nou procedeu tehnic, 
mult mai rapid și mai economi
cos. pe care de altfel vor să-1 
extindă. Planul pe luna mai la 
toate produsele — aici se con
struiesc poduri rulante, traverse 
de beton și cite altele — a fost 
realizat și depășit cu 10 la sută. 
Cum se explică acestea ?

...Comunistul Marin Stroie, om 
de treizeci șj ceva de am, este 
responsabilul unei brigăzi de ti
neret. Are in grupă vreo 44 de 
inși de diferite meserii începind 
cu șablonari, trasatori și termi- 

. nind cu montatorii și nituitorii. 
Brigada lui, deține steagul de 
brigadă fruntașă pe întreprinde- 
re. Niciuoul din membru bri
găzii nu-i sub normă, loți și le 
depășesc intre 8 și 15 la sută. 
Lună de lună, zi de zi, băieții 
lui Stroie obțin rezultate tot mai 
bune. Celelalte brigăzi de con
structori, apoi brigăzile de lă- 
câtuși, fierari-betoniști. turnă
tori, urmăresc îndeaproape bri
gada lui Marin Stroie. Asta pen
tru că felul cum ișî organizează 
Stroie brigada pe puncte de lu-

Noua instalație de cracare catalitică de ia Rafinăria din Onești

cru, modul 
torțele, ca 
pe care-1 Iac, constituie pentru 
fiecare din celelalte brigăzi un 
exemplu de urmat. Cînd Stroie 
i-a ales pe cei mai bum con
structori. opt monta ion. tot unul 
și unul, cu un înalt nivel de ca
lificare și ie-a împărțit Fiecăruia 
cite 3-4 tineri de care să aibă 
grijă, să le împărtășească dm 
experiența lor. să-i învețe nu nu
mai tainele meseriei de montator 
ci și arta acestui pasionant meș
teșug. responsabilii celorlalte 
brigăzi n-au stat prea mult pe 
ginduri, au făcut șj ei la fel. 
Apoi tot Stroie a propus ca în 
cadrul organizației U.T.M. să se 
facă o serie de schimburi de ex
periență între brigăzi pe grupe 
de meserii. Tinăra Gheorghița 
Nicolae. care deține funcția de 
șablonar in brigada lui Stroie, 
a împărtășit cea dinții din expe
riența ei in arta alcătuirii șabloa
nelor după care se croiesc piese
le din tabla de oțel. E vorba doar 
să facă și ei pe cit e cu putință 
economii de metal. Or. pentru 
asta e necesar să învețe să facă 
o croire după șabloane cit mai 
rațională. Brigada lui Stroie a 
realizat numai pe luna aprilie, 
datorită folosirii raționale a 
laminatelor economii de 4.000 
kg. tablă oțel. Gheorgtuța lu
crează cu cartoane. Din ele tate 
după schițe de plan, la cotele și 
dimensiunile respective, toate șa
bloanele. Și totuși ea conînbuie 
Ja economiile de metal. Trasato
rii Oprea Preda. Tom a Tudor și 
Mann Stingă, după aceste 
șabloane trasează apei laminate
le nu numai cu pricepere ci și cu 
simț de răspundere. De la ei în
vață si ceilalți trasatori din 
celelalte trei brigăzi de construc
tori : a Ini Marin 
pe locul dot. 
Marin Lrsu.

Rezultatele 
Iui Stroie se 
fapL Tinerii 
Cei opt fruntași printre care ii 
amintim pe tinerii comuniști An
drei Ion, Oprea Stan. Vasile 
Zamfir și Gh. Costache, toți 
montatori, sînt și ei angrenați 
într-o lițptă aprigă pentru titlul 
de „cel mai bun montator-. Ei

cum iși distribuie 
și lucrul de calrtite

Gh.
Aiexe care «
Crortoru șj

lie briglziibune _
datoresc și acestui 
se întrec intre ei.
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Uteiristete Arterr’z<j Bondor, 
E>*»c Pcscc' și iocna Po 
paria munâtocre la secția 
confecț seci de la Fabrica 
„Text'te Roșie** din lași se 
numără printre fruntașele 

fabricii.

Construirea unui grup 
soeial-studențesc 

în Capitală
Dg curind a început construi

rea unui gruo social-studențesc 
destinat studenților Universității 
„C. I. Par-hon" din Capitală.

Viitoarea construcție. în formă 
de U, situată pe bulevardul 6 
Martie, intre Fac uitarea de știin
țe juridice și Teatrul de Operă 
și Băiet, va cuprtnae un cămin 
cu 1 000 locuri și o cantină pen
tru tot atîția studenți, care va 
funcționa pe bază de autodeser- 
vire, precum si cile o sală de 
lectură la fiecare etaj, cabinet

A intrat în funcțiune 
o instalație de cracare 

catalitică la Rafinăria din Onești
La Rafinăria din 

Onești a intrat 
funcțiune prima 
stalație de 
catalitică.

Tot la această ra
finărie s-a 
montajul celei 
doua 
cracare 
care se 
probe 
lucrări 
cinstea 
partidului 
fie montori și insta
latori de la întreprin
derea de montaje 
București s-au an ga-

în 
in- 

cracare

această 
prob*

terminat 
de-a 

instalații de 
catalitică, la 
execută acum 
hidraulice și 
de izolații. în 

Congresului 
echipele

jaf să dea 
instalație în 
tehnologica.

Cele două 
ții de cracare 
liticu de la 
vor produce benzină 
cu cifră octanică ri
dicată, înscriindu-se 
pe linia ridicării ni
velului tehnic al in
dustriei de prelucrare 
superioară a țițeiu
lui. Ele se realizează 
cu sprijinul 

unii Sovietice, 
tru construirea 
au fost necesare lu
crări speciale de

instala- 
cala- 

Onești,

Uni-
Peri

lor

montaj care s-au fă
cui pentru prima 
oara la noi în țaru. 
Muncitorii, inginerii 
si tehnicienii — unii 
dintre ei specializați 
în Uniunea Sovietică 
— au rezolvat, cu 
ajutorul specialiștilor 
sovietici, probleme 
complexe de tehnolo
gie și montaj, printre 
care ridicarea și mon
tarea 
peste 
unor 
utate

la înălțimi de 
40 de metri a 
piese cu o gre
cie 37—38 tone.

( Agerpres J

V. CABULEA

(Continuare în pag. 3-a)
medical etc.

(Agerpres)

PERSPECTIVĂ
de ION BANUȚA

Cerul l-am adus aproape. ba un cer albastru,
Bolta scăpărînd in ape ba un dram de fericire -4
a iscat un coiț de ramă după sorocire —
pentru noua diagramă cînd devii pămint și fier
unde Timpul scrie și te faci boier
marea poezie. în cer.

Omul, Mult promisul paradis
supuse vremeo, etanul. nu e-n cer și nu e-n vis,
se opinti. ci se făurește-n cînt
făcu din noapte zl, pe pămint
urni sore soare uzinele, și se află-ntr un proiect
la mașini roi, ca albinele. scris de-un Mare Arhitect.

Ca ușurelul vîntului După cum îl e solia
scobi miezul pămîntului scoate-ntruna sărăcia,
să-i fure cărbunele. r.e-nfricat,
tăciunele, și din suflet și din set
să-l plimbe n k2oveț'-oră 
într-a comunismului auroră. Cine a țipat î 

poate vrun capitalist
Oțelul, !q Hunedoara, cam trist —
cintă-n cubilouri co v’oorc. ori vreun boier
și prin țară se cunună, cam stingher —
cînd pe soare, cînd pe lună, 
cu betonu]

văduv de our ,1 cer.

li neonul. Vece fericit, 
fii ilăvit 1

Griul e bogat Visul -
Lumina i-a desfășurat : ieri proscrisul »
inundă Cârpe ții și Marea e le usâ... Bete.
și umple sufletul, cărarea. 
$i toate se făcură A intrat pe jumătate
fără vraci și făcătură, o Intnct in cosă.
de cînd muri descîntecul Să-l poftim Ja masă

de deochi.
de șapte ochi. Cerul l-am adus aproape.
de bubă, de pelagră, Bo'ta scăpărînd în ape
de cînd se duse vremea neagră. a iscat un coif de ramă
Și nu se făcură — pentru noua diagramă
dintr o strîmbătjră, unde Timpul scrie
a nu știu cărui dumnezeu 
hoinar prin cer și teleleu, 
scuipînd în văzduh aiurea

mc rea poezie, 
cu Inima și brațele noastre,

ba vilceaua, ba pădurea. mereu.
ba un șarpe, ba un astru. după cuvintul Partidului meu.

Cîntecul in viața tineretului
Cîntecul și tinerețea, sînt și 

trebuie să fie tot mai 
de nedespărțit, 
larg ferestrele, 
fabrici și pe 
sate pe ogoare, in școli și fa
cultăți 
multe 
cut, 
de forță și entuziasm. Tinerețea, 
floarea vieții, a luminii și a 
bucuriei, a căutărilor îndrăznețe 
de mîine și-a făcut, trebuie să-și 
facă tot mai 
tovarăș drag

Nici nu 
viața nouă a 
tec avintet, 
și căldură. De ce ? Fiindcă viața 
tineretului de azi înseamnă în 
primul rind muncă și învățătură 
puse in slujba poporului, în 
slujba viitorului tot mai luminos 
și acestea se vor întotdeauna 
însoțite de dntec. Cînto pe 
vremuri un muncitor a mă rit la 
lucrul luî ca să-i moi treacă du
rerea și suferința și ca să mai

mult
Deschideți 

mergeți în 
șantiere, la

de Hilda Jerea

și veți auzi mult mai 
cîntece decit în tre- 
cîntece vesele. piine

mult din cîntec un 
de munco și viață, 
se poate închipui 
tineretului fără cin- 
plin de frumusețe

stoarcă putere din trupul său os
tenit. Nu trebuie deci să cîntăm 
noi astăzi, cînd viața ne e lumi
noasă, munca plină de roade 
in folosul celor mulți ? E 
greu de închipuit o brigadă de 
tineret în fabrică, tineri colecti
viști, studenții ia practică, o bri
gadă de muncă 
fără ca efortul 
să nu fie însoțit 
înaripat, ridicind 
rele vieții noastre 
cc’e "ve-c creat o 
vă rată tinerețe.

Trebuie deci să introducem cu 
mai multă perseverență cîntecul 
în viața de zi cu zi q tineretu
lui. Pentru aceasta se cere 
nu numai ca tinerii să învețe 
dntece'c și să le intoneze ci 
trebuie ca noî, compozitorii, să 
ie oferim cîntece d«spre muncă, 
să inspire munca creatoare toc
mai prin imagini înflăcărate dia

patriotică 
lor fecund 

de un cîntec 
in slăvi soa- 
noi, partidul, 
nouă și cde-

ceea ce înseamnă azi oct: vita tea 
de construcție socialistă pentru 
noi : o chestiune de onoare 
și eroism.

Ar fi cu totul greșit să vedem 
cîntecul de muncă sub o formă 
unilaterală. Cea mai diversă ga
mă trebuie să se manifeste și 
cici. Tineretul are nevoie de un 
cîntec insuflețitor, dar are ne
voie și de cîntecul satiric, cel 
care sfichiuește pe chiulangii și 
birocrați, pe comozi și încurcâ- 
lume. Au trecut ani și ani de 
cînd a fost compus cîntecul 
„Marinică“ șî tineretul îl fredo
nează și azi cu plăcere și 
are nevoie de cît mai multe 
asemenea compoziții pline 
de spirit și haz. Cîntecul 
satiric îl așteaptă tinerii în mun
ca dusă în producție, și în pau
zele dintre orele de lucru și în 
timpul liber.
, Prin destindere înțelegem cele

mal diferite aspecte și aici tine
retul nostru dă răspuns la între
bările compozitorilor, arătindu-le 
că are nevoie de cîntece pentru 
activitatea culturală din timpul 
liber, pentru o reuniune in ca
drul colectivului de munco, pen
tru o petrecere cu familia sau 
între prieteni, pentru excursii 
prin locurile frumoase ale patriei 
ca și pentru concediul de odih
nă asigurat de statul nostru la 
mare și la munte, concediu pe 
care nici un tinăr nu-I vede alt
fel dedt însoțit de cint și vese
lie.

In profilul moral al tineretului 
nostru se manifestă trăsături noi 
și frumoase ; spiritul de tovără
șie și prietenie, spiritul colegial, 
curățenia dragostei tinerești, 
lată aspecte ale noii morale ale 
tineretului care se cer cintote în 
compoziții plăcute dar în același 
timp profunde și nicidecum în 
cîntece și texte care minimali-

(Continuare in pag. 3-a)

La biblioteca comunală din 
comuna Babiceu, raionul Ca
racal au sosit noutăți literare.

Foto : A. V1ERU

zece state
Geneva

La 4 iunie a plecat cu avionul 
spre Geneva delegația R. P. Ro
mine care va participa la lucră
rile Comitetului celor zece stale 
pentru dezarmare care vor reîn
cepe la 7 iunie la Geneva. De
legația este condusă de Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de Al. Lăzăreanu. 
ministrului 
precum și de 
riori din acest

La plecare

adjunct al 
Afacerilor Externe, 

funcționari supe- 
ministec.

(Agerpres)

Proiectul Directivelor 
Congresului Partidului

în dezbaterea oamenilor muncii
Autocontrolul 
în producție

numărul 3437 a! ziaruluiTn
nostru. tovarășul Florian Saioc 
de la Uzinele ..Semănătoarea* 
din Capitală a propus ca munca 
controlorilor tehnici de calitate 
din fabrici și uzine să fie trecută 
In seama șefului de echipă, iar 
controlorii tehnici să fie trecuți 
ca șefi de echină, sau să lucreze 
direct în procesul de producție.

In legătură cu această propu
nere, și-au spus părerea cîțiva 
tovarăși din cadrul secției mo
toare a Uzinelor „23 
din Capitală. lată-Ie :

In principiu sînt de 
propunerea. Realizarea 
de mare folos economiei națio
nale. Aș vrea să ri- 
die insă următoa- _

problemă lega
tă de această pro
punere.

Oare introduce
rea acestui sistem 
de autocontrol în 
muncă nu va con- 
tribui la slăbirea 
exigenței șefilor de 
de calitatea pieselor pe care î« 
execută echipa ? Se mai în- 
timpiâ uneori ca din cauza 
unor condiții obiective : cali
tatea scăzută a materiei pri
me etc., alteori din cau
za neatenției sau nepricepe
rii unor lucrători, ca unele echipe 
să mai producă unele piese de 
calitate scăzută- Ajunse la con
trolul tehnic de calitate, piesele 
acestea fie că sînt declarate re
but, fie că sînt date înapoi, să 
fie remaniate Dar dacă șeful 
de echipă va fi în același timp 
și controlorul pieselor executate 
de membrii echipei sau brigăzii 
respective clnd va constata că 
echipa sa 
mai slabă calitate, pentru a nu 
rămine în
pe, nu va ________
vederea unele defecțiuni ale pie
selor ?

lată de ce cred că în jurul 
acestef probleme mai trebuie 
discutat, să-și spună părerea ?i 
alti muncitori dm alte ramuri 
ale producției.

BOGU VALERIU 
controlor tehnic 

de calitate

August'1

acord cu 
ei ap fi

echipă fată

a dat unele piese de

urma celorlalte echi- 
fi tentat să ■treacă cu

Propunerea făcută de tovară
șul Saioc F. de la Uzinele „Se
mănătoarea* o socotesc bună. 
$i iată de ce :

— In felul acesta se redă 
producției un mare număr de 
cadre calificate care vor lucra 
efectiv în procesul de producție.

— Se îmbunătățește calitatea 
produselor deoarece este verifi
cat în practică că autocontrolul 
în muncă contribuie direct la 
realizarea unor produse de ca
litate.

— In același timp este o me
todă bună de educare a munci
torilor deoarece aceasta le dez- 

voltă conștiința și 
1 spiritul de râspun- 

dere față de mun- 

{GINEA ieWSaeadregieeale' 
întreprinderii și ca OPUNERI urmare pretul de i/i uiwiu cost al produselor. 

”“ Pentru ca acea
stă propunere să fie pusă In 
practică și să-și atingă scopul 
este necesar ca locul de 
muncă să fie bine organizat 
pentru a se evita munca 
in asalt. La început este bine 
să se aplice numai acolo unde 
se lucrează în echipe și în spe
cial la cele fruntașe în produc
ție. In același timp trebuie să 
se la măsuri pentru ridicarea 
continuă a calificării profesio
nale a muncitorilor din aceste 
echipe prin diferite cursuri de 
specializare. In cadrul echipelor 
mai slabe nu cred că se poate 
aplica deocamdată autocontro
lul ; este necesar să se ia unele 
măsuri premergătoare, 
echipe să fie dotati de 
aparate de control. Ei 
trola primii 
executate de 
fi prezentate 
control final 
acesta muncitorii d>n echipă în
cep să se obișnuiască cu contro
lul efectuat de către cineva din 
rîndul membrilor echipei.

Șefii de 
pildă, cu 
vor con- 

pieselor 
apoj vor 

de

calitatea 
echipă și 

la serviciul 
pe uzină. In felul

PETRE TURCU
Inginer

• •

Pentru obținerea 
unor înalți indici

de utilizare a cuptoarelor
PHni de însuflețire, mîndri 

de succesele obținute, hotărîți 
să răspundă orin noi realizări 
de seamă sarcinilor puse de par
tid siderurgiștii hunedoreni 
din mai multe secții ale com
binatului s-au adunat acum ci- 
teva zile în clubul nou al ora
șului, pentru a dezbate proiec
tul de Directive ale celui de-al 
III lea Congres al P.M.R. Si
derurgiștii hunedoreni și-au ma. 
nîfestat deplina lor satisfacție 
față de justețea și înțelepciunea 
politicii partidului nostru care 
ap’ică neabătut învățătura le
ninistă de industrializare socia- 
listă a țării, de dezvoltate a in
dustriei grele cu pivotul ei im
portant industria constructoare 
de mașini. Ei s-au angajat în 
același timp să contribuie cu 
toate forțele lor la îndeplinirea 
sarcinilor izvorîte din proiectul 
de Directive care arată că 
producția de fontă va ajunge în 
1965 la circa două milioane tone 
față de 846.000 
producția de oțel 
lioane 
lioane 
ția de 
clusiv 
junge 
de tone...
Ion, membru în comitetul 
partid al combinatului, a arătat 
că pentru ca aceste cifre să poată 
fi realizate, productivitatea fur- 
na’elor noastre va trebui să 
crească cu circa 40 la sută în 
1965, față de 1959. De aseme
nea, va trebui să crească indi
cele mediu de utilizare 
toatelor Martin cu 40 la 
1965 față de 1959...

Muncitorii, tehnicienii, 
nerii prezenți, au discutat pe 
larg sarcinile ce revin combina
tului secției și lor personal, în 
lumina Directivelor.

— Pentru muncitorii din ca
drul Oțelăriej vechi, supraîncăr
carea cuptoarelor trebuie să 
constituie o preocupare imedia
tă. a spus tovarășul Gh. Nița 
din cadrul acestei secții. Dacă 
noi vom reuși, și sîntem siguri

că sprijiniți îndeaproape de or
ganizațiile de partid, vom reuși, 
să punem la punct problema 
supraîncărcării vetrelor plnă ța 
3 tone pe ni p , vom mări pro
ductivitatea muncii cu 10 la 
sută. O altă problemă care tre
buie să-i preocupe pe oțelarii 
noștri și care contribuie la ma

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. 3-a)

Proiecte 
pentru locuințe 

sătești

tone în 1959 ; 
la 3,3 mi- * 

1,4 mi- 
în 1959; produc-

terne față de
tone 

laminate finite pline (in- 
bare pentru țevi) va a- 
la peste două milioane 

Tovarășul Popescu 
de

în proiectul de Directive 
arată că se va da atenție 
strucțiilor de locuințe la 
E o problemă importantă 
aceasta, în anii regimului 
ghezo moșieresc țăranii de 
părțile
cea 
fost

a cup- 
sută în

ingl-

se
eon- 
sate. 

ri 
bur- 
prin 

au trăit în 
mizerie. Au 
într-o 

trăiau 
totul alta 
în satele 

satul nostru 
și se construiesc

noastre 
mai neagră 
cazuri cînd 

cămăruță 
familii. Cu 

e situația acum 
patriei noastre. In 
s-au construit 
mereu zeci și zeci de case noi. 
E un semn al belșugului, al 
bunăstării țăranilor muncitori, 
care la îndemnul partidului 
fi-au unit în gospodărie colec
tivă. Cum am spus, ritmul con
strucțiilor în satele noastre 
crește an de an și m-am gîndit 
să fac unele propuneri în această 
privință.

Iată, de pildă, în satele noa
stre sînt meseriași de tot felul 
— zidari, dulgheri — oameni 
pricepuți, care se ocupă de 
construcțiile de case. Aceștia 
construiesc însă casele, bineînțe
les fără un proiect sau o docu
mentație, din care cauză adesea 
se face risipă de materiale, mai 
ales din cel lemnos. în afară de 
asta cel mai adesea stilul în care 
se fac aceste case nu respectă 
stilul arhitectonic verificat 
satului. Or. în anii noștri, 
avem posibilități materiale 
construim case cît mai multe și 
bune, de ce să nu ne gîndim ca 
ele să fie cît mai frumoase și 
mai ieftine. Mă gîndesc de aceea 
că ar fi foarte bine dacă insti
tutele noastre de proiectări re
gionale ar elabora proiecte de 
case țărănești într-un număr mai 
variat și mai mare, cu specifi
cul fiecărei regiuni. Proiectele să 
fie cît mai economicoase, cît 
mai frumoase, casele să poată 
fi construite repede, să fie cît 
mai luminoase și încăpătoare, cît 
mai civilizate.

Această cerință o socotesc în
temeiată pentru că în satele 
noastre se construiesc foarte 
multe case în fiecare an, fără 
să aibă de cele mai multe ori 
un proiect la bază.

MULAJ BUL1GA 
președintele gospodăriei co
lective din comuna Roma, 
raionul Botoșani, regiunea 

Suceava

sin- 
cîte

al 
cînd 

să
Ș»

S>

Bucurie I Nota 10 la examenI 
Felicitări și alți 10 și la cele
lalte examene. Studentul 
lorgandopol Mihai (al doilea 
din stînga) anul l| foraj, In
stitutul de petrol, gaze și 
geologie, este felicitat căl

duros de către colegi.
Foto : P. PAVEL



Concursul nostru „Verificați-vă cunoștințele de cultura generala‘ cu tema:
„CUM SE REFLECTĂ ÎN CULTURA ROMÎNEASCĂ

MARI EVENIMENTE DIN ISTORIA PATRIEI"
ETAPA a Xl-a: Transformarea socialistă a agriculturii

Expuneri

noastră 
al con-

unei largi activități politice pen
tru a convinge țărănimea mun
citoare sâ treacă, pe baza libe
rului ei condmțămint la agricul
tura socialistă.

întreaga muncă politică și or
ganizatorică depusă de partid «i 
realizările de mare însemnătate 
obținute in înfăptuirea acestei 
sarcini confirmă pe depila jus
tețea liniei stabilite de partidul 
nostru".

poate
Sarcina

(30 puncte)

Cu ce prilej au fost făcute 
aceste aprecieri despre transfor
marea socialistă a agriculturii 
în țara noastră?

„In fața partidului nostru, în 
fața clasei muncitoare stă sar
cina măreață a construirii so
cietății socialiste, adică lichida
rea oricărei forme de exploa
tare a omului de către om. Cla
sa muncitoare din țara 
a și pășit pe acest drum 
Struirii socialismului.

Dar socialismul nu se 
construi numai la oraș,
construirii socialismului și a în
lăturării exploatării capitaliste 
se pune la țară ca și la oraș. 
Construirea socialismului cuprin
de și transformarea socialistă a 
agriculturii. Analiza făcuta asu
pra situației agriculturii și asu
pra schimbărilor esențiale inter
venite în ultimii ani în rela
țiile de clasă din țara noastră 
ne arată că trebuie să mergem 
pe calea înlăturării contradic
ției care apare în împrejurările 
cînd la orașe se dezvoltă socia
lismul, în timp ce la țara ră- 
mîne predominantă mica gospo
dărie individuală, care — după 
cunoscuta teză a lui Lenin — 
„generează capitalism și burghe
zie permanent, în fiecare zi, în 
fiecare ceas, spontan și în pro
porții de masă44.

(30 puncte)
★

„Plenara din 3—5 martie 1949 
• Comitetului Central al parti
dului nostru a trasat linia poli
tică pentru întărirea alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare și transformarea so
cialistă a agriculturii. în fața 
partidului, a clasei muncitoare, 
plenara a pus sarcina îngrădi
rii posibilităților de exploatare 
ale chiaburimii și desfășurarea

Ce prevederi există in proiec
tul Directivelor celui de al III- 
lea Congres oi P.M.R., pentru 
planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960— 
1965 și pentru programul eco
nomic de perspectivă in ceea 
ce privește :

1. Lărgirea și eonsolidarec 
relațiilor de producție socialiste 
Io sete

2. Creșterea producției glo
be'* agricole pine in anul 1965.

3. Numărul de tractoare care 
vor luoo Io rfirșitul perioadei 
I960-1965 in agricultură.

4. Cc-ttowa de îngrășăminte 
oe cc-e • v<j foios: ogricuitura 
m 1965.

5. Producția toxrâ de 
și ieg-m^-^oase Ooobe 
1965.

6- s-oaucpc de Knă 
1965.

7. Scornea producției 
dă de zahăr ia hectar 
rai 1965

S Exr-^deroa plantațiilor de 
»• ptnă in «nul 1965

9 C’ense-ec veniturilor reale 
tă<ăniM pină in and 1965

(30 puncte)

carnale 
»n anul

Ir anul

de sfe- 
pinâ in

(25 puncte)

Pe drumul unei

m-am pregătit, mă. 
dreptate. Ar trebui spus 
Se scărpină în cap. —* 
de plin de bucurie, așa

Cine este autorul și ce re
prezintă tabloul de mai sus ?

Fragmentul 
tr-un roman.

Numiți autorul, indicați titlul 
romanului.

Sînt a§a
de plin... și uite, nu-s în start 
să leg două cuvinte...

Sări sus pe tractor.

al satului nou
Cine este autorul acestei po- 

vestiri ai cărei eroi sini țărani 
ce au pornit ps drumul gospo
dăriei colective ?

•s

(30 puncte)

„încearcă să pară încruntat, 
dar Gheorghe știa că lui baciu 
Mitra li plăcea dacă se frămin- 
ta satul. Așa a fost și în pa
truzeci șl nouă, la înființarea 
gospodăriei. Unii aruncau cu 
pietre după Gherdan, î| înjurau, 
dar el nu ținea socoteală de 
asta. „Oamenii se frămîntă. Din 
asta numai bine poate să iasă, 
spunea el in organizația de ba
ză Ce importanță are că m-au 
bătnt pe mine și i-au spart

Roman
este extras din-

„în felina din Cinepiște, ier
burile din toamnă erau murda
re, ruginii. Mușchii bătrîni a- 
veau jz amărui, de putregai, și 
înăbușeau firele de iarbă ce 
încercau să-și scoată capul. în 
gropile săpate n miezuină 
mai găsea cîte un petec de 
padă.

Tractorul se opri în capul 
linei.

Imre, ar trebui să spui cîteva 
cuvinte! — zise Fenyes, secre
tarul prinzîndu-l de umăr.

Serken dădu din mină.
— Nu

le-

— Tovarăși, oameni buni I La 
un astfel de prilej se cuvine să 
spui ceva, nu-i așa ? — strigă. 
Era mișcat și vocea-i răsuna 
viibrînd. Dar ce aș putea sipune 
mai frumos și mai măreț decît 
ceea ce vedeți cu ochii voștri ? 
Cine s-ar fi gîndit astă toamnă 
la asta ? Nimeni, nu-i așa ? Dar 
partidul, da ! Partidul s-a gîn
dit. 
mai 
deți 
gur 
tot . . _ . , .
Căci așa va fi ! Dar asta tre
buie să se înfăptuiască prin pu
terea și munca noastră44.

Și ca să vă spun ceva și 
minunat decît ceea ce ve- 
aici, vă spun doar un s»n- 
lucru : vom apuca să auzim 
cimpul vuind de mașini.

(25 puncte)

Cîntînd
viața

vieți noi unui erou
geamurile de la casa lui Tulu
can ? Tulucan o să-și pună gea
murile, iar eu am să mă vindec. 
Dar viața păcătoasă de dina
inte nu se mai putea lecui". 
Numai Gherdan nu era îngri
jorat cind mai toți care se 
înscriseseră pe listă s-au șters 
de pe ea. „E bine așa, le zi
cea comuniștilor, înseamnă că 
oamenii nu intră în gospo
dărie de floarea cucului, ci 
cîntăresc binele și se
conving. Numai să în
credere în ei". .Mulți au cre
zut atunci că Gherdan a dat în 
mintea copiilor, 
era mai aprig, 
la raion, dar 
Gherdan i-a dat

— «S «-t ■e'

' & care 
iate marilor 
>l*osare «x au

te d’e rl-

. -p:a.a_ 3 Care-

Tulucan, care 
l-a și reclamat 
raionul tot lui 

dreptate Și așa 
a fost cum a spus el.

Pînă și cu Boșneag care era 
cel mai pornit împotriva colec
tivei- Acesta se înscria și se 
ștergea de două ori pe zi. Și 
pentni ce fleacuri ! Că dacă se 
lâacna ToWaa d m m mai 
Ki; a De ce ? Că Taiacan n-a 
iptî aki ciad hamk, altminteri 
ar fi avut F el gard de piatră

la casă. Și-a făcut de nuiele că 
o fost mai ușor de adus răchită 
de la baltă, decît pietre din 
dealul Codrului. Altădată, că 
Goldlș i-ar fi spus să-și lege 
izmenele dacă vine la lucru. 
„Pe mine să nu mă învețe ni
meni ce să fac dacă mă duc la 
lucru. încă nu-i colectivă și 
Go’diș a și început să-mi po
runcească". Din cauza lui s-a 
înaintat cererea cu două săp
tămîni întîrziere. 
porniți împotriva 
Gherdan a tăcut 
Cînd ceilalți i-au cerut

el s-a scărpinat numai 
„Nu, fraților, ce

Știți cui aparțin aceste ver
suri ?

oP'Bc

Pe cine reprezintă acest portret î

(20 puncte)

întrecere
între colectiviști

Textul de mai jos face parte 
dintr-*un roman. Care este 
titlul său ?

Și pentru asta tot partidului^, 
eu mulțumesc partidului pentru 
toate"...

Mulți erau 
lui, numai 

ca un mut.
soco-

teală, 
după ceafă ? .. .
importanță au două săptămîni ? 
Mai bine întirziem incă două 
săptămîn’, dar să-l aducem cu 
noi și pe Boșneag44. Că Boșneag 
nu venea singur. Asta oamenii 
au aflat mult mai tîrziu. După 
Boșneag s-au înscris și Toa- 
der Roșu și incă vreo cinci fa
mily de mijlocași, toți gospo
dari harnici și pricepu ți.“

(25 puncte)

A* Fecut o* dta a ?
IM» •■'czâ-ec s-c mo. copt I

— Stroșmc prio ! Se datină ac -cec
— cSe-âw • c* iivă ■<»—■ tc >

(30 puncte)

Nuvelă
B U ««
F F**

fc^a
lode se petrece acțiunea ta- 

bia» 3 fc KXui II £ acestei

(15 punctej

Pișculeeni M vcoaje pipa din 
guri <i arătă hirtiile. supărat.

— Ne ioc'.ircâm. eu trebuie m 
totalizez aid

— Nu-i nimic trece-1 acolo, 
spuse unul din activiștii raionu
lui. Tovarășe Die Barbu, după ce 
te treci aici, o să-ți dea tovară
șul președinte un formular și m 
faci cerere.

Pișculescu se aplecă spre se
cretarul comitetului executiv și 
explică în șoaptă :

— Să nu trebuiască să șterg, 
că așa fac ăștia, se înscrie, iar se 
șterge...

— Scrie-1 acolo, 
creta rul.

— Cîte hectare,
— Un hectar.
— Loc pe lingi
— Am.
— Cît?
— Un sfert de

i-o retezi te

nie Barbu ?

euă n?

Știți ce reprezintă acest desen

(20 puncte)

„Acolo la ti ne-acasă, 
șade o carte pe masă 
între azimă și blid, 
dăruită de Partid.
Cartea unde-aî slovenit 
cum și cînd s-a făurit 
Țara Muncii ©e-a-nflorlt 
acolo la Răsărit..,
Cartea ceea cea mai dragă 
fraților din lumea-ntreagă, 
cartea unde-ai învățat 
cum sâ lupți înverșunat 
împotriva râ'lor, 
pentru-ai tăi, pentru popor, 
Cartea unde orice rînd 
luminează sîngerind 
și-n orice slovă din toate 
inimă de om viu bate ; 
arma, flamură și zid, 
Cartea Marelui Partid.
...A rămas deschis-acasă 
cartea ceea luminoasă, 
tocma-n locul unde scrie 
cu slove de hărnicie 
cum crescu ogorul mare 
din măruntele ogoare... 
Și te doare că nu stai 
să zărești că ochii tăi 
împlinirea scrisă-n foi 
făptuită și la noi...

(15 puncte)

Drumul
binelui

„Me'chior conteni puțin vor
ba. Oamenii răsuflări prelung, 
parcă ar fi pus jos o greutate. 
Boroș își freca obrazul cu dosul 
palmei, în neștire.

— în cinstea aniversării par
tidului nostru, tovarăși să ne 
înzecim sforțările pentru a ri
dica gospodăria noastră la loc 
de frunte, s-o facem înflori
toare... în noi stă puterea asta. 
Putem și trebuie s-o facem ! Va 
fj cea mai mare mulțumire 
făcută partidului pentru cîte 
ne-a dat, pentru cîte a înfăptuit 
și va mai înfăptui de-acum îna
inte.

Primul care se ridică la cu- 
vînt fu Carol Forai. Acesta își 
puse grăbit pălăria pe bancă și, 
cum îi tremura mîna, nu se știe 
de ce, o scăpă pe jos, făcu 
semn Iui Covrig s-o lase acolo 
șl începu :

— Eu tovarăși, n-am să vă 
spun multe. Una zis : iată, am 
intrat in colectiv; copiii îmi 
sînt la grădiniță. Nevastă-mea 
îmi scrie foarte bucuroasă că 
se simte mai bine de cînd e în 
sanatoriu. Ce să zic? Nu-s 
astea toate de la partid ? Iaca, 
eu sînt ungur. înainte, chiaburii 
se răsteau la mine cînd le ce
ream plată pe lucru ; le făceam 
două roti îmi plăteau una... 
„Ceee? Cum vo bești așa, măi 
coadă de topor !“ Așa-mi 
z’ceau. Să spumă Șandor fiera
rul, dacă n-a fost așa ! Și știți 
toți cum a fost. Acuma ? Acuma 
îs frate cu Toma, cu Covrig, cu 
toți... Ne-a adunat partidul.*

(20 puncte) puncte)

pOgOB .

(25 puncte)

o e m

Recunoașteți din ce roman 
sînt rîndurile de mai jos ? Cine 
este autorul romanului ?

„Onufrie se uită in toate păr
țile cîmpului, vînlul îi mișca re
pede marginile pălăriei.

— ... semănăturile celelalte 
arată ca niște țoluri... înguste... 
fără culori frumoase ! Se vede 
că acolo, griul încă nici gind 
n-are să răsară.

—- Săracif..., oftă Rozalia. Dacă 
n-au vrut să treacă la comun cu 
noi...

— Vor trece. Rozalie, n-ai 
grijă !... în scurt timp toți își 
vor da seama că acesta-i binele... 
drumul binelui...

Oarba își frămîntă mult pleoa
pele, își aținti auzul spre asfin
țit. :

— ...mi se pare, omule, că 
într-acolo. s-aude cîntare de mu
zică... la-n ascultă și tu...

— Da. Rozalie... da ! Cîntă 
trîmbițele la Tupilați.

— E horă acolo, Onufrie ?
— Nu Rozalie ! Acolo cîntă 

trîmbițele căci se pune temelia 
unei noi gospodării colective...

Care este titlul poemului, in care sînt cuprinse aceste versuri. 
Sub police nd re șiroiesc lumini.
Țăranii umplu sala. Rădăcini
Vinoase, negre, din pămint iscate
Par miinile țăranilor, culcate
Pe mesele acestei săli somtuoase,
Și rădăcini se mișcă. Noduroase,

Condeiul string. Notează în carnete,
Și nădușesc. Și scriu. Atent. încete, 

înaintează. Scriu despre pămint.
larovizare. Sol. Ingrășămint.
Și cei care rostesc la microfon
(O, mutra lui, a celui cu melon,

Cînd îi aude cum rostesc) - «Vă spun, 
Tovarăși, cum fac eu ca să adun

Atîta și atîtp la hectar»...
Sînt tot țărani, țărani. Cu duh, cu har,

E vorba lor de aur, ca din cronici, 
Dar critică modern, sever, ironici.

Pe agronomii nevăzuți, pe birocrați
Și pe năravuri proprii-s supârați...
- «La noi, vă spun, e încă-napoiere, 
Ogorului nu-i dăm atit cit cere

Eu l-am muncit precum warn arătat.
Mi-a dat ? Mi-a dat cu vîrf și îndesat.

Să spun câ-s mulțumit cu cit iam smuls ? 
Nu spun. Că nu sînt. Nu. Că vreau mai -mult».

(25 puncte)

(25 puncte)

^ȘcinFeia 
hirers hiluî



Puterea. de a-fi învinge 
propriile slăbiciuni

■tfcolul „Invitație la o dis- 
despre eroism “ mi-a tre- 

nteresul și m-a îndemnat să 
ctez asupra problemelor ri- 
e. Mai întîi pentru că mi 
>ărut foarte firească această 
.{ie în ziarul nostru ; doar 
ația spre fapte mari, eroice, 
un atribut al tinereții. Cu atît 
mult se manifestă această 
ație la tînăra noastră ge- 
ție educată de partid, că- 
socialismul i-a deschis ne- 

ite căi de manifestare a 
ției și elanului creator, a 
gației și curajului, a vitejiei 
roismului. Și viața noastră 
iecare zi confirmă acest 
I.
r interesul pentru această 
ție mi-a fost trezit și de 
1 că încercînd să-și răs- 
ă la multiplele întrebări 
dintre tinerii muncitori 

a Uzina „21 Decembrie44 a- 
că actul de eroism — și 

eferea la eroismul care să

alte examene, și totuși multe 
nopți albe le-am petrecut în to
vărășia geometriei descriptive. 
Am luat examenul ; colegii au 
fost mirați, iar asistentul m-a 
felicitat. Nimeni nu cunoștea 
însă prețul acestui succes ; mă 
angajasem doar față de mine și 
am luptat să-mi respect angaja 
mentul.

Aș vrea să mai vorbesc de 
o împrejurare, care a repre
zentat pentru mine un examen 
de voință și care datează tot 
din viața de student. La un 
moment dat am nimerit într-un 
grup de tineri foarte „veseli și 
petrecăreți4*. Nu pot spune că 
ara nimerit întîmplător. 0 fată 
din acest grup îmi plăcea. Nu 
lipseam de la nici o reuniune 
ori bal. plimbările se țineau 
lanț. în schimb obosit datorită 
acestei vieți, începusem să fiu 
absent la cursuri, să neglijez în
vățătura. Colectivul nu observase 
această scădere în activitatea

ține această strălucire dădeam 
deseori dovadă de egoism, Cînd 
am început să lucrez în uzină 
tovarășii mei și-au dat imediat 
seama de acest lucru. într-o zi 
unul dintre muncitorii mai vîrst- 
nici, membru de partid, mă luă 
de o parte și-mi explică că mă 
port ca un egoist căruia nu-i 
pasă de colectiv. El îmi mai 
spuse că muncitorilor le sînt 
străine manifestările individua
liste, egoiste. Deși mi-a fost greu, 
a trebuit să i dau dreptate și 
am început să lupt cu mine în
sumi. Și pentru învingerea egois
mului am avut nevoie de voin
ță, iar cînd m-am bucurat sin
cer de primul succes al unui 
coleg și am înțeles ce satisfac
ții îți pot da și succesele al
tora, ale colectivului — mi-am 
dat seama că încep să merg pe 
drumul cel bun. N-aș vrea ca, 
prezentînd așa simplist lucrurile, 
să se înțeleagă că este de ajuns 
să iei hotărîrea de a nu mai fi

O plimbare cu trâsu-rico prin parcul zoologic din pădurea Băneasa,

Pentru obținerea unor înalți 
indici de utilizare a cuptoarelor

tască celui 
nobil ideal 

menirii, con- 
rea societă- 
emuniste — 
de fapt un 
ten pe care-1 
trece doar 
ou caractere

ce. Cu alte cuvinte eroii 
e nasc eroi. Ei sînt capa- 
de fapte deosebite, eroice 
•u că în întreaga lor viață 
uptat și luptă cu ei în- 
pentru formarea și călirea 
terului lor, pentru educarea 
ei, curajului, a perseveren- 
i abnegației.
eu sînt tînăr. Și pe mine 
înflăcărat și mă înflăcă- 

viața eroilor sovietici, a 
)r clasei noastre muncitoare, 
vrea să par lipsit de mo- 

j vorbind despre mine. Nu 
un erou, sînt un simplu 
dtor pe care partidul l-a 
t să învețe, să ajungă astăzi 
er. Dar cea mai fierbinte 
ință a mea este să ajung 
ra înaintat, să dobîndesc 
lurile de caracter comu- 

ai căror purtători au 
să se manifeste eroic a- 
cînd interesele poporului 

erut-o. Și dacă îmi permit 
jrbesc despre mine o fac 
■u că poate modestele mele 
cari de autoeducare — des- 
are mărturisesc, n-am vorbit 
dată — vor contribui și ele 
eastă discuție pasionantă.
'ă din copilărie m-am sim- 
•ntat să-mi pun la încer- 
roința. Viața adevărată însă 
oferit nenumărate ocazii 

•mi dovedi voința și dacă 
eșit învingător, apoi numai 
unosc cît de greu a fost, 
iptă a trebuit să duc cu 

însumi. Iată un fapt. La 
tul anului I de facultate 

amenințat să cad la exa- 
1 de geometrie descriptivă, 
am direct din producție fi 
ătura —r deși dragă — mi 
irea foarte grea. De exa- 

mă mai despărțeau cîteva 
mîni. M-am gîndit însă că 
-am dreptul să nu reușesc 
tamene. Ar însemna să-i 
năgesc profund pe cei care 
lini de încredere 
5 să învăț, 
cartea de la
la cursuri,

m-au 
Și atunci am 
început. Mer- 

pregăteam și

mea, ori dacă observase nu 
alarmase încă. Dar eu eram con
știent de ea. îmi făceam deseori 
mustrări, dar... continuam să 
frecventez cercul respectiv, amă- 
gindu-mă că tinerețea, rezistența 
fizică, mă vor ajuta să îmbin 
viața aceasta cu învățătura. Pînă 
într-o zi cînd m-am prezentat 
nepregătit la un seminar. Mi-a 
fost rușine de colegi, de profe
sor. Atunci, în seminar. deși 
nimeni nu luase în discuție pur
tarea mea, m-am hotărît să 
nu-mi mai risipesc timpul și 
energia, să-mi ofer distracții nu
mai după ce-mi voi face datoria. 
Și am rupt-o imediat cu cercul 
respectiv. N-a fost ușor pentru câ 
pînă atunci mi se părea strălu
citoare viața ușuratecă a tine
rilor pe care mi-i socoteam prie
teni. Iar fata care ciripea tot 
timpul despre rochii, coafuri și 
vedete de cinema, îmi apărea 
chiar ca un om interesant, ieșit 
din comun. Cîte odată mai ră
bufnea tentația de a mi întîlni 
cu ei, dar mi-o înfrînam ime
diat, certîndu-mă pentru aceasta 
și obligîndu-mă — cu naivitate 
ca în copilărie — la o viață de 
ascet. Firește eâ n-am devenit 
ascet. Iubesc viața, îmi place sâ 
rid. să dânsei, și împreună cu 
colegii neam oferit clipe fru
moase de destindere după învă
țătură, pe care le-am gustat 
parcă mai din plin știind că 
mi-am făcut datoria. M-am mai 
întîlnit apoi cu acești tineri, 
dar ei n-au mai exercitat asupra 
mea nici o atracție.

Educarea voinței este un pro
ces greu și dificil. El începe de 
la lucruri aparent mărunte, dar 
te ajută să-ți formezi stăpînirea 
de sine, hotărîrea, dîrzenia, ca
lități indispensabile unui luptă
tor. Tot voința te ajută să-ți 
înfringi și alte tare ale carac
terului, pe care nimeni nu ți le 
cunoaște atît de bine ca tine 
însuți. îmi amintesc câ în ado
lescență îmi plăcea foarte mult 
să strălucesc, să fiu lăudat, să 
iea în evidență. Și pentru a ob-

egoist și gata. 
Uneori trebuie 
să lupți îndelung 
cu tine însuți 
pentru a te con
vinge că într-a- 
devâr ești așa 
rum îți 
din jnr, 

convins,
a lupta m

ara- 
alte- 
n-ai

tovarășii 
deși ești 

suficientă tărie de 
înlături ceea ee te ține pe loc. 
Totul însă depinde 
sinceritatea cu care 
de dorința de a te forma ca 
un om întreg, puternic, capabil 
să-și dăruiască întreaga viață, 
fără rezerve, cauzei comune.

Am insistat asupra acestor lu
cruri. aparent mărunte. pentru 
câ. după părerea mea, capaci
tatea de a învinge propriile 
tale slăbiciuni este o ope
rație grea, care-ți solicita 
uneori puteri mai mari decît 
pentru a învinge o durere fi
zică. Dar odată ieșit învingător, 
satisfacțiile sînt nebânuit de 
mari. Cred câ discuția noastră 
despre eroism trebuie să ne 
ajute și în direcția clarificării 
modului în care putem noi, fie
care tinir în parte, sâ luptăm 
pentru educarea noastră, pentru 
călirea caracterului, pentru edu
carea voinței, a curajului. Pen
tru câ nu numai în împrejurări 
cu totul deosebite avem nevoie 
de asemenea însușiri, ele ne ânt 
necesare in viața de toate zilele, 
în lupta pentru construirea so
cialismului.

GHEORGHE FIERARU 
inginer, Uzinele ,23 August'

de tine, de 
te analizezi, Campionatele internaționale de atletism

Pe stadionul Republicii a înce
put simbătă după-amiază cea 
dc-a 12-a ediție a campionatelor 
internaționale de atletism ale 
R. P. Rcmine la care participă
sportivi din U țări: U.R.S.S., 
R. Cehoslovacă, R, P. Polonă,
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria,
R. D Germană, R.P.F. Iugosla
via, Grecia, Turcia, Franța fi 
R. P. Rommă, Chiar din prima 
probi a zilfi — suliță femei - 
spectatorii au avut posibilitatea 
Să fie martorii unui nou record 
mondial. Confirmi nd excelenta 
formă in care se află, tînăra 
atleta sovietică Elvira Ozolina 
și.a doborit propriul record cu 
o performanță de 59,55 m. Ea a 
realizat noul record al lumii din 
cea ds-a treia aruncare (52,3! 
m , 52,97 m; 59,55 m.). Vechiul 
record era de 57,92 m. și fusese 
stabiid de Ozolina acum cîteva 
săptâmini Pe locul doi s-a cla
sat recordmana țării noastre 
Maria Diți cu 49,19 m. Cele mai 
multe victorii au fost repurtate 
de atlejii țării noastr€ care au 
urcat de 5 ori podiumul învingă
torilor. După o întrecere pasio
nantă, mai ales pe ultimul tur 
‘ astă. în proba de 10.000 m.

Pe primul loc s-a clasat re-

prezentantul nostru C. Grecescu, 
cronometrat in 30’22”4ll0. El a 
respins atacul lansat pe ultimii 
200 m. de campionul grec lanos 
Glezos, pe care l-a înpins în
tr-un adevărat final de. sprint. 
Surprinzătoare victoria lui Mircea ” > .. j_
110

Ursac, realizată în proba de 
m. garduri cu timpul de

R.P.R.

Ai ajuns 
ajuta și9

fruntaș, 
pe alții

(Urmare din pag.

ită totuși, deși sînt 
că toți muncesc de

u un țel comun. Și atunci 
unul îi vede pe celălalt că 
î descurcă la o piesă, la o 
iție sare să-i ajute, lată, ti- 

comunist Gh. Costache l-a 
într-o zi pe Aurelian Vel- 
că făcea greșit operația de 

sa găurilor. A lăsat lucrul 
a venit să-i arate. Veices- 

a mirat:
Bine măi Gostache. da eu 

i criticat la postul utemist 
>ntrol! Gum vine asta ?
N-are aface ! i-a răspuns 
ta scurt și cu înțeles și l-a 
t.
im cîteva zile se intilnește 
curtea fabricii Stroie cu tî- 

Traian Popescu, maistru 
igada nr. 3 a lui Groitoru 
)upă felul cum arăta, Stro-

i-a)

în între- 
fapt

ie a văzut că omul are 
On e obosit peste măsură, ori 
are vreun necaz și-a zis el. Nu 
s-a putut reține și l-a întrebat 
„ce-i baiu Prietenul a oftat 
abătut și a răspuns moaie la în
trebarea lui Stroie.

— Știi și tu Marine, noi sin- 
tem în întrecere. Ne-am angajat 
să dăm gata podul de 19 metri 
cu 45 de zile mai devreme. Uite 
că nu putem, din cauză că nu 
putem nitui palierele: 
voie de nituitori. Ne 
ris.

— Asta-i necazu’ ? 
stat puțin pe ginduri.
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la 
CINEMATOGRAFUL 
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P. Boriskin, V. Mazaev. 
Iakovlev, T. Koniuhova, 
Samoilov. I Skobțeva. 
Jakov A. Kocetkov, G. 
novolenko, N Kuznețov. 
mariul : A. ANTOKOLSKI 
jia: T IUKAȘEVICI; Ima- 
lea . S. Șeinin; Muzica: 
CEAIKOVSKI

de la controlul tehnic, Mihuț 
Petru de la fabrica de dolomi- 
tă și var Și alt'i, au accentuat 
că este necesară dotarea cuptoa
relor cu un aparatal termoteh- 
nic de reglaj și control modern, 
iar inginerii, specialiștii ajutat! 
și sprijiniți de muncitorii com
binatului, trebuie să reglemen
teze problema regimului termic 
al cuptoarelor. Oțelarii de la 
O.S.M. nr 1 au propus amena
jarea unei hale de pregătire a 
fierului vechi, unde acesta să 
fie sortat mai bine pentru a se 
putea trece la o mai bună în
cărcare a cuploare lor. Ei au 
propus de asemenea, ca condu
cerea combinatului să i-a mă
suri pentru dotarea halelor de 
turnare cu două macarale, care 
vor ajuta la mai buna și mai 
rapida încărcare a cuptoarelor.

— Paralel cu lupta pentru 
realizarea sarcinilor izvorîte din 
proiectul de Directive, noi tre
buie să ne preocupăm de crește
rea nivelului profesional al 
muncitorilor tineri, a spus in 
cuvîntul său otelarul Petrovici 
Alexandru. Va trebui să pregă
tim cadre de înaltă calificare 
nu numai pentru combinatul 
nostru, ci și pentru Combinatul 
siderurgic din Galați. Prin a- 
ceasta vom da un ajutor pre
țios tinărului și giganticului 
combinat. In mod concret, el a 
propus să se extindă larg ini
țiativa pornită de tinerii ingi
neri siderurgiști încă din anul 
1959 pentru ridicarea calificării 
muncitorilor — organizarea sec
țiilor școală. Această acțiune, 
în ultimul timp a stagnat în 
mod nejustificat.

Dezbaterea proiectului de Di
rective ale celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R. a constituit 
pentru siderurgiștii hunedoreni 
un nou prilej de a-și arăta sa. 
tisfacția pentru înțeleaptă poli
tică pe care partidul o desfă
șoară. pentru industrializarea 
socialistă a țării de a căuta 
metode Și forme noi de mun. 
că care să înlesnească rea
lizarea sarcinilor mărețe ce 
le stau în față. Gu acea
stă ocazie, ei s-au angajat 
ca sub conducerea organizațiilor 
de partid, să depună toate efor, 
lurile pentru îndeplinirea sarci
nilor reieșite din proiectul de 
Directive ale celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R.

(Urmare din pag. I-a) 

rir«a productivitAjii muncii, este 
roducerea timpului de stajlonare 
a cuptoarelor la rece și la 
cald, a continuat tovarășul 
NițI.

Continuînd să discute pe mar
ginea ridicării productivității 
muncii, alfi muncitori, printre 
care ttnărul otelar Nițâ Ioan, 
Pasca Nkolae și alții, au vor
bit de asemenea, despre necesi
tatea reducerii staționării la cald 
a cuptoarelor ca o condiție e- 
senfială pentru mărirea produc
tivității muncii.

— Reparațiile la cald ale cup- 
toarelor într-un timp prea lung, 
a arătat tovarășul Nicolae Că- 
tană, directorul generai al Cont, 
binatului a dus deseori la scă
derea producției de ofel. Aceasta 
s-a întimplat pentru că repara
țiile au fost lăsate numai pe 
seama unui singur om. Or, se 
înțelege că un singur om nu 
poate răzbi cu toate deficiențele 
care se ivesc in timpul repară
rii unui cuptor la cald. Echipele 
de întreținere vor trebui să lu
creze împreună și mai repede, 
după metode noi, avantajoase-

Tovarășul Cătană a vorbit 
apoi despre necesitatea respec
tării riguroase a disciplinei teh
nologice și a întăririi disciplinei 
în producție a unor tineri mun
citori.

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al lll-lea Congres al 
P.M.R., prevede că mărirea 
producției de oțel și laminate 
va fi condiționată pe de o parte 
de construirea unor noi unități 
și secții siderurgice cum este 
construirea a trei cuptoare Mar
tin la Hunedoara, construirea 
unei secții de laminate etc., iar 
pe de altă parte, prin moderni
zarea Și consolidarea celor exis
tente. De aceea, în discuțiile lor, 
sld- irgiștii hunedoreni au pro
pus ea laboratorul fizic și cel 
chimic să fie Înzestrate cu de- 
fectoscoape corespunzătoare șl 
alte aparate strict necesare con
trolării calității oțelurilor. S-a 
arătat de asemenea că labora
torul ceotral a tost dispersat pe 
secții în oonditii necorespunză
toare, tapt care îngreunează și 
mai mult munca de analiză Șl 
control a laboranților.

în cadrul discuțiilor, Niță loan

Ursac a
reușind

luat un start 
______ , să-l întreacă 
pa atletul german H. Reimers 
care a marcat 14-8110. Studentul 
C. Porumb a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu 2,00 m, 
iar Florica Grecescu a terminat 
învingătoare în proba de 
m. plat reallzînd 2’08u8fl0.

H"7ft0 
excelent

800

O zi pe stadioanele din Orajul Stalin 

Concursul cultural-sportiv 
al tineretului

Roșu1', spre pildă, s-au prezentat 
la startul întrecerilor peste 2000 
de tineri muncitori.

Concursul s-a desfășurat pe 
sectoare de producție antrenînd 
la startul disciplinelor sale, mai 
cu seamă, tineri care făceau 
primii pași în sport. întrecerile 
de atletism, volei, fotbal au 
constituit un minunat prilej 
pentru lărgirea bazei de masă 
a activității sportive a tinerilor 
din această uzină.

Intr-o atmosferă entuziastă 
sau desfășurat întrecerile și la 
asociațiile „Carpați, „Strungul-, 
„Tractorul”, „Partizanul Roșu", 
„Temelia", „Postăvarul" și al
tele.

Asociația sportivă Dinamo II, 
spre pildă, a organizat în par
cul „Dinamo", o frumoasă „du
minică sportivă" la oare a par
ticipat un mare număr de ti
neri. Această Inițiativă a avut 
menirea de a antrena un număr 
și mai mare de tineri 1, între
cerile Concursului cultural-spor. 
fev al tineretului.

In multe Întreprinderi și insti
tuții din acest oraș întrecerile 
din cadrul Concursului cultural- 
sportiv au stimulat efectiv învio
rarea activității de cultură fizi
că și sport. Asociatilie sportive 
au reorganizat secțiile pe ramu
ră d« spent: atletism, volei, 
gimnastică, fotbal etc., unde 
tinerii iși vor conținu» activi
tatea după terminarea întreceri
lor din cadrul primei etape a 
Concursului cultural-sportiv.

In perioada de pregătire a 
acestor întreceri tinerii au efec
tuat mii de ore de muncă vo
luntară amenaiindu-și noi -aze 
sportive seu reamenajindu-le 
pe cele vechi. Astfel membrii 
asociației sportive „Tractorul" 
și-au amenajat prin muncă 
voluntară două terenuri de 
volei, un teren de ten» de 
cimp și un teren de hand
bal redus. Asemenea ini
tiative oot fi tntflnite și in alte 
asociații sportive ca „Steagul 
Roșu", „Electrica", „Flacăra*. 
„Timișul-, „Tîmpa", „înfrăți
rea", „Bîrsa", „Aurora", „Voin
ța" etc.

De ia o z: la alta pe stadi
oanele din Orașul Stalin se pe
trec faote noi. însemnările re
porterului „se învechesc" Fi
resc. întrecerile Concursului 
eultural-sportiv al tineretului 
continuă, iar sportul iși ctștigă 
mii și mii de noi prieteni.

S. SPIREA

Deunăzi mi-a fost d-at să fac 
vizită pe câteva stadioane

Școlii profesionale „Klemenț Gottwald" din BucureștiLa clubul
vin zilnic numeroși tineri. Aci ei iși petrec în mod plăcut timpul 

liber.

avem ne- 
facem de

Stroie a 
_ ______  a chibzuit

apoi a hotărît. Iți dau eu cinci 
nituitori din brigada mea. In
tr-un minut vorbesc cu maistrul 
Catrina și îți dau cinci băieți... 
Gînd cei cinci, Giucă, Niță llie 
și Ion, Stănescu și Vergea, au 
auzit despre ce-i vorba, la m 
ceput au tras coade

— Gum o sâ Ie ajutăm ? 
Acum în întrecere, ar fi ca și 
cum am lupta împotriva noastră, 
a zis mai in glumă mai în se
rios Ion Niță, în numele tuturor. 
Atît i-a trebuit Iui Stroie. Deși 
îșj dăduse seama Niță glu
mește, că el e cel mai tînăr și 
n-are atîta experiență, totuși 
gluma nu i-a iertat-o. I-a de
monstrat că ei, chit că sînt frun
tași, nu urmăresc interese egois
te. în întrecere nu trebuie sâ 
urmărești să urci treptele numai 
tu, ci să-i tragi după tine și pe 
ceilalți. €e s-ar întimpla dacă in 
fabrică ar fi doar cîteva vîrfuri 
și restul ar merge în voia sor- 
ții ? Oare n-ar influenta asta 
producția ?...

Gei cinci nituitori au lucrat 
pentru brigada lui Gh. Groitoru 
trei zile în șir. Gînd și-au termi
nat treaba, toți membrii brigăzii 
le-au strîns mîinile și le-au 
mulțumit cu căldură. Așa se în- 
tîmplă în întrecere. Cel mai bun 
întinde mina celui rămas în 
urmă și-l saltă la un loc fruntaș. 
Obținerea realizărilor fruntași- 
lor sînt întotdeauna un stimulent, 
un obiectiv imediat al întrecerii 
pentru toate celelalte brigăzi. Și 
cum în această înflăcărată între
cere. în această dispută pentru 
rezultate cît mai deosebite în 
muncă, se nasc mereu alți frun- 
lași care depășesc vechile reali
zări ale fruntașilor, e firesc deci 
ca cîștigul să fie comun, al tu
turor muncitorilor.

întâlnirea între folcloriști 
și muncitori-elevi

Elevii și cadrele didactice din 
Școala medie serală pentru tine
retul muncitor de pe lingi Fa
brica de confecții „Gh. Gheor
ghiu-Dej", au avut prilejul să 
cunoască cîteva din cele mai 
vechi melodii populare romînești 
culese de către institutele de fol
clor din țară.

In seara zilei de 3 iunie a fost

organizată in fața tinerilor mun- 
citori-eleci o amplă expunere în
soțită de înregistrări pe bandă de 
magnetofon, pe tema ; „Din cele 
mai vechi melodii ți instrumente 
populare".

Ascultată cu mult interes de 
cei pretenți, expunerea s-s dove
dit instructivă și utilă.

D. MAR1UȚA

O r .......
di,n Orașul Stalin. Pe gazonul 
verde, pe fâșiile ca de cărămi
dă ale pistei de atletism mii 
de tineri se aflau în luptă eu 
secundele, cu distanțele. Așa am 
făcut cunoștință cu pa-rticipanții 
la întrecerile Concursului oul- 
tural-sportiv al tineretului.

...In incinta Centrului școlar 
„Steagul roșu" pe bazele spor
tive di-n parc, se desfășoa
ră entuziaste întreceri în ca
drul Concursului cultural-spor • 

al tineretului, închinat 
de-a] lll-lea Congres 

P.M.R. Zarvă mare, râ
sete, aplauze. Intr-un cuvint 
„galeria" își făcea datoria. 
Erau aci peste 200 de ti
neri. Am căutat să deslușesc 
„figuri44 cunoscute. Zadarnic. 
Majoritatea erau tineri sportivi 
începători. Maria Monea și 
Gerlinde Binder nu mai juca
seră niciodată volei. Era deci 
firească timiditatea și stângăcia 
cu care acționau la fileu. Pu
teai însă citi ușor pe fețele tor 
că voleiul își cîștigase două 
prietene bune Și credincioase.

Tot la... prima întâlnire cu 
sportul erau și turnători: Ghe- 
orghe Tudor și Otto Deutsch 
sau sudorii Petrică Nicol au și 
Constantin Nicola u precum și 
forjorii Petre Titi, Nicoîae Uță, 
Marian Voinea. Ioan Onan, fi
ner muncitori ai Uzinei „Stea
gul Roșu". Molipsitorul... baton 
rotund descria uneori traiectorii 
bizare, neașteptate. Tineri fot
baliști îl priveau atimci cu 
ciudă poate eh ar eu pizmă și 
căutau să-î stâpkiească cu orice 
preț. Privindu-i pe ei fi pe al
ții pe care i-am găsi în aceeași 
zi pe alte stad oane din oraș 
mi-am dat seama că in cadrai 
acestor întreceri mulți tineri de
vin pasionați nentru sport.

Concursul cultura]-sportiv a! 
tineretului este în plină desfă
șurare Ia Orașul Stafin. Pînă 
acum au luat parte la întreceri 
peste 10.000 de tineri și tinere. 
Toate cete 73 de asociații spor
tive s-au înscris în concurs. 
Colaborarea dintre comitetul o- 
rașenesc U.T.M. și consiliul o- 
rășenesc U.C.F.S a dat roade. 
14 instructor ai comitetului oră
șenesc U-T.M. sînt prezenți 
în această perioadă in mij
locul tinerilor. mobilizlndu-i 
pe stadion, organizînd cu grijă 
desfășurarea întrecerilor etepei 
de masă.

Numai h Uzinele „Steagul

INFORMAȚII
Luni 6 iunie se deschide în 

Capitală „Stagiul internațional: 
Accesul muncitorilor la educa
ție și cultură", organizat de 
Comisia națională a R. P. Ro- 
min® pentru UNESCO și Con
siliul Central al Sindicatelor 
din R. P. Romină. sub auspi
ciile UNESCO. La lucrări par
ticipă reprezentanți ai Comisiilor 
naționale pentru UNESCO din 
R. P. Albania, Anglia. R. P. 
Buigaria. R. Cehoslovacă, Fin
landa, Franța, Iran. Italia, 
R P.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, 
R. P, Romină, Suedia, R.S.S, U. 
eratneană, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

Lucrările se vor desfășura tn 
sala Consiliului local al sindi
catelor din b-dui 6 Martie 
nr. 26.

★

Simbătă dimineața a părăsit 
Capitala, inapoindu.se tn patrie,

delegația agricolă a R. P. Pejo- 
ne în frunte cu Mieczyslaw 
Jagielski, ministrul Agriculturii.- 
R. P. Polone, care, la invitafta. 
Ministerului Agriculturii ițe-a 
vizitat țara pentru a lua cunoșr 
tință de realizările obținute in 
transformarea socialistă a agri
culturii, de organizarea șj dez
voltarea diferitelor ramuri de 
producție.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși 
de Ion Gozma, ministrul Agri
culturii. Marin Stancu, Bucur 
Șchiopu și Eugen Alexe, adjuncți 
al ministrului, precum și de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Agriculturii și reprezen
tanți ai institutelor de cercetări 
agricole.

A fost de față Janus Zambro. 
wiez, ambasadorul R. P, Polone 
la București și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

IN CURIND Pe ecranele Capitalei 
un nou film romînesc

Cintecul
(Urmare din pag. l-a)

zează. tratează cu superficiali
tate probleme morale însem
nate.

Multiple și variate sînt for
mele de popularizare ale cînte- 
cului pentru tineret precum și 
metodele de educare muzicală 
a maselor de tineri. Ne refe
rim în primul rînd la cercurile 
de „Prieteni ai muzicii44 care își 
duc activitatea sub îndrumarea 
organizațiilor U.T.M. Aici tinerii 
învață să cînte la diferite instru
mente și să se apropie de în
țelegerea comorilor muzicale 
universale. Un început bun în 
sprijinirea acestor cercuri l-a 
făcut Uniunea Compozitorilor 
cane a trimis tineri compozitori 
să cînte din lucrările lor și 
să vorbească despre procesql 
creației artistice tinerilor parti
cipant ai acestor cercuri. In 
viitor, răspunzînd dorinței orga
nizațiilor U.T.M. trebuie să adîn- 
cim aceste legături prietenești, 
ele căpătind un caracter de per-

în viața tineretului
du-
care

manență. De asemenea, în 
burile întreprinderilor în 
muncesc numeroși tineri trebuie 
organizate seri muzicale, audiții, 
medalioane cu concursul diver
selor formații muzicale, precum 
și al studenților conservatoare
lor și școlilor medii de muzică.

Nu există compozitor care să 
nu fie chemat a răspunde cu 
elan dorinței tineretului de a 
avea tot mai multe cîntece fru
moase și educative. Trebuie să 
facem mai mult în domeniul cîn- 
tecului de masă 
Dar acest cântec 
inspire din însăși viața nouă c 
tineretului nostru.

Nu întîmplător, tocmai unii ti
neri compozitori a căror perso
nalitate artistică s-a format în 
anii regimului de democrație 
populară s-au afirmat în acest 
gen reușind să dăruiască tinerei 
noastre generații multe cîntece 
înaripate, cu caracter revoluțio
nar, patriotic, satiric sau dis
tractiv. Printre aceștia se numă
ră : Radu Paladi, Sergiu Sarchi-

pentru tineret, 
trebuie sâ se

zov, Teodor Bratu, Vas i le Timiș, 
Laurențiu Profeta, Dumitru Bu- 
ghici, Anatoî Vieru ș.a.

Și din rindurile unei generații 
mai
care 
ririîe 
Printre ei 
pozitorii 
Mendelsohn, 
Așteptăm de la toți maeștrii noș
tri mai vîrstnici precum și de la 
alți compozitori tineri ca Pascal 
Bentoiu, Ștefan Mangoianu. 
Aurel Stroie, Doru Popovici, 
Theodor Grlgoriu. ș.a., compozi
tori care s-au afirmat în alte 
genuri ale muzicii, să-șl 
cuvîntul și în acest 
contribuind astfel la 
muzicală și patriotică 
lor lor de generație.

Temelie și reazim al reușitei 
depline a unui cîntec este desi
gur și textul poetic. Ascultăm 
adeseori un cîntec și sîntem în- 
cîntați cînd muzica se conto
pește cu versul, exprimindu-l pe

vârstnice, găsim creatori 
n-au uitat de îndato- 
lor față de tineret, 

remarcăm pe com- 
lon Chirescu, Alfred 

Matei Socor ș.a.

spună 
domeniu, 
educarea 
a colegi-

deplin și redînd cu forțe suges
tive imaginile și sentimentele 
cuprinse în text. Și dimpotrivă 
sîntem cuprinși de o nemulțu
mire artistică atunci cînd ne 
izbim de o discordanță dintre 
text și muzică, cînd muzica se 
dovedește a nu fi demnă de text 
sau invers. Tinerii ne cer cîntece 
cu un bogat conținut educativ 
și acest lucru poate fi realizat 
printr-o înaltă calitate a muzicii 
și textului.

Cînd ne intîlnim cu tinerii ve
dem cît de mult prețuiesc ei 
cîntecele noastre, cum admi
ră și apreciază munca noastră. 
Dacă vom răspunde cu destoini
cie cerințelor lor vom avea su
prema satisfacție : vom auzi 
cîntecele pe care le-am făurit, 
răsunînd din mii de piepturi ti
nerești, vom vedea cu proprii 
noștri ochi locul de frunte pe 
care l-a ocupat, alături de mun
că și învățătură, alături de cuce
rirea științei și a culturii, cîn- 
tecul in viața tineretulu-i nostru.

Cumpărați ciocolotâ, șerbeturi, dragauri, rahat, 

dropsuri, bomboane umplute, care se găsesc In sorti

mente bogate in magazinele alimentare.

inapoindu.se


N. S. Hrușciov: Vom face totul pentru 
ca relațiile între toate statele să se îmbunătățească

Situația 
din Turcia

MOSCOVA 4 (Agerpres), — 
La 3 iunie , la Kremlin, a avut 
loc o conferință de presă care a 
durat peste două ore și la care 
N. S. Hrușdov a răspuns la în
trebările corespondenților.

La întrebarea cu privire la 
poziția lui N. S. Hrușciov față 
de declarația mareșadu.ui Mali- 
novski care a ordonat sa se dea 
o lovitură bazei de decala-e a 
avionului care ar viola spațiul 
■aerian al U.R.S.S. și al țâr or 
6ociaiisie, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a 
răspuns că declarația ministru
lui Apărării al U.R.S.S. t.ebuie 
înțeleasă ad-literam. El a spus 
răspicat că dacă avioane străine 
vor pătrunde în spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice, acestea 
vor fi dcborîte, a declarat N. S. 
Hrușciov. De ce am făcut acest 
lucru ? Pentru că conducătorii 
S.U.A- au recunoscut și mai a- 
firmă și acum că își rezervă 
dreptul de a zbura deasupra te
ritoriului nostru în scopuri de 
recunoaștere. Ei încearcă să jus. 
JtSfice acest drept prin necesita
tea de a asigura apărarea S.a- 
Iteld'r Unite Și a aliaților lor 
sateliți.

N, S. Hrușciov a subliniat că 
fie va da o lovitură bazelor de 
unde vor decola aceste avioane 
ți a adăugat că ordinul minis
trului Apărării va fi îndeplinit 
întocmai. Din aceasta trebuie să 
s-2 tragă concluzii serioase. La 
giceasta trebuie să reflecteze în
deosebi conducătorii țărilor si
tuate îniyrul Uniunii Sovietice 
și în care se află baze ameri
cane. Dacă americanii vor folosi 
aceste baze împotriva noastră, 
jU ni unea 8 orietică le va lovi.

Dacă noi nu am fi dat instruc
țiuni ministrului Apărării, iar 
ministrul Apărării nu ar fi dat 
ordinul, prin aceasta noi am fi 
acceptat -tacit politica banditea
scă pe care a proclamat-o Sta
tele Unite față de Uniunea So
vietică și față de aliații noștri 
•— țările socialiste. Firește că 
noi nu putem accepta acea
sta. Cu atît mai mult cu cît 
avem posibilități de a împiedica 
agresiunea, de a pedepsi pe cei 
care săvîrșesc agresiunea.

întrebat ce părere are în le
gătură cu declarația iui White, 
purtătorul de curint al Departa
mentului de -stat, cita
Uși 
(ață de 
cibv
Bideră această declarație nein- 
t-oligen.tă. Ea arată că S.U.A. 
se situează pe vechile poziții, 
continuînd să insiste asupra 
dreptului de a efectua zboruri 
ide spionaj. Frin această deda- 
rație. S.U.A. par a spune alia- 
(ilor: Nu vă temeți, dacă 
U.R.S.S. va distruge prin bom
bardament bazele de pe terito
riul vostru, vom veni la înmor- 
mîntarea voastră.

Această declarație a lui Whi
te confirmă părerea noastră că, 
după cît se pare, forțele agre
sive ale Pentagonului, precum 
și Herter, Nixon, Dillon și pre
ședintele S.U.A. care esle lip
sit de personalitate (deși aceas
ta nu-1 absolvă de răspundere), 
care este îngăduitor cu ei și în
curajează asemenea declarații, 
consideră acum că, dacă va în
cepe un război, vor plăti cu 
singe aliații S.U.A. învecinați 
cu Uniunea Sovietică. Aș dori 
ca toate popoarele — ș.’ 
vrem să trăim în pace 
toate popoarele — să înțeleagă 
acest fapt. Uniunea Sovietică 
nu vrea război, da." apărînd 
suveranitatea patriei noastre nu 
pe vom da înapoi de ia nimic.

Răspunzind la întreba-ea dacă 
va exista drept de veto în orga
nul de control care este prevă
zut în noile propune-: sovietice,
N. S. Hrușciov a răspuns că 
U.R.S S. a prezentat propuneri 
cu privire la dezarmare, dar nu 
0 făcut nici un fel de propuneri 
cu privire la revizuirea Cartei
O. N.U. și că înțelepciunea și

forța acestei Carte rezidi In 
dreptul de veto. Cirta i prevă
zut dreptul de veto tocmit pen
tru ca orientarea sâ se poatâ 
face nu după nuj&r.tatea sim
plă, ci după hoîăriri ac cep '.abile 
atît pentru o parte, cit și pen- 
L*u cea I al ta parte. Aceasta este 
singurul prindp:u rezonabil in 
treburile internaționale. Orice 
a t mod de abordare ar duce !a 
război. Dreptul de veto n pune 
pe gînduri ch ar și pe cei vb- 
tuz:, ii de.erm’nâ sâ cau’-e so
luții care să nu încordeze rela
țiile dintre state d. dhBpotrvă. 
sâ destindă aceste relații și sa 
creeze condiții pentru coexis
tenta pașnică.

N S- Hrușciov a fost între
bat ce oarece are in legătură cu 
zvonurile care circulă in Occi
dent potriv.t cărcra s-ar putea 
ca conferința la nive! înalt sâ 
nu aibă loc nici peste 6-8 hm:.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat câ această conferința 
este necesară nu numai Uniu
nii Sovietice, ci tuturor țărilor. 
Dacă unii cred, a adăugat el, 
că a minarea conferinței la ni
vel înalt va însemna și o ami- 
nare a rezolvării problemei Tra
tatului de pace cu Germania, ei 
se înșeală.

N. S. Hrușciov a spus câ nu 
se poate aștepta la infinit în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania. Cind vom constata că 
a trecut termenul, a spus el, ne 
vom întruni cu țările socialiste, 
ne vom adresa celorlalte țari 
care au participat la războiul 
împotriva Germaniei hitleriste 
și vom semna Tratatul cu Re
publica Democrată Germană.

Noi nu vrem război. Noi vrem 
pace. Vrem să semnăm tratatul 
de pace și să terminăm cu căr
bunii care mai mocnesc, * cu 
cărbunii care nu s-au stins încă 
după cel de-al 
mondial, 
declarat 
Vietic .

Pentru 
spus N.

rachete.-:

lt.C'

ce

15 de a-l

doilea război 
Vrem să-i stingem, a 
șeful guvernului so-

că S.U. A.
vor îndeplini obligațiile 

’ aliați, N. S. Hrnș-
a răspuns că el con-

noi
Cil

— a 
acest 

lucru este limpede. Cu atît mai 
mult cu cît noi ne-am mai adre
sat nu o dată cu asemenea pro
puneri guvernelor țărilor occi
dentale. Vreau să spun cîteva 
cuvinte referitoare Ia poziția gu
vernelor Angliei și Franței în 
această problemă. Să aibă curaj 
și să spună adevărul, să spună 
ceea ce-și spun lor inșile și mai 
spun și altora... Ciad guvernele 
țarilor occidentale vorbesc des
pre tratatul de pace cu Germa
nia, ele declara — este oare 
de conceput să se unească cele 
două Germanii ? Nu avem inte
res să se facă acest lucru. De 
altfel și președintele Eisenhower 
spunea ca Statele Unite se tem 
de întărirea Germaniei. Noi de
clarăm deschis câ problema tm- 
ficârii Germanei este • pro
blemă a germanilor inș>și. este 
o problemă a guvernelor ce
lor două state germane. Noi 
nu ne amestecăm in această 
chestiune. In schimb. pro
blemele păcii sini problemele 
noastre. Uniunea Sovietică a 
luptat împotriva fasciștilor ger
mani și de aceea ne vom stră
dui să obținem semnarea trata
tului de pace.

Aceasta este limpede pentru 
toți. Și dacă noi vom semna 
Tratatul de pace, atunci și in 
Berlinul occidental vor lua sfir- 
șit drepturile de ocupație car? 
decurg din victoria repurtată a- 
supra Germaniei. Se va instau
ra pacea pe întreg teritoriul Re
publicii Democrate German*. 
Accesul în Berlin prin aer, pe 
apă sau pe pămint fără permi
siunea guvernului R.D.G., va în
ceta. Vor avea dreptul la acest 
acces cei care vor pruni consim- 
țămintul guvernului R.D.G.

Răspunzind la o întrebare pri
vind aprobarea de către cance
larul Adenauer a zborurilor 
vioanelor »U-2“ deasupra Uni
unii Sovietice, N. S. Hrușcov 2 
arătat că

orice om lucid 
S. Hrușciov —

1-

asemenea declara;:

„Popoarele sovietic și american 
au un singur dușman comun — 

primejdia de război"
Scrisoarea lui N. S. Hrușciov către liderii 

partidului democrat din S.U.A.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 4 iunie la 
Moscova a fost dată publicității 
o scrisoare adresată de N. S. 
Hrușciov lui Sam Rayburn, Lyn
don B. Johnson, Adlai E. Ste
venson și James W. Fulbright.

în răspunsul trimis acestor li
deri ai Partidului Democrat din 
S.U.A. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, exprimă regretul gu
vernului sovietic în legătură cu 
faptul că conferința șefilor de 
guverne nu a avut loc.

„Răspunderea pentru acest lu
cru revine nu guvernului Uniunii 
Sovietice ci guvernului S.UA.4 
scrie N, S. Hrușciov.

Scrisoarea dv., adresată pre
ședintelui S.U.A., în care îi ce
reți să-mi comunice că Partidul 
Democrat din S.U.A. se' pronunța 
împotriva amînării conferinței la 
nivel înalt mi-a fost trimisă prin 
Ambasada S.U .A. din Franța la 
19 mai. adică după ce președin
tele Eisenhower, refuzînd să 
recunoască condițiile elementare 
ale relațiilor normale dintre sta
tele noastre, a zădărnicit confe
rința, scrie N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a amintit că Iu 
zădărnicirea conferinței a contri
buit un șir întreg de măsuri ale 
guvernului S.U.A. îndreptate 
spre agravarea situației interna
ționale și intensificarea „războ
iului rece". Printre aceste mă
suri el a citat declarațiile fățiș 
dușmănoase față de Uniunea So
vietică făcute de secretarul de 
atat Herter, de adjunctul său

Dillon, de vicepreședintele Nixon, 
declarații sprijinite de președin
tele Eisenhower, premia «i alar
mele militare provocatoare fi 
declarația prrședintelwi eu pri
vire la reluarea experiențelor 
nucleare. N. S. Hru«eiov a su
bliniat în mod deosebit actul 
perfid «i agresiv față do L-R-Sri. 
pe care l-au constituit incurriia- 
nile avioanelor militare ameri
cane de spionaj pe deasupra te
ritoriului Uniunii Sovietice.

N. S. Hrușciov a declarat râ 
Uniunea Sovietică i«i va înte
meia și pe viitor politica externă 
pe principiile coexistenței paș
nice, va depune eforturi pentru 
a obține rezolvarea problemelor 
internaționale actuale pe cale 
pașnică, pe calea tratativelor.

Cercurile lucide din S.U.A., a 
subliniat în continuare N. S. 
Hrușciov. înțeleg că popoarele 
sovietic și american au un singur 
dușman comun — primejdia de 
război — că acest dușman poate 
fi învins numai prin eforturi co
mune. Dacă abordăm în mod lu
cid problema, * adăugat el, ve
dem, cu în mod obiectiv. între 
popoarele american și sovietic nu 
există contradicții, marile noa
stre popoare nu au de ce să se 
ciocnească, ele au teritorii vaste 
ți resurse materiale bogate,

N. S. Hrușciov a asigurat pe 
liderii Partidului Democrat din 
S.U.A, că „toate acțiunile S.U.A. 
îndreptate spre îmbunătățirea re
lațiilor dintre cele două țări, ' 
spre asigurarea păcii și secu
rității internaționale vor fi pri
mite în Uniunea Sovietică cu 
simpatie și sprijin multilateral.

JiL'-o ramași de ferii trimis 
la ospiriu. Iată ua loc carc i 
s-ar potrivi de minune.

Răspunzind ta o întrebare in 
legătură cu măsurile de dezar
mare cuprinse ia noile propuneri 
sovietice, N. S. Hrușciov a de
clarat: Intenționăm ca. daci 
rom ajunge la o înțeîege-e asu
pra dezarmării, daca vom adep
ta o hotărîre de principiu, si 
creăm un organ de control pen
tru ca acesta să participe la 
procesul de distrugere a acestui 
armament, pentru că altfel nu va 
exista încredere. \bm acționa 
cinstit pentru ca să existe drep
turi egale, posibilități egale de 
a controla procesul dezarmării 
și distrugerii mijloacelor de răz
boi și a mijloacelor de transport.

întrebat dacă consideră că 
războiul este inevitabil, dată 
fiind existența imperialismului, 
șeful guvernului U.R.S.S. a răs
puns că în această problemă 
Congresul al XX-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice a exprimat un punct de ve
dere foarte clar, iar evenimen
tele nu an schimbat nimic tn a- 
ceastă privință. Dimpotrivă, eve
nimentele din ultima vreme au 
confirmat justețea tezelor formu
late de congres.

Răspunzind Ia o altă întrebare, 
N. S. Hrușciov a declarat că el 
continuă să fie optimist in pri
vința evoluției situației interna
ționale. Sint convins, a spus 
N. S. Hrușciov, că dacă po
poarele tuturor țărilor vor lua 
cauza menținerii păcii in miirnle 
lor. dacă ele vor înfrina pe agre
sorii dezlănțuiți și pe conducă
torii nesăbuit! care permit să se 
creeze condiții ce pot provoca un 
conflict militar, sint convins că 
atunci cauza păcii va învinge. 
La rindul nostru, vom face totul 
în această direcție. Cred că a- 
ceeași politică o vor urma toate 
popoarele, maori tatea absolută 
a populație: globului. Sublimez 
că ș- pepenii americafl esce in
dignat d* ceea ce s-a făcnL De 
alta părere esie ponte nunui o 
rr.ică pzrte a roculabe S.CA, 
care se texgi^eșce de pe -^1 
acestor bacrwi. p"ecsm poci- 
cezli și acea pzr> a popnlație: 
care na se descarcă m disecteie 
poiitke. Dar și ca care se fră- 
ralntă, făcindu-și o părere greși
tă ia legătură ce cauzele ierăa- 
tâțfrii sitnaps^ se rar lamuri fci 
cele du urma. Oamenii vor tz- 
țeiege care e^e adrrâru! șt care 
este readerăr-i, cine e9*e ade
vărata vinovat periîm situata 
creată.

Ăs*JeJ. «nc*( că dacă nai M 
ne vom stea X oortnâe icptei 
pentru asigurarea pării, nrt

mat

N. S. Hrușciw a «pus: Doc*.- 
ral Alacm^Iaz și dom^ de 
GauHe nu au avut curajui să 
spună lucrurilor pe c-ime și să-I 
înfiereze pe agresor, totuși ei na 
s-au solidariza: ca S.UĂ :□ a- 
ceastă chestiune.

In cootrâMrc X. S. H-.jc.-t 
a declara:: Fac apel la toți oa
menii cinstiți: să os a nun dor- 
tarile impotm i agresorilor care 
nu sț srtaează pe po*«t«i> 
coexistenței pașnice, care 
xoacă războiul rece pestni
transformi intr-n rizbo». căii 
Dacă ne vom am acrsîe eforran. 
pacea vi fi saNată. laudei 
Stnăelică. toți uf 
deps n ekxlari tocau H aceasză 
dâreche. Stat lena caa*xm că 
iatregal ae»m papar. j a poare e 
îutaror țărilor socxat»3e H 
oanaena care sa sxroeazâ pe pa- 
zițnk astgarăru păcn, tș« vor 
uni elorîorde și w asigxra pa
cea.

EI și-a expr
cî mavjduua ccvirșr.rare a 
populație: S.UA. este de issse- 
nea pentru pace și e:e rcgsa- 
tâ de acțiunile nrovex atoare x^e 
guvernului Statdcr L nrte.

Apoi N. S. Hrușdov a fc< 
întrebat dacă consideră că 
posibili dezvoltarea legăturii:r 
comerciale și culturale intre 
UJ^.S.S. și țările atddesuk. 
deși conferința la nivel iriait a 
fost torpilată.

Președintele Consâiaiui de 
Miniștri și-a «xprimat convinge
rea că, cu timpul, relațiile so
viete-americane se vor imbani- 
tăți- El a arătat, de asemeoea. 
câ legăturile comerciale ale^ Urr- 
uxi Sovietice cu Anglia, Fran
ța, Italia. Germania occdestali 
se dezvoltă destul de bine.

U.R.S^. face și va coatinra 
să facă totul pentru ca aceste 
legături sâ se extindă. Dar a- 
ceasta depinde ?i de parteneri.

N. S. Hrușciov a menționat 
câ planul schimburilor culturaie 
între UJLSuS. și S.LA se L-a
duce în viață, câ toate vziîeie 
reciproce proiectate au loc efec
tiv. Șeful guvernului U-1US-S. a 
subliniat câ situația creată ce 
forțele agresive nu trebne _sâ 
ducă la înrăutățirea legâtnn-ar 
comerciale și culturale.

Vom fa« totul — 2 spus S. &. 
Hrujcor in inciieere - 
ca reiaîiHe dintre statele noastre 
și, îrt genera’, între trate stiîeie 
eâ se îmbunătățească. Cred câ 
>c?.a pe care și-au serv.t-o sâ- 
r--r prețed:r:err E :secho«r. 
Niioa ți Herter esa 
ce^icsii ți s'*3
cr'ZXrxis i rest-re de
set-r 'j - Qed d aerrr a Ta S o 
lariie țt ceai:» crua.; cazam 
Mttxr drx S.VA ți țexîn 
aEată S.LA

Așadar, cedes s cs T-rea «1 
speria — ce-i drept sa iipi>d> 
r~v~r:~ de oct. aceasta este o sc. 
Vene bOatciă — câ lețit 
e.^oe-r--.r. poEcce ți ciriE 
cor rcctrw sâ se tata: 
țeasca. Stztem ți rata cont 
sâ n, Sit-ân pe acesae poc;

Oxitericța de pcesâ a 
țrer^au de A. A. fruâa 
i^sfui AtacerJor Ealerae al 
LJtS3.

riă

iSă- 
îteJ

i

ANKARA 4 (Agerpres), — 
După cum transmite agenția 
Reuter, primul ministru al Tur- 

generalul Cental Gursel, a 
dar'arat corespondenților că an- 
chetarea celor 400 de deputați 
care au sprijinit guvernul Men- 
ceres va începe de urgență- In 
aces*. scop, a spus el, a fost 
cea*4 o comisie de anchetă.

Răspunzind la o întrebare re- 
:e*.:oare la atitudinea față de 
s s:emj; bipartit de tip occiden- 
ril. primul ministru a spus că 
::a:e partidele din Turcia vor 
cbțrite drepturi egale și că în 
“pal alegerilor va fi aplicat 

7'nr piul reprezentării propor- 
V zoaie.

LONDRA. 4 (Agerpres). — 
r>j?a cum transmite corespon- 
de'ij’. din Ankara al agenției 
Renter, in seara de 3 iunie ge* 
rera Gursel. primul ministru 
2 Turcei, a declarat câ fostul 
r^-ern Menderes intenționa să 
aridă 1300 de elevi ai școlii mi- 
Lure din Ankara.

ț wM cuvintul !n fata ofițeri- 
T’ de stat major, generalul 

Gursel a declarat câ fostul pre- 
Ce a: Bașar. fostul pre

fer. Ainap Mende es și fostul 
mtxstm de Interne Namik Ghe- 
tk. au discuri acest plan după 
dessons* *a;ia e.exnlc 
ilare care a >vut loc în

El a denumit pe foștii 
turc .oameni vinovați de 
fârâ p-ecedent in istoria 
r» istre, oameni care intenționau 
sa execute Ei ai țării noautre".

lor școlii mi- 
’* 2i urmă

lideri 
crime 
tării

N. S. Hrușciov invitat 
să viziteze Cuba

(Agerpres). — 
: La 3 iunie, 

Hrușciov, președintele 
de Miniștri al 

__ _  _ l-a primit pe Antonio 
Nunez Jimenez, șeful delegației 
guvernamentale comerciale a 
Republicii Cuba, directorul In
stitutului național pentru re
forma agrară în Cuba.

A. Nunez a transmis un salut 
prietenesc poporului sovietic și 
personal lui Nikita Hrușciov din 
partea lui Fidel Castro, primul 
ministru al guvernului revolu
ționar al republicii. Șefului gu
vernului sovietic i-au fost în- 
minate daruri.

N. S. Hrușciov a mulțumit 
lui Antonio Nunez Jimenez și a 
rugat să se transmită poporului 
cuban și lui Fidel Castro urări 
de succes din partea poporului

MOSCOVA 4 | 
TASS transmite: 
N. S 
Consiliului 
U.R.S.S.,

și din partea sa perso- 
lupta lor pentru liber-

sovietic 
nai în .. .. 
tatea și independența țării

A. Nunez Jimenez a transmis 
președintelui Consiliului de Mi
niștri invitația lui Fidel Castro 
de a vizita Cuba. N. S. Hruș- 
ciov a acceptat cu plăcere a- 
ceastă invitație. Asupra datei 
vizitei lui N. S. Hrușciov în 
Cuba se va cădea de acord ul
terior.

Convorbirea s-a desfășurat 
Intr-un spirit de sinceritate și 
încredere deplină,

HAVANA 4 (Agerpres) — 
Toate posturile de radio din 
Cuba și-au întrerupt la 4 iunie 
emisiunile pentru a anunța că 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov. a acceptat invitația de a 
vizita Cuba.

Contradicții
în sinul S.E.A.T.O.

WASHINGTON 4 (Agerpres).— 
TASS transmite: La Washington 
s-a încheiat sesiunea Consiliului 
S.E.A.T.O., Io ca^e au luat parte 
prim i miniștri și miniștri Afa
cerilor Externe ai statelor mem
bre ale acestui bloc agresiv. Pâr
tieipanții la sesiune — ale cărei 
lucrări s-au desfășurat în secret

au

Harriman critică
politica guvernului 

S. U. A.

Harriman,
S.U.A.. în 

vehement

NEW YORK 4 (Agerpres).
Agenția Asociated Press reia» 

tează că luînd cuvîntul la adu
narea membrilor Partidului de
mocrat care a avut loc la Salt 
Lake City, Averell 
fost ambasador al 
U.R.S.S., a criticat
oamenii de stat din S.U.A. ca 
vicepreședintele Nixon care, 
după cum a spus Harriman, „se 
laudă cu rigiditatea lor".

Harriman a subliniat de ase
menea că acțiunile americane ca 
incidentul cu avionul de recu
noaștere „U-2“ și refuzul de a 
recunoaște Republicii Populare 
Chineze locul ce i se cuvine în 
O.N.U. „creează chiar și în 
rîndurile celor mai buni prie
teni ai S.U.A. temeri că noi 
(adică S.U.A. — n. r.) putem 
împinge lumea spre un război",—•--

MOSCOVA. — Valerian Zorin, 
>1 ministrului Afacerilor 

Expeme. și ceilalți membri ai de- 
sovietice aj pteout la 3 

• spre Genera la tratativele 
Co«=:*.etaluî celor zec< țâri pen- 
tra dezarmare.

ATE.V.4. — Patru deputați din 
"•zrttc. JUniunii democratice" au 
gr-ae-ja: spre examinarea paria- 
aaaatubei o interpelare în Itgă- 
txri ca arbitrară Și

.■ : . . .. c . 'e -
a sărbătoririi d* către 

cfijz.a pabDcd a 19 ani de la 
aczxl de eroism al lui Manolis 
Giezos Deputata cer guvernului 
iz 't. tab leaseă constitu-
iMzl* in țcră.

BRUXELLES. - Intre 11 ri 25 
au. Ix Congo BeJg^an au avut 
lac alegeri generale pentru Ca- 
nm Deputaților și consiliile 
Mvriaâale. Peotxa prima oară 
!* -srora țării cnngo.ezii au eîes 
X3T de reprezersîanți !.n Camera 
Dcpaâații>or — Camera inferioară 
• para meniu' ui. După cum 
tm-ssmiie agenția France Presse. 
ea nai mare număr de mandate 
— 35 din 137 — a fost Intrsr.it 
de Pendri scarea na^one ă 
cor *

AG.V. — Ic »eezfie de 3 
nexe la Teatre — sa«
S-aetaaa dfe Praga. s-a pmer- 
taî spevtacc’ _ ce b«'-« -Lacal 
’ededeJor’. Rotar-:« prnr-pa^

:rterpreta^ de ro"
Coțcre-'ea. care s-ox bacara: de 
o caldă prkn'xe d=» nariea pubE- 
calaL

MOSCOVA — Ln 3 imie 
raf d-n Rosaxa
desdtis expose engletd

Mi

PEKIN. — La 4 Iunie, tn sala 
de ședințe a Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină a avut loc un miting al 
prieteniei dintre popoarele Chi
nei și Albaniei.

MOSCOVA. - La Moscova 
creează o stație centrală de 
copiere. Acest* confortabil* 
xiuri aer ie n* tor trasport a 
15—20 de minute pasagerii
toate aeroporturile ,de lingă Mos
cova — Vnukovo. Bikovo și Șe- 
remetievO' In rurînd primele ta
xiuri aeriene vor fi pus* in cir
culație.

se 
eli- 
ta- 
in 
la

— au dat publicității un comuni
cat din care reiese că organiza
torii și participanții la această 
întîlnire și-au propus ca scop 
principal pregătirea blocului 
S.E.A.T.O. pentru a fi folosit 
drept mijloc de reprimare a miș
cării populare cresclnde împotri
va regimurilor reacționar* din 
țările Asiei de sud-est.

In timpul acestei sesiunț
Ieșit la iveală contradicții acute 
Intre S.U.A., care se ciflă în 
fruntea S.E.A.T.O., și țările A- 
siei A DEVENIT CUNOSCUT, 
DE EXEMPLU, CA LA SESIUNE 
A AVUT LOC O CONTROVER
SĂ INTRE S.U A. $1 ALȚ1 
MEMBRI Ai BLOCULUI PE 
MARGINEA PROBLEMEI PRI
VITOARE LA RELAȚIILE CU 
REPUBLICA POPULARA CHI
NEZĂ, în comunicat nu există 
nici cea mai mică referire la a- 
ceasta, dar în cadrul unei con
ferințe de presă, secretarul gene
ral al S.E.A.T.O., tailandezul 
Pote Sarasin, a recunoscut că a 
avut loc o asemenea controver. 
să. Ziarele anunță, printre al
tele, că reprezentanții Pakistanu
lui și Noii 
cu asprime 
noaștere a 
movată de

Zeelande au criticat 
politica de nerecu- 

R. P. Chineze, pro
statele Unite.

HANOI 4 (Agerpres). — Agen
ția Vietnameză de Informații re. 
latează că La 28 mai ziarul „Lao 
Haksat*' a anunțat că soldați, 
nparținînd minorităților națdona-l« 
Meo și Lao-Lum. care prestează 
serviciul militar în cîteva un-itățl 
ele armatei regale laoțiene, s-au 
răsculat împotriva militariștilor 
susținuți de americani. Răscoala 
a fost provocată de falsificarea 
de către clica guvernamentală a 
alegerilor din 24 aprilie în Adu
narea Națională.

Solda.ții din naționalitatea Meo 
au atacat un post militar și un 
batalion al armatei regale.

Răscoala sold-a ți lor Meo se 
bucură de sprijinul populației 
din provincia Sieng Kuang. Para- 
șutiști eparținînd naționalității 
Lao-Lum, dintr-un post aflat tn 
provine^ Luan Praban,, s-au 
răsculat împotriva comandanți
lor, au dat foc postului și au 
plecat tn munți.

Grevă generală în Japonia
5.600.000 de oameni ai muncii au luat parte la uriașa acțiune 

de protest împotriva guvernului Kiși
Corespondentul din Tokio al 

agenției United Press Interna-, 
tional transmite că mii de mun
citori și studenți din Tokio au 
format in cursul nopții de 3 iu
nie pichete iu principalele punc
te ale orașului. Continui nd
manifestațiile Începute in după- 
amiaza zilei de 3 iunie in fața 
reședinței oficiale a primului 
ministru Kiși, manifestanții, în 
ciuda intervenției forțelor de 
po!:țe >u asaltat in cursul nop
ții reședința lui Kiși. In urma 
ciocnirilor care au 
tre manifestanți și 
fost rănite 200 
dintre care 80 de

avut loc în- 
polițiști au 
de persoane, 
polițiști.

La Tokio, în drum spre par
lament, coloana principală a 
manifestanților a demonstrat 
prin fața clădirii Ambasadei a- 
mericane la Tokio. Manifestau, 
ții au ce ut anulare vizitei pre
ședintelui Eisenhower in Japo
nia și abrogarea „tratatului de 
securitate" japono-american.

La marea manifestație din 
fața clădirii parlamentului, la 
ca e au luat parte peste 50.000 
de persoane, vorbitorii au con- 
damnat politica guvernului Kiși 
și alianța militară cu Statele 
Unite întruchipate în noul „tra
tat de securitate" revizuit, au 
cerut demisia cabinetului Kiși 
și dizolvarea imediată a parla
mentului.

pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale
varașal Hraxe-aa
aehîe taa.K^'V auu iaafirvae de 
aâsxnafa cvaaeeteazâ a ae/axi 
stas acalui de « f M ceea 
ca decade de el peatn ca at- 
maștera laleraațsaeaia «â x âa- 
MBefa . e>-T. peatra ea rviadue 
d-Jitra stafie aâ «e ee*e,e»i- 
Acesza prapaoaeri dxslreesâ ia 
aM cel sex- cearșaf ar ideea 
taaațati ce laterâfW Brașeiae 
ia taetajal adreaaț feților gaxe"- 
aelae stoleloe : eveai-
xeeaSeia dza ukzssal tiaap aa aa- 
aeai câ aa aa iâeat sâ seodâ ci. 
diaapeCrzră. oa iatâr.: k atari rea 
gaveraatoi raeiede de a tiade 
către sola ti 9 aarea redscalâ • pro- 
Ueaaei desaraoâru ri lichidarea 
cartei iaereaănlor care este pe- 
rivadoaiâ k de tare popoarele au 
r> vrere. Propunerii* pe care 
gureruul sovietic le-a țârul «- 
aoaeuSe neam armaa m fie pre- 
seatale la iatilairea le cd mai 
iaait aivd de le Peri». Dar 
cercările agresive din S1A. 
prin ocțianile Iar prococaloare 
au sudârnicit eceeUâ conferință 
și ca urmare au împiedicat și 
dezbaterea amplă « problemelor 
celor mei acute din viața inler- 
aeționelă, printre cere pe local 
prim se afla problema dezar-

Problema dezarmării nu suferă 
însă aaunare. Cum spunea Ni
kita Sergheevici Hrușcior ..ea 
bale cu insistență la ușă**. A-i 
nesocoti importanța, a o ignora 
în acest secol ol dezvoltării im
petuoase a atomului, rachetelor 
intercontinentale fi electronicii 
înseamnă a accepta posibilitatea 
unor consecințe tragice pentru 
omenire, lată de ce guvernul so
vietic acționează cu energie pen
tru a găsi soluțiile 
trivite principalei 
contemporaneității.

Noile propuneri 
vad rezolvarea problemei dezar
mării generale fi totale în cadrul 
a trei etape. Guvernul sovietic 
propune să se cada de acord ca 
procesul dezarmării generale și 
totale sâ înceapă cu interzicerea 
ți distrugerea sub control inter
național încă în prima etapă a

cele rnni po- 
probleme a

sovietice pre-

frap^aeruar sale.
Sfirital rezaaabd. eaastrvctiv, 

ear^rteral mem «l propwri- 
lar saeietsce imprenoaat pro- 
faad apiaia pablscă mondiali- 
Ziarele de pretai.adeai acordă un 
ialares uriaș acestor 
la naataraasa țâri 
ediții speciale ce cu 
pablicalm paactele 
de plcaalxi sovietic 
atare geaeralâ f> U 
«meric«a« « acordat 
tragi import autul ui 
Ziarul .NEW’YORK TIMES’ a 
publicat propnnterile mvietice pe 
pagina ÎMiii. nb aua titlu mare, 
recuaosciad că aceste propuneri 
dovedesc câ Uniuaea Sovietica 
este hotăriti m obțină rezolvarea 
radicală a problemei (Iruirmârii. 
latr-ua articol ram nat de cores
pondentul sâa, Hamilton, ziarul 
subliniază că noile propuneri ale 
UJUSS. „lin in intimpinarea oh- 
«erraliilor critice ale Occidentu
lui’.

La Paris propunerile sovietice 
form ează obiectul unei atenții 
deosebite. _Propunind desființa
rea mijloacelor de transportare 
a armei nucleare, Hrușciov face 
un pas <pre intimpinarea tezelor 
franceze cu privire la dezar
mare’ — scrie ziarul ..FRANCE 
SO1R“. Ziarul relevă : ..Origi
nalitatea noului plan sovietic de 
dezarmare constă în importanța 
care se acorda distrugerii rache
telor militare și a celorlalte mij
loace de transportare a armei nu
cleare. In această privință planul 
coincide cu părerea guvernului 
francez’. Ziarul catolic „LA 
CROIX’ vede in noile propuneri 
ale Uniunii Sovietice drept o do
vadă a ..dorinței Moscovei de a 
relua dialogul cu Occidentul". 
Influentul ziar „LE MONDE" 
consacru acestui remarcabil eve
niment două pagini ce au purtat 
titlul : „Problemele securității

propuneri. 
cu apărui 
comunicat 
principele 
de dezar- 

lotoiă. Presa 
pagini in- 
eveniment.

colective «i prop-^aer-a eerietxâ 
de dexarmare*. Ziarul d^apriaize 
evadata : Ja axeeiehhu 
plan al docuulei Hrajciov »e 
pare a fi e relnare a driratiei re 
privire la dexarmare ia women- 
tul vied ea ajaa»ere in iwp<x- 
Intențiilor «ovîetiee merită «â li 
•e acorde • a trape senoase U 
Geneva, nade corni letal celor 
zece state urmează ee-ți reia lu
crările la 7 iunie". Exaauaiad 
propaaarila aavietica ziarul acrie 
că prapaaaraa cn priviră la li
chidarea bazelor militare de pe 
teritoriile stațelor s’ră.ne ^jne- 
ritâ atenție mai cu «camă intr-e 
epoci rînd bazele din «triinitate 
«tirnese o nemulțumire ereeciadâ 
in țările unde «e afla ele. JLe 
Monde" consideră necesar fă 
atragă atenția celor care la 
Washington încearcă să derugreze

dal politic creat d-pâ eșecul 
-••-xferietri la nivel î>alt“. Zia
rul „UNITA* reiată: .în cercu
rile diplomatice străine de 

acest plan nou 
l ni—T Sovietice care oferi 
bară L—rretâ d« tratative 
f-ert primit eu 
Acert pîaa c ••firmă 
•«rpTarea de către ar 
conferinței la nivel înalt, Lniu- 
r*a Sovietică nu numai că nu

spre 
îa-

pen-

la 
al 
o 
a 

mare interes.
ci după 

■ricini a

ți-a whiwhat orientarea 
destinderea isenrdârii, dar 
treprinde acțiuni concrete 
im a apropia aolaționarea pro- 
WfB*k>r crier mai arșente**.

Opinia publică mor.diali aș
teaptă n m justificat interes 
react u le cercurilor oficiale occi
dentale. Deocamdată declarațiile 
purtătorului de cuci al america i 
a fost lapidare fi m au făcut

Revista presei străine
caracterul constructiv al propu
nerilor sovietice că „dacă de la 
bun început se sede in fiecare 
măsură a oamenilor sovietici nu
mai o mzncA râ este mai bine, 
încă de pe acum. <â se renunțe 
la orice speranță de înțelegere în 
privința dezarmării și la orice 
încercare de a «e ajunge la ea’-

Presa britanică examinează cu 
același interes noua inițiativă 
pașnică a Uniunii Sovietice. 
..EVENING STANDARD- scrie 
intr-un titlu pe întreaga pagina 
întîi: „Planul lui Hrușciov este: 
să se pună capăt cursei primej
dioase a înarmărilor’. L n ecou 
la fel de puternic au înregistrat 
propunerile L.RSS, și in Gre- 

--- 1 airx- seri* că 
dezarmare 
năzuințele 

ș» dezarmare 
Iar „ANEXAR- 

TYPOS’

cia. Ziarul ..NEA’ 
„Planul sovietic de 
demonstrează concret 
sincere spre pace 
ale U.R.S-S.". ’
TITOS TYPOS’ subliniază : 
„Primul ministru sovietic a fă
cut să explodeze o nouă bom
bă a păcii**. Ziarul italian 
„PAESE’ scoate in relief semni
ficațiile ample ale evenimentu
lui: „Prin această inițiativă
Moscova a umplut, de fapt, vi-

altceva deeit m promită o amâ- 
naațitâ examinare. La Londra 
purtătorul de curint al Ministe
rului Afacerilor Externe al An
gliei a refuzat la 3 iunie să co
menteze noua inițiativa a gu
vernului sovietic. El a anunțat 
insă că guvernul britanic slil- 
diază atent propunerile sovietice 
si intenționează să se consulte 
cu aliații săi occidentali în le
gătură cu acestea. Im Bonn, 
purtătorii de cuvint ai lui Ade
nauer nu și-au ascuns nemulțu
mirea față de o eventuală pers
pectivă a lichidării bazelor ame
ricane din străinătate. Ceea ce 
se degajă din reacțiile oficiale 
apusene de pină acum este ne
putința occidentului de a ignora 
reacția extrem de favorabilă a 
opiniei publice fața de noua 
inițiativă sovietica. Acest lucru, 
îl releva și un comentariu din 
^Le Monde".

Din păcate o serie de politi
cieni americani acompaniați de 
scribi din presa trusturilor au 
simțit nevoia să facă încă odată 
dovada atitudinii lor ostile față 
de orice acțiune ce ar favoriza

destinderea internațională, 
cești domni — prin glasurile 
rora vorbesc monopolurile inte
resate în continuarea cursei 
înarmărilor — sini vădit jenați 
de gîndul că noile propuneri 
sovietice vor contribui ți mai 
mult la clarificarea opiniei pu
blice. Ei nu reușesc să-și as
cundă enervarea față de faptul 
câ Uniunea Sovietică a oferit 
omenirii încă o mărturie a in
tențiilor sale pașnice. Și atunci 
— lipsiți de cea mai elemen
tari abilitate — încearcă să-i 
convingă pe naivi că noile pro
puneri ale U.RSS. ar fi chipu
rile „propagandă'*. Ei denatu
rează sensul cuvintelor lui N. S. 
Hrușciov. ufișează o atitudine 
provocatoare în legătură cu cri- 
ticile care pe bună dreptate șe
ful guvernului sovietic le-a adre
sat conducătorilor 
răstălmăcesc faptele, 
si transforme albul în negru și 
invers. E adevărat, nu asudă 
de pomană : monopolurile sint 
destul de darnice cu slujitorii 
lor devotați. Doar recent a ie
șit la iveală că anunțurile apă
rute in presa americană după 
vizita lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A., anunțuri îndreptate îm
potriva îmbunătățirii 
lor soviet o-americane 
plătite de către firma Allen 
Bradley Co. De ce această fir
mă este o alls de aprigă duș
mană a îmbunătățirii climatului 
internațional ? Simplu. Ea li
vrează o treime din utilajul 
electronic de care are nevoie 
Pentagonul ți se teme că destin
derea ar pune capăt cursei înar
mărilor și implicit uriașelor co
menzi militare și beneficiilor 
fabuloase. Compania „Douglas 
Aircraft'* care după unele cal
cule va primi 4.000 milioane 
lire sterline pentru 
„Nike Zeus“ este ți 
de puțin interesată 
dere. Oamenii ei de 
gon ți din Congresul 
străduiesc să-i apere 
pălăvrăgind împotriva 
inițiative pașnice 
Sovietice și acționînd cu scopul

REDAC1IA ;l ADMINISTRAI IA; Bucurețti, Ptața „Sztatell-, Tel. 17,60.10. Tiparul» Combinatul Poligrafic ..Casa Șdntelj' STAS 3452 52

A- 
câ-

occidentali, 
se chinuie

relații- 
au fost

racheta 
ea la fel 
în deșt in
ia Penla- 
S.U.A. se 
interesele 

oricăror 
ale Uniunii

de a încorda relațiile interna
ționale. Iar Pentagonul are 100 
de firme printre principalii săi 
furnizori... Nu st icnește mirare, 
de aceia faptul că — după cum, 
scrie „WALL STREET JOUR
NAL’ — un grup de senatori 
americani folosind eșecul con
ferinței la nivel înalt (torpilată 
de cercurile agresive din S.U.A., 
n. r.) caută să obțină o sporire 
considerabilă a alocărilor mili
tare". Aceste știri — arată un 
alt ziar american „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" — au 
determinat „ridicarea cursului 
acțiunilor unei serii întregi de 
societăți care activează 
în acest domeniu. A 
mai ales cursul acțiunilor socie
tăților producătoare 
electronic, rachete 
avioane".

In lumina acestor 
vine limpede de ce 
vele de la Geneva puterile oc
cidentale au avut o atitudine 
ce în practica lucrurilor însemna 
împiedicarea realizării dezarmă
rii generale și totale. Puterile 
occidentale nu au schițat nici 
o intenție serioasă de a pune 
capul cursei înarmărilor. Ceea 
ce doresc ele este controlul 
fără dezarmare, mai precis un 
control care se confundă cu 
spionajul. Faptele arată limpede 
că la Washington, spionajul a 
devenit o politică oficială, măr
turisită cu un cinism revoltător, 
ce disprețuiește dreptul interna
țional și cea mai elementară 
moralitate.

Uniunea Sovietică, țările so^ 
cialiste, doresc să se realizeze o 
dezarmare eficientă și totală în 
condițiile unui control care să 
corespundă necesităților reale 
astfel incit războiul să poată fi 
exclus definitiv din viața socie
tății omenești. Noile propuneri 
sovietice răspund intereselor tu
turor popoarelor, ceea ce explică 
de ce ele s au bucurat de un 
uriaș interes in lumea întreagă. 
Dacă puterile occidentale și in 
special S.U^4. vor renunța la 
politica lor agresivă, provoca
toare, dacă ele vor aborda pro
blema dezarmării intr-un spirit 
constructiv și nu din punctul 
de vedere al negustorilor de ar
mament, atunci fără îndoială 
există posibilități largi pentru 
soluționarea celei mai impor
tante probleme a zilelor noastre.
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