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is&g ds la BaOapssta
Cînd munca merge bine, ai de ce să te bucuri. Ivașcu Anghel, responsabilul unei 
brigăzi de tineret de la Șantierul Naval-Oltenița, pe care-1 vedeți discutînd cu un iî- 

năr din brigadă, e bucuros că lucrările de sudură sînt de bună calitate.

Povestesc fruntașii

orașului...
u. de mult, Comi

tetul orășenesc 
U.T.M. Brașov a 
organizat o con
sfătuire cu res
ponsabilii postu

rilor utemiste de control 
din întreprinderile orașului. 
Scopul consfătuirii: un schimb 
de experiență asu
pra activității și 
contribuției aduse 
de posturile ute
miste de control la 
lupta pentru calita
tea producției, re
ducerea prețului de 
cost, economii de 
materiale și întărirea disci
plinei socialiste în muncă.

O mențiune deosebită tre
buie făcută organizatorilor 
care au pregătit din vreme, 
minuțios, consfătuirea; au 
cercetat îndeaproape activi
tatea fiecărui post utemist de 
control, au ajutat respon

Foto : AGERPRESDeschiderea celui de-al ll-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu“
In seara zilei de 5 septem

brie a avut loc în sala Pala
tului R. P. Romîne din Bucu
rești deschiderea festivă a ce
lui de-al doilea Concurs și 
Festival internațional „George 
Enescu“.

în vasta sală s-au întîlnit 
peste 3.000 iubitori de muzică 
din țară și oaspeți din diferite 
părți ale lumii, pentru a parti
cipa la această manifestare 
de cinstire a memoriei lui 
George Enescu. Pe fundal era 
așezat portretul marelui mu
zician romîn.

în loja oficială au luat loc 
tovarășii : Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Chivu Stoica, 
Alexandru Orăghici, Dumitru 
Coliu, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea.

La festivitate au participat 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului și alte persoane ofi
ciale, personalități ale vieții 
muzicale din țară și de peste 
hotare care iau parte la mani
festările Festivalului și parti
cipant» la Concurs, numeroși 
oameni de artă, cultură și ști
ință, reprezentanți ai organi
zațiilor culturale și obștești, 
ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Au asistat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în prezidiul adunării festive 
au luat loc: Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare al celui de-al doilea 
Concurs și Festival internațio
nal „George Enescu", pre- 

sabililor celor mai bune 
posturi să-și întocmească ex
punerea despre activitatea 
lor; au organizat o expoziție 
cu vitrine și gazete ale postu
rilor utemiste de control ofe
rind astfel participanților 
posibilitatea de a se inspira 
practic asupra inventivității

însemnări de la consfătuirea 
posturilor utemiste 

de control din Brașov

și eficacității formelor de agi
tație vizuală utilizate în acti
vitatea lor de către P.U.C.

★
Discuțiile în cadrul consfă

tuirii s-au desfășurat pe baza 
celor două referate susținute 
de tov. Nicolae Tripa (sec
ția șasiuri a Uzinelor „Stea
gul roșu") $i I. Ștefănescu 

ședințele Comitetului de Ra
diodifuziune și Televiziune, 
compozitorul Jean Absil (Bel
gia), compozitorul Georges 
Auric (Franța), prof. Nadia 
Boulanger (Franța), prof. Chao 
Fang (R.P. Chineză), compozi
torul Paul Constantinescu 
(R.P. Romînă), pianista Halina 
Czerny Ștefanska (R. P. Polo
nă), Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Sfatului popular al 
Capitalei, compozitorul Ion 
Dumitrescu, maestru emerit 

festivă a Concursului.de la deschidereaAspect

(secția montaj a Uzinelor de 
tractoare) — responsabili ai 
posturilor utemiste de control, 
apreciate de consfătuire ca 
fruntașe pe oraș. Intrucît con
sfătuirea a apreciat că locul 
I de fruntaș, pe oraș i se 
cuvine postului utemist de 
control de la secția șasiuri a 

Uzinelor „Steagul 
roșu“ voi relata 
succint cîteva spi
cuiri din cuvîntul 
tovarășului Nicolae 
Tripa, privind roa
dele activității și 
metodele utilizate 
de către acest co

lectiv. Comitetul U.T.M. s-a 
preocupat în permanență de 
instruirea postului utemist de 
control, de buna organizare a 
activității sale. Pe baza sar
cinilor de plan ce reve
neau secției șasiuri postul 
utemist de control și-a stabi
lit în planul său, ca obiectiv 
principal, să contribuie activ 
la lupta pentru calitatea pro
duselor, urmărind în acest 
scop ritmicitatea producției, 
reducerea procentului de re
buturi sub limita admisă, as
pectul exterior al produselor, 
respectarea disciplinei tehno
logice, organizarea rațională 
a locurilor de muncă etc.

Cum a luptat acest colec
tiv pentru realizarea sarcini
lor propuse? Din capul locu
lui trebuie spus că în postul 
utemist de control sînt cu
prinși tehnicieni și muncitori 
cu o temeinică pregătire pro
fesională, pentru ca postul 
să-și spună cuvîntul cu auto
ritate și să cunoască temeinic 
problemele tehnico-economice 
legate de organizarea și acti
vitatea secției lor. Tovarășii 
din colectiv au participat la 
cursurile pentru ridicarea cali
ficării profesionale organizate 
în cadrul secției, la consfă-

STELIAN SAVIN 

(Continuare în pag. a 3-a)

Iată-1 pe mecanicul Uță 
Marin de la centrul de fi
nisaj al Filaturii „Dacia" 
din București: lucrînd la 
autoclavele fierbătoare 
pentru albirea țesăturilor. 
Lui i se cere o mare aten
ție în urmărirea procesului 

tehnologic 

al artei, prim-secretar al Uni
unii Compozitorilor din R. P. 
Romînă, prof. Fritz Ehlers 
(R. D. Germană), prof. Daniel 
Frantisek (R. S. Cehoslovacă), 
prof. Sandor Frigyes (R. P. 
Ungară), artistul poporului 
George Georgescu, directorul 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu", dirijorul Tauno Han- 
nikainen (Finlanda), violonis
tul Leonid Kogan (U.R.S.S.),

(Continuare in pag. a 3-a)

BUDAPESTA 5. - De la tri
mișii speciali Agerpres C. Ră- 
ducanu și St. Deju:

Marți d/upă-amiază, străzile 
și bulevardele Budapestei care 
duc spre Kiss-Sztadion aveau 
înfățișarea unui furnicar de 
oameni. Locuitorii capitalei 
ungare se îndreptau spre ma
rele miting al prieteniei ce
lor două popoare vecine, uni
te în lupta comună pentru 
pace și socialism. Spre sta
dion se îndreptau muncitorii 
din întreprinderile indus
triale ale orașului, grupuri 
compacte de reprezentanți ai 
tuturor circumscripțiilor Bu
dapestei, coloane de tineri, 
școlari și studenți, gospodine 
și funcționari. Curînd stadio
nul era arhiplin. Admira
bil tablou multicolor, sta
dionul fremăta în așteptarea 
oaspeților. Deasupra tribunei 
îmbrăcată în roșu, străjuiau 
drapelele de stat ale celor 
două popoare și o imensă lo
zincă : „Trăiască prietenia 
frățească dintre popoarele un
gar și romîn“. Pe trei dintre la
turile patrulaterului uriaș pe 
care îl marchează tribunele 
stadionului, între zeci de sie- 
gulețe roșii și tricolore, romî
ne și ungare, era scris în două 
limbi: „Salut prietenesc oa
menilor muncii din R.P. Ro
mînă, constructori ai socialis
mului", „Trăiască unitatea și 
solidaritatea de nezdruncinat 
dintye partidele comuniste 
și muncitorești", „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
forța conducătoare a oameni
lor muncii din R.P. Romînă“.

La ora 17, aplauze și acla
mații care nu contenesc vre
me îndelungată au salutat a- 
pariția la tribună a membri
lor delegației de partid și 
guvernamentale a R.P. Romî
ne, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a 
conducătorilor de partid și de 
stat ai R.P. Ungare, în frun
te cu tovarășul Janos Kadar.

Locuitorii Budapestei flutu
rau stegulețe roșii și tri
colore, agitau batistele, își 
manifestau cu căldură prie
tenia pentru oaspeții lor. 
Din mijlocul mulțimii se 
desfășurau imense banderole 
și transparente roșii, pe care 
erau înscrise cuvinte de salut 
la adresa poporului romîn și 
a conducătorilor săi, lozinci 
închinate marii familii a po
poarelor socialiste, luptei pen
tru pace.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

Mitingul a fost deschis de 
Gaspar Șandor, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Budapesta.

Primiți cu puternice acla
mații, au rostit cuvîntări 
tovarășii Jănos Kădăr și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cuvîntările conducătorilor 
de partid Și de stat ai celor 
două țări au fost sublinia
te în repetate rînduri cu vii 
și îndelungi aplauze. Cuvin
tele „Trăiască prietenia romî- 
no-ungară“, rostite de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în limba maghiară stîrnesc 
urale nesfîrșite. Un grup de 
tinere membre ale Uniunii 
Tineretului Comunist înmî- 
nează flori delegației romîne.

Mitingul a luat sfîrșit în 
sunetele solemne ale Interna
ționalei.

Intîlnirea oamenilor muncii 
din Budapesta, cu delegația 
de partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne a constituit o 
puternică demonstrație a prie
teniei trainice între poporul 
romîn și ungar.

Cuvîntarea tovarășului

Jănos Kădăr

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragi tovarăși, prieteni,

Vă mulțumesc cu recunoș
tință pentru primirea priete
nească și salut din toată ini
ma pe toți participant» la 
miting, pe reprezentanții oa
menilor muncii din Buda
pesta, capitala țării noastre 
socialiste.

E un sentiment înălțător 
pentru mine faptul că mă pot 
întîlni cu acest prilej cu parti
cipant» la miting, împreună 
cu delegații Partidului Mun
citoresc Romîn frățesc Și ai 
guvernului Republicii Popu
lare Romîne. Comitetul Cen
tral și guvernul nostru sînt 
recunoscători prietenilor noș
tri romîni că, acceptând invi
tația noastră, au venit la noi. 
Ne bucură că putem să salu
tăm în mijlocul nostru pe 
conducătorul mult iubit al 
poporului muncitor romîn, pe 
prietenul adevărat al poporu
lui nostru, pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul delegației prietene.

Tovarăși,

Au trecut trei ani de cînd 
delegația de partid și guver
namentală ungară a vizitat 
Republica Populară Romînă, 
capitala ei și numeroase alte 
regiuni ale țării. Fără îndo
ială călătoria noastră- de 
atunci a întărit prietenia un- 
garo-romînă. Noi, cei care în 
calitate de membri ai delega
ției am vizitat Republica 
Populară Romînă ne amintim 
și ne vom aminti încă multă 
vreme de acea primire sin
ceră, frățească, de care am 
avut parte peste tot unde am 
umblat. Peste tot poporul 
muncitor romîn ne-a sa
lutat cu un adevărat senti
ment frățesc ca pe reprezen
tanții poporului muncitor un
gar, care a înfrînt monstrul 
contrarevoluției.

Am vrea ca și tovarășii ro
mîni să simtă adevăratele 
sentimente frățești, sincera os
pitalitate a poporului ungar. 
Vizita lor este de o mare în
semnătate pentru noi. Ea în
tărește și mai mult în poporul 
nostru spiritul internaționa
lismului, relațiile frățești din
tre popoarele ungar și romîn, — 
doi vecini constructori ai so
cialismului, — întărește coeziu
nea lagărului socialist, cauza 
sacră a prieteniei popoarelor.

Tovarăși,

In cursul istoriei, cînd pe 
malurile Dunării stăpâneau 
cuceritorii germani, împărații 
și regii, clasele capitaliste și 
moșierești, asupritorii noștri 
s-au străduit neîncetat să în
vrăjbească popoarele noastre. 
Dar cei mai clarvăzători și 
mai buni fii ai popoarelor un
gar șj romîn, încă din trecu
tul îndepărtat au căutat și au 
promovat calea unirii frățești 
împotriva asupritorilor co
muni.

în relațiile noastre istorice 
a intervenit o cotitură radi
cală cînd la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial și 
ca un rezultat al luptei eroice 
a gloriosului popor sovietic 
— s-au eliberat în mod definitiv 
atît poporul ungar cît și cel 
romîn. Putem afirma cu con
vingere că în ziua cînd, în ță
rile noastre, poporul muncitor 
condus de comuniști a luat 
în mîinile sale puterea și a 
înălțat steagul prieteniei și 
al frăției, politica de învrăj
bire a exploatatorilor a dat 
faliment pe veci.

Răsturnarea dictaturilor ca
pitaliste și moșierești a barat 
calea șovinismului și urii na
ționale în țările noastre. Dar 
înfrîngerea rămășițelor urii 
naționale necesită o luptă dîr- 
ză. Se întâmplă ca și după o 
arătură adîncă să rămînă ici 
colo, pentru scurtă vreme, 
cîte o buruiană veștedă, dez
rădăcinată. Dar dacă timp de 
ani de zile se va semăna 
grîu curat, ogorul va 
da rod bogat. Astfel înflo
rește și va înflori pentru tot
deauna prietenia ungaro-ro- 
mînă.

Interesul comun, țelul co
mun, cauza măreață a con
struirii comunismului, colabo
rarea frățească spre binele 
popoarelor noastre, măreața 
idee a internaționalismului 
leagă azi popoarele ungar . și 
romîn. Partidele noastre co
muniste pot fi, și sînt mîndre 
de rolul lor istoric, pot fi și 
sînt mîndre că au li
chidat rămășițele șovinismu
lui, și au realizat unirea in- 
ternaționalistă a popoarelor 
ungar și romîn.

Dragi tovarăși,
E minunat că popoarele, 

partidele și guvernele noastre 
apreciază în același fel situa
ția internațională și adoptăm 
aceeași poziție față de duș
manul comun, imperialismul 
mondial care poartă în 
sine pericolul războiului. Mi
nunat este faptul că partidele 
noastre apără deopotrivă pu
ritatea teoriei socialiste, revo
luționare, a marxism-leninis- 
mului, apără și întăresc îm
preună unitatea mișcării co
muniste internaționale. Minu
nat este faptul că popoarele 
ungar și romîn pășesc 
umăr la umăr în primele rîn
duri ale progresului uman. 
Minunat este faptul că țările 
noastre fac deopotrivă parte 
din puternicul și invincibilul 
lagăr care construiește viito
rul pașnic și fericit, din ma
rea familie a popoarelor so
cialiste.

Tovarăși,

După cum este firesc între 
prieteni, cu prilejul întâlnirii 
noastre ne-am informat reci
proc și despre situația țărilor

(Continuare în pag. a 2-a)

Dragi tovarăși, prieteni,
Aș dori, înainte de toate, 

să-mi îndeplinesc plăcuta în
sărcinare primită din partea 
C C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, din partea po
porului romîn de a vă trans
mite dv. și prin dv. tuturor 
oamenilor muncii din Unga
ria, un cald salut frățesc, ex
presie a sentimentelor de sti
mă și dragoste tovărășească 
pe care le nutresc oamenii 
muncii din Romînia față de 
poporul ungar.

Primirea cordială de care 
ne-am bucurat pretutindeni de 
la sosirea noastră pe pămân
tul Ungariei, manifestările de 
prietenie frățească ale oameni
lor muncii unguri față de 
țara și poporul nostru, ne-au 
produs o puternică impresie, 
de neuitat. Vă încredințăm, 
dragi tovarăși, că poporul ro
mîn nu va precupeți nici un 
efort ca prietenia romîno-un- 
gară, — cauza scumpă a ambe
lor popoare, — să înflorească 
necontenit, spre binele și feri
cirea țărilor și popoarelor 
noastre.

Putem oare uita suferințele 
nesfîrșite și jertfele grele pe 
care le-au adus popoarelor 
noastre clasele stăpînitoare, 
prin politica lor de învrăjbire, 
de dezbinare și asuprire na
țională ? Ele urau cu înverșu
nare ideea oricărei apropieri 
între romîni și unguri. Cei 
mai înaintați și mai luminați 
fii ai celor două popoare, care 
au militat pentru cauza nobi
lă a înfrățirii și prieteniei 
noastre, au fost striviți fără 
milă. De-a lungul istoriei lor 
zbuciumate, oamenii muncii 
romîni și unguri au luptat 
adeseori împreună, umăr la 
umăr, împotriva exploatării și 
asupririi naționale, pentru li
bertate și progres social.

Din perioada cînd proleta
riatul, clasa cea mai înaintată 
a societății noastre, a început 
să se manifeste ca forță poli
tică independentă, înscriind pe 
steagurile sale lozinca „Prole
tari din toate țările, uniți-vă!“, 
mișcarea revoluționară munci
torească din Romînia și Unga
ria a deschis o pagină nouă în 
istoria țărilor noastre, afir- 
mîndu-și puternic solidaritatea 
în lupta împotriva exploatării 
burghezo-moșierești, pentru in
teresele vitale ale celor ce 
muncesc.

In anii întunecați ai dicta
turii fasciste, cînd clasele do
minante au împins țările noas
tre în criminalul război antiso- 
vietic. nici temnițele Romîniei 
burghezo-moșierești și ale Un
gariei hortyste, nici schingiui
rile și plutoanele de execuție 
n-au putut abate pe comuniști 
de la lupta eroică împotriva 
fascismului și războiului, pen
tru libertatea și independența 
popoarelor lor.

Instaurarea puterii populare 
în țările noastre a pus pentru 
totdeauna o temelie trainică 
prieteniei de nezdruncinat 

dintre popoarele romîn șt 
ungar.

Numai clasa muncitoare, 
consecvent revoluționară pînă 
la capăt, s-a dovedit capabilă, 
odată cu înlăturarea regimu
lui de exploatare și silnicie 
burghezo-moșierească, să dea 
o lovitură nimicitoare naționa
lismului burghez, să pună 
prietenia romîno-ungară pe 
o bază nouă, sub steagul in
ternaționalismului proletar.

Tovarăși,
In cei 16 ani care au trecut 

de la eliberare, poporul ungar, 
luîndu-și soarta în propriile 
mîini și devenind stăpân al 
țării sale, a refăcut econom.a 
națională distrusă de jaful și 
războiul hitlerist și a trecut _a 
construirea societății socialis
te. într-un timp istoricește 
scurt, ați obținut rezultate de 
mare însemnătate, ați reorga
nizat și dezvoltat pe baze noi, 
socialiste, industria, agricultu
ra, viața culturală, schimbând 
din temelii înfățișarea pa
triei dv.

în această operă grandioasă, 
de profunde transformări sc- 
cial-politice, oamenii muncii 
unguri și-au manifestat din 
plin inițiativa și capacitatea 
lor creatoare- Ansamblul pro
ducției industriale a ajuns la 
un nivel de 3 ori și jumătate 
mai înalt decît era în 1938, a 
fost terminată în linii generale 
transformarea socialistă a a- 
griculturii. Progresele dv. în 
toate domeniile construcției 
socialiste se reflectă în creș
terea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc

în aceste cîteva zile de cînd 
ne aflăm în Republica Popu
lară Ungară am vizitat în afa
ră de frumoasa dv. capitală, 
centrul industrial de la Szta- 
linvaros, combinatul de alu
miniu de la înota, cooperati
va agricolă „Szikra“ din Soit.

Ne-a impresionat înaltul ni
vel de organizare al uzinelor 
și spiritul gospodăresc din ac
tivitatea cooperativelor agri
cole, nivelul tehnic ridicat al 
muncitorilor și inginerilor un
guri, adevărați meșteri cu 
„mîini de aur".

Poporul ungar se poate pe 
drept cuvînt mîndri de cuce
ririle sale revoluționare și de 
marile sale înfăptuiri. Aceste 
victorii istorice sînt rodul po
liticii marxist-leniniste a 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovară
șul Jănos Kădăr.

Poporul romîn se bucură, 
tovarăși, de fiecare succes al 
vostru ca de propriile sale 
succese. Dorim clasei munci
toare ungare, țărănimii, in
telectualității, din tot sufletul, 
noi și noi victorii în lupta 
pentru prosperitatea și înflo
rirea continuă a Ungariei so
cialiste.

Dragi tovarăși.
Poporul romîn a sărbătorit 

recent 17 ani de la eliberarea 
țării de sub jugul fascist, mă- 

(Continuare în pag. a 2-a)
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noastre. Ca prieteni adevărați, 
ne bucurăm sincer de măre
țele succese obținute zi de zi 
de poporul muncitor al Repu
blicii Populare Romîne fră
țești, sub conducerea avan
gărzii sale încercate, Partidul 
Muncitoresc Romîn. Au trecut 
de mult anii cînd Romînia a 
fost cunoscută în lume ca o 
țară agrară înapoiată și a fost 
exploatată ca furnizoare de 
materii prime a imperialiști
lor. Azi Romînia este una 
din țările puternice ale lagă
rului socialist, înzestrată cu o 
industrie înaintată și care se 
dezvoltă în plin avînt. Produc
ția industriei românești a în
trecut de peste cinci ori nive
lul antebelic. Și în Romînia 
a fost terminată cooperativi
zarea agriculturii și azi se 
lucrează la desăvîrșirea socie
tății socialiste.

în comunitatea frățească a 
țărilor socialiste și țara noa
stră a parcurs un drum ase
mănător, clasa noastră mun
citoare, țărănimea, ca și in
telectualitatea noastră mun
cește pentru traducerea în via
ță a unor țeluri asemănătoare.

în ceea ce privește munca 
desfășurată în țara noastră, 
am relatat tovarășilor noștri 
romîni că planul nostru pe 
anul în curs se realizează cu 
succes. în primele șapte luni 
ale acestui an producția a 
crescut cu 13 la sută față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut în această creștere este 
deosebit de îmbucurător fap
tul că drept rezultat al acti- 
tivității depuse de clasa noa
stră muncitoare, a intelectua
lității noastre tehnice, șl 
al realizării directivelor ce
lui de-al VII-lea Congres 
acest spor se datorește într-o 
proporție de aproximativ două 
treimi, creșterii productivită
ții muncii. Aceasta denotă că 
clasa muncitoare ungară, con
știentă de răspunderea sa pen
tru soarta și viitorul țării, a 
reușit să întărească disciplina 
de producție si administrează 
bunurile noastre cu grija 
unui bun gospodar.

De cînd poporul nostru a 
devenit stăpîn pe soarta sa și 
pe bunurile țării, nu numai 
agricultorii, dar s-ar putea 
spune că întreaga populație a 
țării urmărește mersul vremii, 
caută să prevadă cum va fi 
recolta.

în această perioadă a anu
lui încă nu se poate face bi
lanțul definitiv al rezultatelor 
obținute în agricultură. To
tuși, se cunoaște de pe acum 
că în acest an recolta de ce
reale panificabile va fi mai 
bună decît recolta medie. în 
schimb, seceta a avut un 
efect nefavorabil asupra cul
turilor prășitoare. Acest fapt 
ne va obliga să facem econo
mii la furaje, să ne îngrijim 
de buna organizare a strînge- 
rii recoltei de toamnă și să 
asigurăm cantități cît mai 
mari de furaje însilozate. Dez
voltarea și sporirea șeptelului 
nostru sînt în funcție de a- 
ceste munci.

Totodată vor începe de pe 
acum muncile de care va de
pinde recolta bună a anului 
viitor. însămînțarea în bune 
condițiuni a cerealelor pani
ficabile este de un interes 
esențial pentru economia na
țională. Trebuie asigurată în
sămînțarea cerealelor panifi
cabile de bună calitate, în 
conformitate cu planurile sta
bilite, pînă la ultimul stînjen 
pătrat de pămînt.

încheiem primul an al a- 
griculturli noastre trecute pe 
făgașul marii gospodării so
cialiste. Președinții, membrii 
consiliilor de conducere, ma
joritatea covîrșitoare a agro
nomilor, brigadierilor au tre
cut examenul cu succes. în 
general, munca a fost orga
nizată mai bine decît ne-am 
așteptat și, peste tot unde hăr
nicia și munca unită a țără
nimii a fost corespunzătoare, 
s-au văzut și rezultatele pro
ducției pe scară mare. Țără
nimea s-a bucurat de spri
jinul statului nostru popular. 
Acestui fapt se datorește — 
între altele — remarcabila rea
lizare că, în acest an, 60 la 
sută din cerealele păi oase au 
fost secerate în mod mecani
zat. Cîtă sudoare, cîtă ener
gie umană a fost economisită 
datorită acestui lucru !

Dați-mi voie să spun cite 
ceva și despre proiectele 
noastre. După elaborarea te
meinică minuțioasă a deta
liilor planului cincinal, în săp- 
tămînile care urmează, acest 
plan va fi supus spre discuta
re și definitivare Comitetului 
Central, guvernului și Adună
rii de Stat. Principalele direc
tive ale planului cincinal au 
fost trasate de cel de-al VII- 
lea Congres al Partidului nos
tru în conformitate cu condi
țiile existente și cu nevoile 
construcției accelerate.

Zdrobirea contrarevoluției, 
stabilirea ordinei au fost ur

in vizită la cooperativa agricolă de producție „Szikra“
BUDAPESTA 5. — Trimișii spe

ciali Agerpres, C. Răducanu și 
St. Deju transmit: In dimineața 
zilei de 5 septembrie, membrii 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Romine, care face 
o vizită de prietenie In R. P. 
Ungară, au vizitat cooperativa 
agricolă de producfie „Szikra" 
(Scinteia) din Soit, situată la sud 
de capitala ungară.

Oaspeții romîni au fost înso
țiți de Kăroly Kiss, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Istvăn Kristol, secre
tarul Consiliului Prezidențial, Imre 
Hollai, șeful secției externe a C.C. 
al P.M.S.U., și de Frigyes Puja, 

mate de anii minunați ai a- 
vîntului construcției economi
ce și culturale socialiste. La 
chemarea partidului nostru, 
masele muncitoare, prin mun
ca lor avîntată au depășit cu 
mult planul trienal. Urmînd 
cuvîntul partidului, la începu
tul acestui an, aproape întrea
ga noastră țărănime a pășit 
pe drumul marii gospodării 
socialiste.

Făurirea relațiilor de pro
ducție socialiste unitare asi
gură posibilități sporite dez
voltării întregii economii na
ționale. Avem noi posibilități 
dar în același timp trebuie să 
rezolvăm sarcini mari și com
plexe. A crescut producția in
dustrială, avem nevoie de mai 
multe materii prime — deci 
trebuie să vindem mai mult. 
Transformarea agriculturii a 
fost înfăptuită mai repede, 
avem nevoie de mai multe 
mașini, mai multe îngră
șăminte chimice, pentru 
ca marile întreprinderi agri
cole moderne să se consoli
deze cît mai repede, iar inves
tițiile să se amortizeze cît 
mai curînd, să avem destulă 
pîine, carne, legume atît pen
tru noi cît și pentru vînzare.

Noul nostru plan cincinal 
se întemeiază pe aprecierea 
realistă a noilor noastre ne
cesități, a posibilităților noas
tre sporite, avînd asigurate și 
condițiile lui internaționale, 
în anii următori munca crea
toare socialistă va determina 
puternica dezvoltare economi
că a țării și va crea astfel 
bazele sigure ale ridicării con
tinue a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Dar în e- 
poca noastră, mai ales în so
cietatea socialistă, nu se cer 
numai eforturi fizice — ba în 
primul rînd nu asemenea e- 
forturi se cer — ci cunoștințe 
profesionale și generale.

Avem de gînd să supunem 
Adunării de Stat care se va 
întruni spre sfîrșitul lunii 
septembrie și propunerile 
noastre cu privire la reforma 
învățămîntului- Proiectul de 
lege va ține seama de suge
stiile părinților, pedagogilor, 
de dezvoltarea ramurilor știin
ței, de cerințele izvorîte din 
construcția socialismului ; în 
anii care urmează vom traduce 
în viață sistemul de învăță
mânt corespunzător. Sîntem 
mîndri că în toamna acestui 
an vom avea aproape 240.000 
de elevi în școlile medii — 
de patru ori și jumătate efec
tivul de elevi din anul 1938- 
Frumoasa idee socialistă, sub
liniată în Proiectul de Pro
gram al Partidului Comunist 
al U R-S S. : „Totul pentru 
om“ — este și baza planurilor 
noastre și se exprimă și în 
ridicarea la un nivel mai 
înalt a învățămîntului, a 
culturii poporului nostru.

Tovarăși,
Toate gîndurile poporului 

nostru se concentrează asu
pra proiectelor construcției 
pașnice, socialiste. Luptăm 
cu toate forțele ca, folosind 
toate posibilitățile noastre, să 
facem totul pentru o viață 
mai bună, pentru fericire. 
Pentru realizarea planurilor 
noastre avem nevoie de pace, 
însăși munca constructivă, 
socialistă este o parte a luptei 
pentru pace. Cu cît societatea 
noastră este mai unită, mai 
conștientă, cu cît unitatea 
noastră națională, a poporului 
este mai puternică, cu cît 
succesele construcției noastre 
sînt mai mari, cu atît mai 
greu cade în cumpăna situa
ției internaționale dorința de 
pace și voința poporului un
gar.

Sarcinile și obligațiile ce 
ne revin în cadrul apărării 
păcii și lichidării încordării 
internaționale necesită o in
tensificare a eforturilor po
porului nostru, o muncă mai 
bună, mai productivă, mai 
chibzuită în toate ramurile 
economiei noastre naționale. 
Aceste sarcini impun îmbună
tățirea îndrumării economice 
pe toate planurile, critica 
dreaptă și pasionată din par
tea fiecărui om al muncii a 
lipsurilor, a automulțumiril, a 
rămînerii în urmă.

Dragi tovarăși și prieteni!
Cel mai periculos focar al 

situației internaționale în Eu
ropa este astăzi revanșismul 
și militarismul vest-german, 
sprijinit de conducătorul reac- 
țiunii internaționale, guvernul 
Statelor Unite, reprezentantul 
miliardarilor americani.

Nu țările noastre, ci pu
terile occidentale sînt acelea 
care, după ce] de-al doilea 
război mondial au încălcat 
succesiv obligațiile internațio
nale pe care și le-au asumat 
în mod solemn. In timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial, șt la sfîrșitul acestuia, 
nu numai Uniunea Sovietică, 
dar Și guvernele S.U.A., An
gliei șl Franței s-au angajat 
să lichideze fascismul și mili

ministru adjunct al Afacerilor Ex
terne.

După urările călduroase de 
bun venit, membrii delegației au 
lost informafi despre dezvoltarea 
și planurile de viitor ale coope
rativei agricole de producjie. Al
bert Molnir, președintele coope
rativei, a arătat că, luînd ființă In 
1951, gospodăria, care avea nu
mai 25 de membri are în prezent 
peste 700 de membri. în încheie
rea expunerii sale, președintele 
cooperativei i-a rugat pe oaspeții 
romîni să transmită țăranilor co
lectiviști din țara noastră salutul 
Irăfesc al țăranilor din coopera
tivele agricole din R. P. Ungară. 

tarismul. Cu toate acestea 
încă din 1946 puterile occiden
tale acordă un sprijin fățiș re
vanșarzilor germani să-și re
organizeze armata sub con
ducerea generalilor și ofițeri
lor superiori ai Wehrmachtu- 
lui hitlerist.

Pe lîngă cele mai moderne 
tipuri de arme ei le pun la 
dispoziție și rachete. Puterile 
occidentale folosesc regimul 
de ocupație militară din Ber
linul occidental ca să mențină 
un centru de provocări, un 
cap de pod pentru acțiuni 
agresive de activitate de sub
minare împotriva Republicii 
Democrate Germane și a ță
rilor socialiste.

Popoarele trebuie să știe că 
Germania occidentală folo
sește fonduri enorme pen
tru înarmare. Dintre statele 
N.A.T.O., Germania occiden
tală are astăzi în Europa cele 
mai multe divizii înarmate. în 
spatele frazelor despre cru
ciada împotriva comunismu
lui vînturate azi în Germania 
occidentală se ascunde marele 
capital cunoscut din primul 
și al doilea război mondial, ca
racterizat prin spiritul milita
rist îngust și periculos, tin- 
zînd spre jefuirea și subjuga
rea altor popoare.

Popoarele nu pot să îngă
duie ca provocatorii și aven
turierii belicoși să-și ascută 
cuțitul sub ochii lor, să se 
joace cu războiul. Este de da
toria fiecărui adept al păcii, 
al fiecărui om cinstit să îm
piedice pe incendiatori de a 
comite crime, este de datoria 
lor să imobilizeze mîna aven
turierilor.

Tovarăși,
Guvernul Republicii Popu

lare Ungare, în deplină unita
te cu celelalte state partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, susține fără rezerve gu
vernul Republicii Democrate 
Germane frățești, în apărarea 
securității și suveranității sale 
naționale. Sprijinim toate mă
surile luate de guvernul Re
publicii Democrate Germane 
pentru a izola focarul războ
iului rece din Berlinul occi
dental.

Este un drept inalienabil al 
popoarelor, care au adus atîtea 
sacrificii în lupta împotriva 
fascismului, de a încheia Tra
tatul de pace cu Germania și 
de a asigura suveranitatea 
noului stat muncitoresc țără
nesc german, a Republicii 
Democrate Germane, cît și 
propria lor securitate.

Imperialismul german a 
provocat nemijlocit cele două 
războaie mondiale- Imperialis
mul german a tîrît în două 
rînduri și poporul ungar în 
război și în dezastru național- 
Poporul ungar eliberat și care 
a tras învățăminte de pe ur
ma istoriei, nu va putea per
mite niciodată extinderea pri
mejdiei care amenință din 
nou pacea poporului nostru, 
a Europei și a întregii ome
niri.

Poporul și guvernul ungar 
consideră că situația Berli
nului occidental, precum și 
alte probleme internaționale, 
trebuie reglementate prin 
mijloace pașnice, pe calea 
tratativelor. De aceea po
porul și guvernul ungar 
susțin propunerea guvernului 
Uniunii Sovietice și a Repu
blicii Democrate Germane ca 
să fie convocată o largă con
ferință de pace în vederea 
elaborării Tratatului de pace 
cu Germania, la care să parti
cipe toate țările interesate-

Susținem propunerea Uniu
nii Sovietice și a Republicii 
Democrate Germane ca, în 
situația creată, Berlinul occi
dental să fie declarat oraș li
ber, demilitarizat, cu garanții 
internaționale.

în cazul cînd puterile occi
dentale vor refuza acest lucru, 
guvernul Republicii Populara 
Ungare, împreună cu guver
nele aliaților săi și cu ale 
altor state iubitoare de pace, 
va semna Tratatul de pace cu 
Republica Democrată Ger
mană-

Considerăm drept datoria 
noastră sfîntă, să facem acest 
lucru pentru poporul nostru, 
pentru securitatea țării noa
stre și pentru pacea omenirii. 
Pentru a asigura coexistența 
pașnică, omenirea trebuie să 
dea dovadă de cea mai mare 
vigilență și hotărîre față de 
uneltirile imperialismului și 
încercările cercurilor militare 
reacționare.

Forțele păcii, în frunte cu 
uriașul sistem mondial al so
cialismului care determină 
dezvoltarea lumii, dispun de 
tot ce este necesar ca să 
împiedice și la nevoie să 
zădărnicească și să zdrobească 
aventurile războinice ale 
cercurilor reacționare. Țările 
socialiste, în frunte cu Uniu
nea Sovietică constructoare a 
comunismului, dau dovadă zi 
de zi de superioritatea 
lor socială, economică, cultu-

Oaspeții romîni au vizitat apoi 
gospodăria cooperativei. însoțiți 
de agronomul șef, Perczel Janos, 
ei s-au oprit tn grădinile de 
zarzavat irigate unde se obțin 
foarte bune rezultate la culturile 
de zarzavat și varză.

Oaspeții s-au Intrefinut cu co
operatorii, interesîndu-se îndea
proape despre munca și viața 
lor. Ei au avut cuvinte de laudă 
pentru buna organizare a coope
rativei. La plecare, țăranii coope
ratori i-au condus cu multă căl
dură pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Romîne. 

rală, științifică și militară. 
Grandiosul Program al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, programul păcii, 
deschide perspective nemaivă
zute în fața omenirii și con
stituie o armă puternică în 
mîna oamenilor înaintați.

Dumneavoastră știți că ma
rea noastră aliată, Uniunea 
Sovietică, nu a folosit nici
odată superioritatea morală, 
politică și militară ca o ame
nințare. Dimpotrivă, în po
sesia forței sale de neînvins, 
ani de zile, aproape săptămînă 
cu săptămână, a asaltat puteri
le imperialiste cu propuneri 
privind dezarmarea. în unita
te neclintită cu țările lagăru
lui socialist, Uniunea Sovieti
că promovează necesitatea 
coexistenței pașnice, conduce 
lupta pentru menținerea păcii.

Așa s-a întâmplat ani de 
zile șî în problema experien
țelor atomice. Toată lumea 
știe că Uniunea Sovietică a 
suspendat în mod unilateral 
experiențele și se străduiește 
de ani de zile să obțină un 
acord în această problemă. 
Este oare posibil să îngăduim 
ca americanii să pregătească 
în secret explozii atomice 
subterane în timp ce duc tra
tative ? Putem oare privi pa
sivi ca un membru al NATO,. 
Franța, să efectueze în mod 
succesiv timp de cîțiva ani 
explozii experimentale ? Nu ! 
A răbda mai departe înseam
nă a încuraja forțele războiu
lui și nu a sluji cauza păcii.

Noi sîntem pe deplin de 
acord și considerăm justă ho- 
tărîrea guvernului sovietic ca 
Uniunea Sovietică să reia 
experiențele cu arma atomică 
pentru securitatea întregii 
lumi socialiste, pentru înfrî- 
narea agresorilor. Atunci cînd 
Uniunea Sovietică prezintă 
prietenilor și dușmanilor forța 
sa militară suficientă pentru 
nimicirea aventurilor război
nice, ea aduce servicii întregii 
omeniri — barînd calea reac- 
țiunii, a demenților obsedați 
de război — apără pacea-

Uniunea Sovietică a dat do
vadă de intenții cinstite deoa
rece și în momentul cînd a 
fost nevoită să reia exploziile 
experimentale atomice, deve
nite necesare, ea a declarat 
că este gata în orice moment 
să semneze și să înfăptuiască 
un acord care să prevadă de
zarmarea generală, controlată.

Dacă popoarele vor să tră
iască într-o lume fără arme 
atomice și fără orice alte ti
puri de arme, atunci vor tre
bui să silească guvernele 
marilor țări capitaliste, să 
accepte acordul cu privire la 
dezarmarea generală ș] tota
lă. Nu încape îndoială că va 
veni ziua cînd popoarele vor 
realiza acest lucru și atunci 
cauza păcii va triumfa defi
nitiv. Pacea va învinge răz
boiul !

Tovarăși,
Iată principiul invulnerabil 

al politicii noastre : Vrem să 
trăim în pace cu toate po
poarele, să întărim continuu 
unitatea noastră cu țările so
cialiste frățești, să adîncim și 
mai mult colaborarea spre bi
nele popoarelor noastre. Po
porul ungar are încredere în 
dezvoltarea pașnică, își apără 
cu hotărîre și vigilență inde
pendența, orânduirea sa ; își 
realizează planurile interne și, 
într-o unitate și măi strînsă 
cu lagărul socialist, își conti
nuă neabătut lupta pentru în
făptuirea politicii coexistenței 
pașnice — pentru victoria so
cialismului.

Tovarăși,
Iată bazele neclintite ale po

liticii interne și externe ale 
partidului și guvernului nos
tru. Conștiința faptului că nu 
sîntem singuri în străduințele 
noastre dă întregului nostru 
popor forțe nemăsurate. Ală
turi de noi este marea Uniu
ne Sovietică. întregul lagăr 
socialist puternic. Alături de 
noi este poporul romîn frate, 
Republica Populară Romînă, 
care se întărește și se dezvoltă 
continuu, și ai cărei conducă
tori se află astăzi în mijlocul 
nostru. Prietenia ungaro-romî- 
nă este un sprijin al nostru în 
lupta pentru construirea socia
lismului, comunismului, pen
tru apărarea păcii. De aceea 
salutăm cu atîta căldură vizita 
delegației de partid și guver
namentale a poporului frate 
romîn. Această vizită, unita
tea și identitatea de vederi 
bazată pe o ideologie comună, 
care s-au manifestat și în 
cursul convorbirilor noastre, 
contribuie la întărirea conti
nuă a relațiilor noastre, la 
lărgirea colaborării dintre noi.

Tovarăși,
Ideile comunismului, forțele 

strîns unite ale lagărului so
cialist sînt invincibile.

Poporul nostru ungar, con
structor al socialismului. el 
însuși o parte a acestei forțe 
de neînvins, poate trăi și 
munci cu certitudinea zilei de 
mîine, cu credință fermă: con
vingerea socialistă, munca să
vârșită în spirit socialist și în
deplinirea perseverentă a în
datoririlor asigură zi de zi 
noi, mărețe realizări și vic
toria finală va fi a noastră.

Trăiască socialismul, trăias
că pacea !

Trăiască coeziunea strînsă a 
țărilor socialiste !

Trăiască eroicul și harnicul 
popor romîn, minunatul său 
partid, Partidul Muncitoresc 
Romîn, Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej !

Trăiască prietenia de 
nezdruncinat a popoarelor ro
mîn și ungar, unitatea fră
țească a partidelor lor marx- 
ist-ieniniste.

(Urmare din pag. l-a) 

reț eveniment care i-a des
chis zorile unei vieți noi, lu
minoase.

Anii care au trecut de la 
eliberare au fost ani de luptă 
și muncă încordată, de adînci 
transformări revoluționare. 
Esența prefacerilor înnoitoare 
realizate în acest scurt răs
timp este crearea bazei econo
mice a socialismului, victorie 
de însemnătate istorică pen
tru poporul nostru. Romînia a 
pășit într-o etapă nouă, etapa 
desăvîrșirii construcției so
cialiste. Obiectivul politicii e- 
conomice a partidului și gu
vernului este creșterea rapidă 
a forțelor de producție, dez
voltarea echilibrată a ansam
blului economiei naționale pe 
o linie mereu ascendentă. Pro
ducția industrială a fost în 
1960 de peste 5 ori mai mare 
decît în 1938. Au fost ridicate 
zeci de întreprinderi noi, s-au 
creat și dezvoltat ramuri de 
importanță vitală pentru eco
nomia noastră. A sporit pe 
baze tehnice noi extracția și 
prelucrarea petrolului. S-a or
ganizat producția, inexistentă 
înainte, de utilaj petrolier și 
minier, a crescut de cîteva ori 
producția industriei siderurgi
ce, se dezvoltă în ritm susți
nut industria chimică. Econo
mia noastră are astăzi o pro
ducție în continuă creștere de 
mașini și utilaje, tractoare și 
mașini agricole, mijloace de 
transport, aparataj electroteh
nic, bunuri de larg consum.

Congresul al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn a 
trasat sarcina dublării pro
ducției industriale în anii pla
nului de șase ani (1960—1965). 
Această sarcină se realizează 
cu succes : prevederile pentru 
anul 1960 au fost depășite, 
realizîndu-se o producție cu 17 
la sută mai mare decît în 
1959. în același ritm au fost 
îndeplinite și prevederile pen
tru prima jumătate a anului 
1961. Aceste realizări ne în
dreptățesc convingerea că pla
nul de șase ani va fi îndepli
nit.

Cooperativizarea agriculturii 
a fost, în linii generale, în
cheiată, peste 86 la sută din 
suprafața arabilă a țării și 
din numărul total al familii
lor țărănești fac parte din 
sectorul socialist. Potrivit Di
rectivelor Congresului al III- 
lea al partidului, agricultura 
este orientată pe calea dezvol
tării intensive și multilatera
le a producției agricole, vege
tale șj animale, care trebuie 
să crească pînă în 1965 cu 
circa 70—80 la sută. în acest 
scop partidul și guvernul iau 
măsuri pentru dezvoltarea 
continuă a bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii, prin me
canizarea complexă, chimiza
re, irigare, răspîndirea în cul
turi a semințelor de soiuri 
productive și calitate supe
rioară și prin asigurarea cu 
cadre pregătite, capabile să 
aplice în producție cuceririle 
științei și tehnicii avansate.

în ultimii ani, pe baza suc
ceselor obținute în dezvolta
rea economiei naționale, în 
creșterea productivității mun
cii și în reducerea cheltuieli
lor de producție, au avut loc 
majorări de salarii, sporirea 
pensiilor, reducerea impozitu
lui pe salarii, precum și re
duceri de prețuri, care au 
sporit veniturile reale ale oa
menilor muncii. Ne orientăm 
ca pînă în 1965 salariul real 
să crească față de 1959 cu 45 
la sută, iar veniturile reale 
ale țărănimii, cu circa 40 la 
sută.

Sporesc an de an cheltuie
lile statului destinate con
strucțiilor de locuințe, ocro
tirii sănătății, dezvoltării în
vățămîntului, științei, artei și 
culturii.

Preocuparea partidului și 
guvernului nostru se va în
drepta și în viitor spre indus
trializarea țării și dezvoltarea 
agriculturii, spre creșterea 
producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea continuă 
a calității produselor, pentru 
ca pe această bază să poată 
fi sistematic ridicat nivelul de 
trai, material și spiritual, al 
poporului.

V-am înfățișat, tovarăși, pe 
scurt, rezultatele obținute de 
țara noastră în construirea so
cialismului. Aceste rezultate 
sînt rodul eforturilor creatoare 
ale oamenilor muncii. La ob
ținerea lor o contribuție în
semnată o are sprijinul multi
lateral pe care, ca și altor țări 
socialiste, ni-1 acordă Uniunea 
Sovietică, precum și întrajuto
rarea frățească statornicită 
între țările lagărului socialist.

în procesul profundelor 
transformări social-economice 
care au avut loc în țara noas
tră s-a întărit neîncetat alianța 
muncitorească țărănească, te
melie de nezdruncinat a statu
lui democrat-popular. Umăr 
la umăr, muncitorii, țăranii, 
intelectualii, minoritățile na
ționale muncesc cu entuziasm 
și abnegație la înflorirea pa
triei lor socialiste. S-a făurit 
și se dezvoltă unitatea politi- 
co-morală a întregului popor, 
în lupta pentru realizarea pro
gramului trasat de partid pen
tru desăvîrșirea construcției 
socialiste și trecerea treptată 
la comunism.

Tovarăși,

Succesele obținute de po
poarele noastre, de celelalte 
popoare ale lagărului socialist 
demonstrează convingător su
perioritatea orînduirii socia
liste și fac să crească presti
giul lagărului socialist și for

ța de atracție a ideilor socia
lismului în întreaga lume- în
tre țările socialiste s-au stator
nicit relații de colaborare și 
întrajutorare tovărășească, in
ternaționaliste, izvorîte din 
identitatea orînduirii de stat, 
a ideologiei unice, marxist-le- 
niniste, a mărețului țel comun 
— construirea socialismului și 
comunismului. Aceste principii 
stau la baza legăturilor poli
tice, economice, cultural-știin- 
țifice dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica 
Populară Ungară.

Se înfăptuiesc cu succes 
prevederile Declarației comu
ne romîno-ungare din februa
rie 1958, care a trasat un ca
dru larg pentru continua dez
voltare a relațiilor multilate
rale dintre cele două țări. Vo
lumul schimburilor de mărfuri 
a crescut în ultimii ani 
de peste 2 ori. Acordul comer
cial de lungă durată semnat 
anul trecut creează premisele 
ca în perioada 1961—1965 vo
lumul schimburilor să depă
șească simțitor pe cel realizat 
în perioada precedentă. Se 
dezvoltă continuu și celelalte 
forme de colaborare economi
că și tehnico-științifică. de 
cooperare în producție, de co
ordonare a domeniilor de co
laborare în planurile de pers
pectivă, de întrajutorare 
reciprocă.

Convorbirile purtate zilele 
acestea cu conducătorii Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar și Guvernului ungar 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere tovărășeas
că, ele evidențiind încă o dată 
unitatea de vederi între parti
dele și guvernele noastre în 
toate problemele examinate.

Se dezvoltă și se întăresc 
continuu legăturile dintre 
Partidul Muncitoresc Romîn 
și Partidul Muncitoresc Socia
list Ungar, detașamente ale 
marii armate internaționale a 
comunismului. Conducîndu-se 
după ideile Declarației Con
sfătuirii de la Moscova din 
1960, partidele noastre mili
tează pentru întărirea conti
nuă a unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncito
rești, sub steagul marxism-le- 
ninismului și al internaționa
lismului proletar, împotriva 
revizionismului, ca pericol 
principal în mișcarea munci
torească, a dogmatismului și 
sectarismului, ca și împotriva 
oricăror forme de oportunism, 
pentru victoria cauzei socia
lismului și păcii.

Mișcarea muncitorească In
ternațională se află în ajunul 
unui eveniment de însemnă
tate istorică : Cel de-al XXII- 
lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Proiectul de Program al 
P.C.U.S. — care va fi dezbă
tut și adoptat de Congres —, 
sintetizează planul concret al 
construirii societății comunis
te, cea mai înaltă civilizație, 
și arată popoarelor de pretu
tindeni ce înseamnă comunis
mul : belșug, satisfacerea de
plină a necesităților materiale 
și spirituale ale celor ce mun
cesc, fericirea șj pacea ome
nirii.

Acesta este drumul spre 
care se îndreaptă cu pași si
guri popoarele noastre și po
poarele celorlalte țări care 
construiesc socialismul.

Tovarăși,

Pe planul politicii externe, 
partidele și guvernele noas
tre acordă o neslăbită atenție 
salvgardării păcii și securită
ții internaționale, asigurării 
condițiilor pașnice în vederea 
dezvoltării continue a țărilor 
sistemului socialist mondial. 
Statele noastre militează cu 
consecvență, umăr la umăr cu 
Uniunea Sovietică, cu celelal
te țări socialiste pentru rela
ții de cooperare și bună înțe
legere între toate statele, in
diferent de orînduirea lor so
cială, pentru reglementarea pe 
cale pașnică a tuturor proble
melor internaționale litigioase.

Una din problemele mari 
ale vieții contemporane, care 
preocupă în cel mai înalt grad 
întreaga opinie publică mon
dială în momentul de față, 
este lichidarea rămășițelor ce
lui de-al doilea război mon
dial și încheierea Tratatului 
de pace cu Germania. Propu
nerile făcute de U.R.S.S. și 
R.D.G. în vederea rezolvării 
acestei probleme sînt o expre
sie a înaltului spirit de răs
pundere de care dau dovadă 
țările socialiste în lupta pen
tru apărarea și consolidarea 
păcii.

încâlcind acordurile inter
naționale care prevăd lichida
rea militarismului german, 
cercurile agresive din Germa
nia occidentală, sprijinite și 
încurajate fățiș de marile pu
teri occidentale, au transfor
mat R.F.G. în focarul princi
pal al primejdiei unui nou 
război.

Nesocotind lecția aspră pe 
care istoria le-a servit-o agre
sorilor în cel de-al doilea 
război mondial, revanșarzii 
urmăresc revizuirea frontie
relor stabilite în Europa, ca 
urmare a înfrîngerii hitleris- 
mului, continuînd în fapt po
litica de agresiune și cotro
pire a imperialismului ger
man.

Revanșarzii vest-germani și 
susținătorii lor nu se pot îm
păca cu existența unui stat 
german care construiește so
cialismul și care luptă pentru 
ca întreaga Germanie să pro
moveze o politică de pace. 
Imperialiștii și acoliții lor de 
la Bonn trăiesc în lumea ilu
ziilor și ignorează cu bună- 
știință realitatea istorică. Ei 
trebuie să înțeleagă că R.D.G. 
este un stat suveran și inde
pendent, a cărui existență și 

securitate sint garantate de 
forța unită a marelui lagăr 
socialist.

Republica Democrată Ger
mană, primul stat al muncito
rilor și țăranilor din istoria 
Germaniei, promovează în mod 
consecvent o politică conformă 
cu interesele naționale ale po
porului german, ale păcii și 
securității internaționale. O a- 
bordare realistă a rezolvării 
problemei germane nu poate 
porni decît de la recunoașterea 
faptului că în lume există azi 
două state germane — Repu
blica Democrată Germană și 
Republica Federală Germană.

Tocmai de la acest conside
rent pornesc cunoscutele pro
puneri ale țărilor socialiste 
privitoare la încheierea Trata
tului de pace cu cele două sta
te germane. Semnarea acestui 
tratat va pune implicit capăt 
regimului de ocupație a Berli
nului occidental, acesta deve
nind un oraș liber, demilitari
zat, respectîndu-se în totul 
dreptul populației acestui oraș 
de a-și organiza viața conform 
cu voința sa. înfăptuirea aces
tor propuneri ar duce la con
solidarea păcii în Europa, la 
destinderea situației interna
ționale, creînd totodată condi
ții prielnice pentru dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
state germane, pentru evoluția 
pașnică și democratică a în
tregului popor german.

Din păcate, puterile occiden
tale se opun încheierii Trata
tului de pace cu cele două 
state germane și intensifică în
cordarea internațională și răz
boiul rece.

Hotărîril proclamate de 
U.R.S.S. și celelalte state so
cialiste, de a încheia Tratatul 
de pace cu Germania, cercurile 
agresive din Occident îi răs
pund prin amenințări și mă
suri care nu arată de loc cu
mințenie și luciditate. Dar po
poarele lagărului socialist nu 
pot fi intimidate. Ele sînt con
știente că dispun de suficientă 
forță pentru a da riposta cu
venită oricărui agresor.
Cauza dreaptă pentru care 

militează Uniunea Sovietică și 
celelalte state socialiste - li
chidarea definitivă a rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial în Europa și rezolva
rea oricăror probleme litigioa
se pe calea tratativelor - se 
bucură de o largă adeziune în 
întreaga lume. Alături de ță
rile lagărului socialist, nume
roase țări nesocialiste, popoa
rele iubitoare de pace, cercuri 
influente ale opiniei publice 
internaționale se ridică împo
triva încercărilor ațîțătorilor 
de război din Occident de a 
împinge omenirea într-o a- 
ventură primejdioasă.

Năzuind să determine solu
ționarea echitabilă a proble
melor internaționale în litigiu, 
țările socialiste au manifestat 
multă răbdare și un spirit larg 
de înțelegere, n-au mers pe li
nia faptelor împlinite, cum au 
procedat puterile occidentale 
semnînd Tratatul de pace se
parat cu Japonia și înglobînd 
Germania occidentală în 
N-A.T.O., ci le-au chemat în 
repetate rînduri la masa tra
tativelor- Hotărîrea țărilor so
cialiste este fermă : în cazul 
cînd puterile imperialiste vor 
stărui pe pozițiile lor obstruc
ționiste, vom semna încă în 
cursul acestui an Tratatul de 
pace cu R- D. Germană.

Propunerile Uniunii Sovieti
ce cu privire la dezarmarea 
generală și totală răspund do
rinței fierbinți de pace a tu
turor popoarelor lumii- De a- 
ceea ele au un ecou profund 
în conștiința maselor de pre
tutindeni și determină noi și 
adînci deplasări în opinia pu
blică mondială, subliniind și 
mai puternic uriașele deosebiri 
care există între sistemul so
cialismului — purtătorul dra
pelului păcii între popoare — 
și sistemul imperialismului — 
generatorul războaielor mon
diale, care au adus omenirii 
jertfe și suferințe incalcula
bile. Nu este lipsit de semnifi
cație faptul că într-o declara
ție făcută recent McCloy, con
silierul președintelui Kennedy 
pentru problemele dezarmării, 
a trebuit să recunoască „succe
sul înregistrat de Uniunea So
vietică, care a cîștigat opinia 
publică mondială de partea 
propunerii sale în vederea de
zarmării totale".

Urmărind să aducă o con
tribuție reală la cauza dezar
mării și a destinderii. Uniunea 
Sovietică, sprijinită de celelal
te țări socialiste, s-a ridicat cu 
fermitate pentru interzicerea 
experiențelor și lichidarea ar
melor nucleare. încă de la în
ceputul anului 1958, U.R.S.S. 
a întrerupt în mod unilateral 
experimentarea armelor ato
mice, cu toate că în acele con
diții — cînd puterile occiden
tale continuau experiențele — 
această măsură era legată de 
o serie de riscuri. în tratati
vele privind interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, 
U.R.S.S. a venit în repetate 
rînduri cu propuneri construc
tive pentru a ușura acordul în 
această problemă.

Guvernul sovietic a declarat 
î.n auzul întregii lumi că va 
accepta orice formă de control 
pe care ar propune-o guver
nele occidentale, dacă acestea 
vor cădea de acord cu dezar
marea generală și totală. Dar 
cercurile conducătoare occi
dentale au respins propunerile 
clare și eficiente ale Uniunii 
Sovietice, pentru că în reali
tate ele nu doresc dezarmarea, 
după cum nu doresc nici in
terzicerea experiențelor nu
cleare- Cele aproape 350 de 
ședințe infructuoase ale con
ferinței de la Geneva o dove
desc cu prisosință- Este bine 
cunoscut că unul din principa
lele state participante la 
NAT-O- — Franța — a conti

nuat să efectueze experiențe 
nucleare, cu consimțămîntul 
aliaților ei, iar S.U-A. și alte 
state occidentale sporesc chel
tuielile militare și efectivul 
forțelor lor armate, intensifi
că cursa înarmărilor și activi
tatea blocurilor militare.

Interesele păcii și securității 
popoarelor impun o aprecieitg 
lucidă a situației internaționa* 
le și luarea de măsuri hotă- 
rîte pentru trezirea la reali
tate a oricăror amatori 
de agresiuni, pentru pre
întâmpinarea unei catastrofe 
nucleare. Acesta este rostul 
și semnificația recentei ho- 
tărîri a Uniunii Sovietice cu 
privire la efectuarea experien
țelor sale cu armele atomice. 
Uniunea Sovietică a fost ne
voită să facă acest pas dato
rită situației create de puterile 
imperialiste — singurele răs
punzătoare de ascuțirea încor
dării în relațiile dintre state, 
de întreținerea focarelor de 
război care amenință secu
ritatea internațională.

Guvernul sovietic a' declarat 
solemn că forțele sale armate 
nu vor recurge niciodată pri
mele la folosirea armelor, su
bliniind încă o dată că po
poarele se pot bizui pe Uniu
nea Sovietică, a cărei putere 
materială și morală este pusă 
pe de-a-ntregul în slujba 
păcii.

Puterea militară a lagărului 
țărilor socialiste nu reprezin
tă nici o amenințare pentru 
pace ci, dimpotrivă, constituie 
un important factor al menți
nerii păcii, al zădărnicirii pla
nurilor amatorilor de război.

în numele Consiliului de 
Stat și al guvernului Republi
cii Populare Romîne, al po
porului romîn, declar că Romî
nia aprobă și sprijină întru- 
totul hotărârile anunțate de 
Uniunea Sovietică pentru 
menținerea și întărirea capa
cității sale de apărare, hotă- 
rîri pătrunse de sentimentul 
răspunderii față de viitorul 
pașnic al întregii omeniri. în 
epoca armelor atomice, ni
meni nu poate nutri speranța 
că va fi- cruțat de vîlvătăiie 
războiului, că se va putea 
sustrage efectelor unui dezas
tru termonuclear. De aceea în 
lupta împotriva primejdiei 
unui nou război este necesar 
să se angajeze ferm și hotărît 
toate popoarele, toate guver
nele pătrunse de spirit de 
răspundere față de soarta ță
rilor lor.

Pe arena internațională se 
înfruntă două lumi, cu două 
linii politice diametral opuse 
— linia păcii și linia războiu
lui — și de la această luptă 
hotărâtoare pentru destinele 
omenirii nu se poate eschiva 
nimeni, sub nici un pretext. 
Declarația guvernului sovietic 
trebuie să fie un imbold pen
tru toate guvernele, pentru 
toți oamenii politici cinstiți, de 
a-și înzeci eforturile în vede
rea rezolvării sarcinilor pri
mordiale pentru asigurarea 
păcii în lume : încheierea Tra
tatului de pace cu Germania 
și transformarea Berlinului oc
cidental într-un oraș liber, de
militarizat, oprirea cursei înar
mărilor, dezarmarea generală 
și totală și interzicerea armei 
atomice, evacuarea trupelor 
străine și desființarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
țări, lichidarea completă a ori
căror forme ale colonialismu
lui și asigurarea dreptului fie
cărui popor de a dispune în 
mod liber de soarta sa.

Prin lupta unită dusă de la
gărul socialist - reazimul de 
bază al păcii și securității 
internaționale - de țările ne
socialiste iubitoare de pace, de 
proletariatul internațional, de 
cercurile largi ale opiniei pu
blice și armata internațională 
a partizanilor păcii, planurile 
agresive ale imperialiștilor pot 
fi zădărnicite.

Concentrîndu-și eforturile 
pentru înfăptuirea mărețelor 
lor planuri de construcție paș
nică, pentru înflorirea econc 
miei lor naționale și ridicarea 
nivelului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc, 
popoarele noastre, alături de 
popoarele frățești ale tuturor 
țărilor socialiste, vigilente față 
de uneltirile adepților războiu
lui, vor continua să lupte cu 
însuflețire pentru triumful pă
cii în întreaga lume.

Dragi tovarăși,
Sîntem cu toții mlșcați de 

caldele sentimente pe care oa
menii muncii unguri le-au 
manifestat față de poporul 
nostru.

Vizita pe care am făcut-o, 
discuțiile purtate cu conducă
torii de partid și de stat ai 
Ungariei, au prilejuit o nouă și 
puternică afirmare a legături
lor internaționaliste Indestruc
tibile dintre țările noastre, o 
contribuție la întărirea priete
niei frățești dintre popoarele 
romîn și ungar, dintre toate 
popoarele lagărului socialist.

Permiteți-mi să mulțumesc 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar și Guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc 
ungar, oamenilor muncii un
guri, pentru tot ce au făcut ca 
șederea noastră în Ungaria să 
fie rodnică și plăcută.

Vă urăm, dragi tovarăși, din 
toată inima noi succese în 
lupta pentru dezvoltarea si în
florirea Ungariei socialiste. 
Fiți siguri că în poporul romîn 
veți avea întotdeauna un prie
ten sincer și devotat.

Trăiască în veci prietenia 
romîno-ungară 1

Trăiască Partidul Muncito
resc Socialist Ungar și Comi
tetul său Central în frunte cu 
tovarășul Jânos Kădăr 1

Trăiască unitatea și coezi
unea de nezdruncinat a lagă
rului socialist!
Trăiască pacea tn lumea în

treagă !



Vizita delegației de partid și guvernamentale a R. P. Romine în R. P. Ungară

Recepție oferită în cinstea
Deschiderea celui de-ai II-lea Concurs

înalților oaspefi
Noi maeștri 
ai sportului

și Festival internațional „George Enescu"
BUDAPESTA i (Agerpres). 

— Marți seara Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar și Con
siliul Prezidențial al R. P. 
Ungare au oferit o recepție 
în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. 
Romîne, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care se află într-o vizită de 
prietenie în Republica Popu
lară Ungară.

La recepție au luat parte 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu. 
Dej, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne, Ion Gheorghe Maurer,

membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Emil 
Bodnăraș și Alexandru Mo- 
ghioroș, membri ai Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe, și 
Mihail Roșianu, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, am
basadorul Republicii Populare 
Romîne la Budapesta.

La recepție au participat 
tovarășii Istvan Dobi, pre
ședintele Consiliului Preziden
țial, Janas Kâdăr, prim-secre_ 
tar al Comitetului Central al 
P.M.S.U., Ferenc Munnich, 
președintele Guvernului Revo. 
luționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Antal Apro, Bela 
Biszku, Lajos Feber, Jeno 
Fock, Gyula Kallai, Karoly 
Kiss, Gyorgy Marosan, Deszd 
Nemes, Miklos Somogyi, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., Șandor Gas
par, Zoltan Komocsin, Istvan 
Szirmai, membri supleanți ai 
Biroului Politic, și Endre Sik, 
ministrul Afacerilor Externe.

La recepție au luat parte, de 
asemenea, membri ai Comite-

tului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
ai Consiliului Prezidențial și ai 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, conducători ai vieții 
politice, economice și cultu
rale. Au fost de față șefi și 
membri ai misiunilor diplo
matice din Budapesta.

După intonarea Imnurilor 
de stat al R. P. Romîne și al 
R. P. Ungare, Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, și 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al R. P. Romîne, au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Marți după-amiază la sediul 
U.C.F.S. a avut Ioc o festivi
tate în cadrul căreia sportivii 
Sanda Iordan (natațîe), Ana 
Ene (scrimă) și Ion Țirîac (te
nis de cîmp) au primit distinc
ția de maestru al sportului. 
Cu acest prilej tov. Aurel Du
ma, președintele U.C.F.S. a fe
licitat pe cei distinși, urîn- 
du-le noi succese. Tot în ca
drul acestei festivități, au 
fost evidențiați o serie de 
sportivi care au avut o fru
moasă comportare la Univer
siada de Ia Sofia.

(Urmare din pag. l-a)

Box

Toastai tovarășului Toastul tovarășului
Istvan Dobi Ion Gheorghe Maurer

Dragă tovarășe
Gheorghe Gheorghiu-Dej,

Dragă tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși, stimați 
oaspeți,

în numele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Popu
lare Ungare vă salutăm cu 
dragoste fierbinte pe dv., re
prezentanții poporului frate 
romîn, ne exprimăm bucuria 
pentru cinstea ce ne-ațj făcut 
prin vizita dv. Această vizită 
este o manifestare importan
tă a prieteniei noastre stator
nicite în decursul ultimului 
deceniu și jumătate a legătu
rilor tovărășești dintre 
și popoarele noastre.

Un rezultat al vieții noi, al 
orînduirii noi este faptul că 
astăzi, în Romînia eliberată 
durata medie a vieții nu mai 
este de 42, ci de 65 de ani.

Toate acestea sînț dovezi 
ale succeselor minunatului și 
harnicului popor romîn, 
victoria socialismului.

Dragă tovarășe Kâdăr,
Dragă tovarășe Dobi,
Dragă tovarășe Munnich, 
Dragi tovarăși și prieteni,

este

țările

la 23
arma-

Tovarăși,

Cu 17 ani în urmă, 
August 1944, insurecția 
tă, desfășurată sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mîn. a deschis un nou capi
tol în istoria poporului romîn 
și ca rezultat al acestei miș
cări revoluționare, la sfîrșitul 
anului 1947 s-a născut Repu
blica Populară Romînă.

Drumul dezvoltării, parcurs 
de poporul romîn eliberat, 
condus de Partidul Comunist 
și Comitetul său Central că
lit în lupte, în frunte cu to
varășul Gheorghiu-Dej, este 
fără precedent în istoria po
porului romîn.

Și poporul nostru privește 
cu bucurie și mîndrie frățea
scă minunatele dv. realizări. 
Sîntem mîndri că în Republi
ca Populară Romînă 20 de 
orașe și centre industriale noi, 
sute de fabrici noi vestesc : 
„Priviți ce a creat poporul li
ber, descătușat".

Dragă tovarășe
Gheorghiu-Dej,

Tovarăși,
Stimați oaspeți.

a po- 
nostru 
popoa- 
se vor

Convingerea fermă 
porului și guvernului 
este că relațiile între 
rele ungar și romîn 
dezvolta în spiritul înțelegerii
reciproce și al ajutorului fră
țesc dezinteresat.

Sînt ferm co<nvins că prie
tenia popoarelor ungar și 
romîn constituie o chezășie a 
fericirii popoarelor noastre 
fiind în același timp un factor 
al vieții internaționale care 
contribuie la rezolvarea pro
blemelor internaționale liti
gioase, în favoarea dreptății, 
păcii, și progresului uman.'

Salutăm încă o dată din 
inimă succesele minunate ob
ținute de poporul muncitor al 
Republicii Populare Romîne 
frățești și îi urăm noi succese 
în făurirea unui viitor 
list strălucit.

Permiteți-mi să ridic 
rul în cinstea prieteniei
ricirii popoarelor noastre, spre 
noi succese ale luptei noastre 
comune.

Să trăiască și să înflorească 
prietenia veșnică și indestruc
tibilă a popoarelor ungar și 
romîn !

socia-

paha- 
și fe-

Permiteți-mi să mulțumesc 
tovarășului Dobi pentru cu
vintele calde, prietenești pe 
care le-a rostit la adresa po
porului și partidului nostru, 
pentru aprecierile date reali
zărilor Republicii Populare 
Romine, 
impresia 
avute cu 
oamenii 
viștii de 
guri care au făcut pretutin
deni o primire călduroasă 
delegației noastre. împărtășim 
întrutotul cuvintele exprimate 
aici de tovarășul Dobi că vi
zita noastră este o nouă con
tribuție la consolidarea conti
nuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească dintre 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar și Partidul Muncitoresc 
Romîn, dintre guvernele și 
popoarele celor două țări, la 
întărirea unității familiei sta
telor socialiste.

După cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
mitingul care a avut loc as
tăzi, convorbirile delegației 
noastre cu conducătorii de 
partid și de stat unguri au 
dovedit din nou deplina uni
tate de vederi între partidele 
și guvernele țărilor noastre în 
toate problemele discutate. 
Ne bucură faptul că în timpul 
vizitei am putut cunoaște în
deaproape unele din realiză
rile dv. de seamă, entuziasmul

Ne aflăm încă sub 
întîlnirilor cordiale 

muncitorii, țăranii și 
de cultură, cu acti- 
partid și de stat un-

și munca plină de abnegație 
cu care oamenii muncii con
struiesc socialismul, devota
mentul și încrederea cu care 
înfăptuiesc politica Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar- 
Minunatele realizări ale țări
lor noastre în construcția so
cialistă, în creșterea forțelor 
de producție și ridicarea bu
năstării celor ce muncesc con
tribuie la întărirea forței co
munității țărilor socialiste, de
monstrează superioritatea so
cialismului asupra capitalis
mului.

Pătrunși de răspunderea pe 
care țările socialiste o au 
pentru destinele întregii ome
niri, vom continua să luptăm 
neobosit alături de celelalte 
state socialiste pentru soluțio
narea pe cale pașnică a tutu
ror problemelor internaționa
le, pentru lichidarea încordă
rii internaționale, pentru asi
gurarea unei păci trainice.

Vă propun să ridicăm un 
pahar :

pentru poporul ungar con
structor al socialismului!

pentru Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar și Comitetul 
său Central în frunte cu to
varășul Jănos Kâdăr ț

pentru Consiliul Preziden
țial al R. P. Ungare în frunte 
cu tovarășul Istvan Dobi !

pentru Guvernul Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, în frunte cu tovarășul 
Ferenc Munnich !

pentru prietenia indestructi
bilă între poporul romîn și 
poporul ungar !

pentru noi victorii ale cau
zei socialismului și păcii !

Stadionul Dinamo a găzduit 
marți seara penultima reuniu
ne a turneului internațional 
de box. O meritată victorie a 
realizat campionul țării noas
tre la cat. ușoară I. Mihalik 
(Dinamc) care a dispus la 
puncte de fostul triplu cam
pion european L. Drogosz 
(Gwardia Varșovia).

Alte rezultate mai impor
tante : L. Ambruș (Dinamo) 
B. P. Dorogi (Dosza) ; C. 
Gheorghiu (Dinamo) B. P. J. 
Pitzke (Dynamo Berlin) ; H. 
Dampc (Gwardia) B. P. I. Me
nea (Dinamo) ; B. Witkowski 
(Dynamo Berlin) B. P. Iosefo- 
wiez (Gwardia Varșovia). Pen
tru finalele competiției care 
se vor desfășura joi pe stadio
nul Dinamo s-au calificat și 
7 boxeri romîni : L. Ambruș, 
A. Olteanu, C. Gheorghiu, S. 
Bîrsu, I. Mihalik, D. Gheor
ghiu și V. Mariuțan.

Fotbal
Sîmbătă se vor desfășura în 

Capitală două întîlniri con- 
tînd pentru campionatul cate
goriei B de fotbal. Pe stadio
nul Gloria echipa Metalul 
București va întîlni formația 
S.N.M. Constanța, iar pe sta
dionul Victoria (fost C.A.M.) 
Flacăra Roșie București va 
juca în compania echipei 
C.S.M. Reșița

(Agerpres)

•--
Informație

Marți dimineața, la Amba
sada R. P- Bulgaria a avut 
loc o conferință de presă cu 
prilejul celei de-a 17-a ani
versări a eliberării Bulgariei 
de sub jugul fascist-

Tov. Ivan Kinov, ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P- Bulgaria la 
București, a vorbit despre 
însemnătatea zilei de 9 sep
tembrie și despre realizările 
obținute de poporul bulgar în 
cei 17 ani de la eliberare.

S-a răspuns apoi la întrebă
rile ziariștilor prezenți.

(Agerpres)

dezvoltării culturii și artei în 
țara noastră.

An de an, odată cu înflo
rirea din ce în ce mai mare 
a culturii noi, a vieții muzi
cale și a creației compozitori
lor noștri — a spus compozi
torul Ion Dumitrescu în cu- 
vîntul său - personalitatea 
ilustrului reprezentant al mu
zicii romînești — George E- 
nescu - se profilează tot mai 
puternică și mai luminoasă, 
dobîndmdu-și locul și impor
tanța pe care le merită în 
contextul mișcării muzicale 
mondiale.

Condițiile excepționale crea
te de statul nostru dezvoltă
rii muzicii, grija atentă, spri
jinul larg și îndrumarea înțe
leaptă acordate muzicienilor 
noștri de azi, au contribuit în 
cea mai mare măsură la a- 
ceastă înflorire a creației, in
terpretării și științei muzi
cale, la intensificarea vieții 
muzicale și la pătrunderea din 
ce în ce mai adine a culturii 
muzicale în masele largi.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că personalitatea de 
muzician complex a lui Geor
ge Enescu se aliniază la rînd 
cu cei mai mari muzicieni ai 
timpului său. 
în același timp 
nerațiilor de 
mîni, al căror 
plan național și internațional 
începe să se afirme din ce în 
ce mai mult, odată cu dezvol
tarea și ridicarea nivelului 
creației noastre muzicale și 
interpretării. Legătura strînsă 
a lui Enescu cu poporul 
dragostea nețărmurită 
de popor, năzuințele sale 
progres au ecouri adînci 
opera sa muzicală, în 
răzbate puternic sufletul po
porului nostru.

Recunoscători pentru frumu
sețile dăruite oamenilor prin 
operele sale, pentru activita
tea sa pe plan muzical, de a- 
nimator al vieții muzicale 
romînești și îndrumător al 
muzicienilor romîni, pentru 
faima pe care a purtat-o țării 
sale peste hotare, pentru dra
gostea și interesul pe care le-a 
arătat întotdeauna celor mulți, 
poporul romîn nu va uita 
niciodată pe George Enescu.

A urmat concertul festiv 
susținut de Filarmonica de 
Stat „George Enescu", avînd 
la pupitru pe artistul poporu
lui George Georgescu și ca 
solist pe pianistul Valentin 
Gheorghiu, artist emerit. Din
tre creațiile marelui maestru 
au fost 
concert 
chestră 
sodia I 
mul a mai cuprins concertul 
pentru pian și orchestră de 
Valentin Gheorghiu, executat 
în prima audiție, la pian com
pozitorul.

Lucrările de muzică romî- 
nească 
precum 
au fost 
blic.

Deschiderea festivă' a Con
cursului și Festivalului, cît și 
concertul festiv au fost re
transmise de posturile de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)

lori materiale și culturale de 
neprețuit.

Datoria noastră, a tuturor 
care sub diferite forme slu
jim cultura și arta, este de a 
contribui la promovarea înțe
legerii și prieteniei între po
poare, pentru zădărnicirea ori
căror acțiuni agresive care 
pun în primejdie, pacea, bu
nul cel mai de preț al ome
nirii. Voința nestrămutată de 
pace a popoarelor trebuie ne
apărat să biruie spre binele 
civilizației și al culturii umane.

în zilele desfășurării Con
cursului și Festivalului, oas
peții noștri vor avea posibili
tatea ca pe lîngă dragostea 
pentru artă a poporului nostru 
să cunoască si profunda sa 
năzuință de pace, de înțele-

dirijorul Lorin Maazel (S.U.A.), 
prof. Floriea Musicescu (R. P. 
Romînă), cîntărețul Ivan Pe
trov (U.R.S.S.). pianistul Svia
toslav Richter (U.R.S.S.), prof. 
Hans Sittner (Austria), prof. 
Leon Surujon (R.P. Bulgaria), 
dirijorul Danillo Svara (R.P.F. 
Iugoslavia), prof. Fuad Tur- 
kay (Turcia).

Președintele Comitetului de 
organizare al celui de-al doi
lea Concurs și Festival inter
național „George Enescu", 
Ion Pas, a deschis adunarea 
festivă.

După ce a arătat că partici
parea unor personalități mu
zicale de prim ordin, precum 
și a unui mare număr de ti
neri muzicieni reprezintă o 
dovadă a consacrării Con
cursului și Festivalului „Geor
ge Enescu" ca o manifestare 
internațională de prestigiu, 
vorbitorul a spus, printre al
tele : „Desfășurarea celui
de-al II-lea Concurs și Festi
val internațional „George E- 
nescu" va prilejui o nouă afir
mare a aportului pe care mu
zica romîn ească și în special 
creația lui George Enescu îl 
aduc la tezaurul muzical al 
culturi universale.

Amintind că în decursul 
vieții sale nu odată George 
Enescu s-a străduit, fără a 
primi nici un fel de sprijin 
să ducă căldura muzicii în 
uitatele tîrguri 
Romîniei din 
vorbitorul a arătat că poporul 
nostru însetat de cultură are 
astăzi toate condițiile create 
de regimul democrat-popular, 
pentru a cunoaște și a se bu
cura din plin de cele mai va
loroase cuceriri ale științei și 
culturii.

Concursul și festivalul pe 
care îl deschidem astăzi con
stituie una din manifestările 
cultural-artistice în măsură să 
sublinieze rolul muzicii ca fac
tor de apropiere și înțelegere 
între popoare. S-au adunat 
aici reprezentanți de seamă 
ai vieții muzicale din Europa, 
Asia și America, dornici să se 
cunoască reciproc și să-și 
transmită prin limbajul inter
național al muzicii sentimen
tele lor pline de umanitate, 
de dragoste pentru frumos. 
Asemenea manifestări inter
naționale ca Festivalul și Con
cursul „George Enescu" con
firmă o dată mai mult că toți 
oamenii de bună credință, 
toate popoarele iubesc pacea, 
doresc să se cunoască mai 
bine, să se prețuiască și să 
colaboreze pentru dezvoltarea 
tezaurului culturii șl 
universale.

în actualele 
naționale cînd 
este din nou 
oameni de cultură, nu se poa
te să nu simțim fiecare răs
punderea pentru soarta ome
nirii și a culturii.

Războiul ar însemna pierde
rea a milioane de vieți ome
nești și distrugerea unor va-

în
și sate ale 
acea vreme,

artei

inter- 
lumii

condiții 
pacea 

amenințată, ca

El se situează 
în fruntea ge- 
muzicieni ro- 
prestigiu pe

gere și prietenie cu toate po
poarele. Poporul romîn este 
profund interesat în apărarea 
păcii și sprijină cu convin
gere politica de pace și cola
borare internațională promo
vată cu consecvență de gu
vernul Republicii Populare 
Române.

Urez să transformăm acea
stă manifestare 
încheiere vorbitorul - 
adevărată sărbătoare a 
cii, a păcii și a bunei 
geri între popoare.

A luat apoi cuvîntul 
tru Diaconescu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei, 
care a salutat în numele ce
tățenilor orașului pe invitații 
străini și pe participanții la 
Concurs și Festival. Locuito
rii Capitalei noastre — a spus 
vorbitorul - așteaptă cu ne
răbdare manifestările muzi
cale ale Concursului și Festi
valului internațional „George 
Enescu" și sînt dornici să vă 
cunoască, să vă aprecieze și 
să admire măiestria dv. ar
tistică. în același timp, veți 
avea prilejul de a face nemij
locit cunoștință cu orașul
nostru, cu munca plină de 
abnegație și de entuziasm pe 
care o desfășoară harnicii lo
cuitori ai Capitalei, ca și în
tregul nostru popor pentru 
înflorirea necontenită a pa
triei noastre.

Arătînd că instituțiile cul
turale și artistice din Bucu
rești desfășoară o bogată ac
tivitate, vorbitorul a subliniat 
că aceste înfăptuiri reprezintă 
o expresie elocventă a grijii 
și atenției pe care regimul 
democrat-popular o acordă

a spus în 
într-o 
muzi- 

înțele-

Dumi-

alese
suita 

în do 
în la

spre 
în 

care

pentru acest
I pentru or» 

major și rap- 
major. Progra-

înscrise în programs 
și interpretarea lor, 

viu aplaudate de pu-

(Urmare din pag. l-a)

orașului...Povestesc fruntașii
tuiiile de producție ale gru
pelor și secției sindicale, la 
ședințele de producție în care 
se analiza mersul îndeplinirii 
sarcinilor.

Atent la tot ce se petrece 
în jurul său, postul utemist 
de control a observat, de pil
dă, că transportul intern (in- 
teroperații) al unor repere lu
crate (fuzeta, bara din față, 
melcul volanului etc.) se fă
cea necorespunzător, negli
jent, din care cauză multe din 
aceste piese se deteriorau 
înainte ca ele să fi parcurs 
întreg ciclul de operații de 
prelucrare. P.U.C. a propus 
ca transportul interoperații al 
acestor piese să se facă în 
rafturi, cutii sau stelaje (după 
forma și dimensiunea piesei). 
Măsura a fost aplicată în 
practică și rezultatul e că de
teriorările reperelor în cursul 
transportului interoperații s-au 
redus aproape la zero.

Altădată, colectivul P.U.C. a 
constatat că la bolțul sferic 
piesele forjate sînt acoperite 
parțial de oxizi aderenți care 
făceau dificilă prelucrarea 
piesei, ducind totodată la un 
consum exagerat de scule 
așchietoare — în special cu
țite. El a propus controlului 
tehnic din atelier să nu ad
mită intrarea în fabricație a 
loturilor de piese cu aceste 
defecte, iar piesele să fie 
sablate. Rezultatul — reduce
rea simțitoare a consumului 
de scule, obținerea unui grad 
corespunzător de netezire a 
suprafeței piesei, pe scurt, 
îmbunătățirea calității.

In centrul atenției colecti
vului postului au stat oame
nii, realizatorii producției. Vi
trina și gazeta postului ute
mist de control, stația de ra- 
dioficare, ședințele de produc
ție, adunările U.T.M. discuțiile 
personale cu cei în cauză au 
fost tot atîtea mijloace utilizate 
de acest colectiv exigent și In
transigent față de lipsuri. Tre
buie subliniat faptul că pos
tul utemist de control n-a dat 
dovadă de unilateralitate în 
munca sa. Dacă a luat atitu
dine fermă împotriva indisci
plinei, neglijenței, nepăsării, 
față de fruntași, de oamenii ce 
dovedeau conștiință socia
listă, grija sa a fost ca 
activitatea și exemplul ace
stora să fie popularizate cit 
mai pe larg. Tinerii fruntași 
ca Birin Marin, Petruț Traian, 
Sasz Ștefan, Ciobanu Ion și 
alții, care luptă pentru cali
tatea producției, realizînd 
totodată lunar economii între

1.000—2.000 lei, au fost popu
larizați, dați ca exemplu.

Spațiul nu ne permite să 
fățișăm toate rezultatele 
experiența bună relatate 
cuvîntul lor de către 
meroșii participant la discu
ții, în cadrul consfătuirii. Cî- 
teva din concluziile prețioase 
trase din această consfătuire 
trebuie totuși pomenite.

S-a vorbit, de pildă, nu nu
mai despre necesitatea ca 
din posturile utemiste de con
trol să facă parte cei mai 
buni muncitori, ingineri și teh
nicieni. Dar s-a arătat cît e 
de important ca ei să fie te
meinic instruiți, periodic, pen. 
tru a fi în permanență la 
curent și a cunoaște amănun
țit atît procesul tehnologic de 
producție din secția sau în
treprinderea respectivă, cît și 
principalii indici tehnico-eco- 
nomici.

De asemenea, s-a arătat că 
posturile utemiste de control, 
fără a neglija cîtuși de puțin 
lucrurile ce par mărunte din 
activitatea productivă, să aibă 
în centrul atenției lor proble
mele centrale de care depin
de rezultatul activității 
ductive a secției sau 
prinderii respective

Concluzii prețioase 
desprins din consfătuire 
legătură cu eficacitatea, 
zultatele practice ale activi
tății posturilor utemiste de 
control. S-a arătat, de pildă, 
necesitatea conlucrării între 
posturile utemiste de control 
din mai multe secții ale în
treprinderii a căror producție 
se condiționează reciproc, 
pentru a înlătura lipsurile 
care au repercusiuni asupra 
activității celorlalte secții. De 
asemenea s-a subliniat utili
tatea unei strînse legături 
între activitatea postului ute
mist de control și cea a bri
găzilor de tineret din secția 
sau atelierul respectiv — cu 
scopul de a ajuta brigăzile să 
devină colective de muncă 
fruntașe.

Firește, propunerile făcute 
și concluziile consfătuirii sînt 
mult mai numeroase. în în
cheiere însă, vrem să insis
tăm asupra concluziei una
nime la care au ajuns parti- 
cipanții. Pentru ca activitatea 
posturilor utemiste de control 
să fie rodnică, e necesar ca 
ele să ceară și să folosească 
în tot ceea ce fac sprijinul 
organizației de partid, al co
muniștilor, al cadrelor tehni
ce, al conducerii tehnico-ad- 
ministrative, iar organizațiile 
U.T.M. să se preocupe îndea
proape de îndrumarea și 
sprijinirea activității lor.

pro- 
între-

s-au 
șl în 

re-
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VA PREZENTAM
AZI:

Institutul „Maxim Gorki" 
este principala unitate de 
învățămînt superior din 

țara noastră care pregătește spe
cialiști în domeniul limbii și lite
raturii ruse.

Introducerea studiului limbii 
ruse în școlile noastre a fosf o 
urmare firească a prefacerilor a- 
dînci pe care le-a cunoscut pa
tria noastră după 23 August 1944, 
cînd cunoașterea limbii ruse a de
venit un factor deosebit de im
portant în preluarea și aplicarea 
cu succes a bogatei experiențe a 
poporului sovietic în toate dome
niile construcției socialiste.

în zilele noastre, cînd întreaga 
omenire privește cu admirație 
succesele remarcabile ale Uniunii 
Sovietice în construirea desfășu
rată a comunismului, cînd știința 
și tehnica sovietică înregistrează 
succes după succes iar navele so
vietice pătrund fot mai adînc în 
Cosmos, cunoașterea limbii ruse 
constituie un imperativ de cea 
mai vie actualitate.

Limba rusă a devenit de mult 
una dintre limbile de circulație 
mondială iar prestigiul ei interna
țional crește neîncetat.

Institutul „Maxim Gorki" pre
gătește absolvenți cu două spe
cialități : limba și literatura rusă 
și sovietică — specialitate prin-

Constituirea juriului concursului
Marți dimineață a avut loc 

la sediul Comitetului de or
ganizare al Concursului și 
Festivalului internațional „Ge
orge Enescu" ședința de con
stituire a juriilor celor 
secții ale concursului : 
vioară și canto.

DIN JURIUL DE 
FAC PARTE:

trei 
pian,

PIAN

Prof. Floriea 
(R. P. Romînă) — 
compozitorul Jean 
gla) — vicepreședinte ; com
pozitorul Sigismund Tcduță 
(R. P. Romînă) ■— vicepre
ședinte ; prof. Tito Aprea (Ita
lia) ; prof. Nadia Boulanger 
(Franța); prof. Chao Fang 
(R. P. Chineză); pianista Ha
lina Czerny Stefanska (R. P. 
Polonă) ; pianista Annie Fis
cher (R. P. Ungară); pianis
tul Valentin Gheorghiu (R. P. 
Romînă); marchizul de Gon-

Musicescu 
președinte; 
Absil (Bel-

taut Biron (Franța) — pre
ședintele Concursului interna
țional Margueritte Long- 
Jacques Thibaud; pianistul 
Gheorghe Halmoș (R. P. Ro- 
mină) ; compozitorul Lauren- 
țiu Profeta (R. P. Romînă).

JURIUL DE VIOARA ESTE
FORMAT DIN :

Dirijorul George Georgescu 
(R. P. Romînă) — președinte; 
violonistul Leonid Kogan 
(U.R.S.S.) — vicepreședinte ;
compozitorul Achim Stoia 
(R. P Romînă) — vicepre
ședinte ; prof Serafim Antro
pov (R. P. Romînă) ; prof. 
Ivonnc Astruo (Franța) ; prof. 
Garabet Avachian (R- P- Ro
mînă) ; prof. Francisc Balogh 
(R. P. Romînă) ; dirijorul John 
Barbirolli (Anglia) ; prof. Fritz 
Ehlers (R.D.G.) ; prof. Daniel 
Frantisek (R. S. Cehoslovacă);

Institutul pedagogic de limbă
și literatură rusă „Maxim Gorki“
limba și literatura ro- 

specialitate secundară.
cipală, și 
mînă —

Pregătindu-se ca specialiști în 
domeniul limbii și literaturii ruse, 
studenții parcurg de-a lungul ce
lor 5 ani de studii un complex de 
discipline ca: limba rusă (curs 
practic), limba rusă contempora
nă, teoria și practica traducerii, 
metodica predării limbii ruse, gra
matica istorică a limbii ruse, is
toria limbii ruse literare, limba 
paleoslavă, o limbă slavă moder-

M. Marinescu 
decanul Facultății de limbă 

și literatură rusă 
de la Institutul pedagogic 

„Maxim Gorki"

politică și materialismul dialectic 
și istoric.

Pentru a lărgi orizontul de cul
tură generală a studenfilor și pen
tru a-i înarma cu temeinice cu
noștințe teoretice de profil, pla-

nă, gramatica comparată a lim
bilor slave.

Pregăfindu-se pentru a preda 
limba și literatura 
denții studiază 
toria literaturii 
predării limbii 
ne, gramatica 
bilor. romanice

Pregătirea ideologică a studen
ților se formează, ca și în alte 
facultăți, în special prin grupul de 
științe sociale, din care fac par
te : socialismul științific, economia

romînă, stu- 
limba romînă, is- 
romîne, metodica 
și literaturii romî- 
comparată a lim- 
etc.

le au de îndeplinit dupăaceștia 
terminarea institutului.

Absolvenții facultății noastre lu
crează în școlile medii, în insti
tute de învățămînt superior, în 
redacții și edituri și în alte insti
tuții de învățămînt și cultură.

Pentru a se asigura studenților 
o pregătire corespunzătoare, în 
institut au fost create condiții 
prielnice de studiu. Un element 
nou în acest sens este cabinetul 
de fonetică, primul de acest gen

în țară, dotat cu aparatură mo
dernă. Aici studenjii, în vederea 
desăvîrșirii pronunțării corecte în 
limba rusă, folosesc magnetofoa- 
ne, osciloscoape și alte aparate.

O dezvoltare largă a căpătat-o 
In institut aplicarea cineficării în 
procesul de învățămînf.

In ultimii ani grupuri de stu- 
denfi au plecat pentru o lună de 
practică în U.R.S.S., unde și-au 
perfecționat cunoștințele de lim
bă rusă și au luat contact nemij
locit cu realitatea sovietică.

Sub conducerea organizației de

nul de învățămînt al institutului 
cuprinde și o serie de alte dis
cipline filologice, pedagogice și 
istorice eșalonate de-a lungul în
tregii perioade de studii ca : 
lingvistica generală, estetica lite
rară, literatura universală, noțiuni 
de istorie a artei ruse, istoria 
U.R.S.S., psihologia pedagogică, 
pedagogia, istoria pedagogiei ș.a.

Parcurgerea tuturor acestor dis
cipline într-o eșalonare gradată 
asigură absolvenților o bună pre
gătire, ceea ce le permite să facă 
față cu succes sarcinilor pe care

partid, comitetul U.T.M. și consi
liul A. S. desfășoară o bogată ac
tivitate profesional-știinjifică, cul- 
tural-artistică și sportivă susținută 
de studenfi. Pentru adîncirea cu
noștințelor de specialitate, stu
denții institutului nostru desfășoa
ră, sub conducerea unor cadre di
dactice competente, o bogată ac
tivitate în cadrul cercurilor știin
țifice, activitate ce s-a remarcat 
la ultima conferință pe țară a 
cercurilor științifice studențești. E- 
chipele artistice și sportive ale 
institutului au obținut de mai 
multe ori locuri de frunte pe 
Centrul Universitar și pe țară.

Trecerea treptată, pe baza ho- 
tărîrilor celui de-al lll-lea Con
gres al P.M.R., la învățămîntul 
general obligatoriu de 8 ani, du
rata școlii de cultură generală a- 
jungînd astfel la 12 ani, ridică și 
in fața Institutului „Maxim Gorki", 
ca institut pedagogic, sarcina de 
a da învățămîntului cadre tot mai 
multe și mai bine pregătite, Ab
solvenților noștri le revine sarci
na nobilă și de răspundere de a 
răspîndi tn mijlocul tineretului și 
poporului nostru limba în 
eroii cosmonaut! sovietici 
Gagarin și Gherman Titov 
transmis recent din Cosmos 
sajele lor.

care 
luri 
au 

ma

prof. Sandor Frigyes (R. P. 
Ungară) ; prof. Henri Gagne- 
bin (Elveția); prof. Hans Sitt- 
ner (Austria) ; prof. Leon Su- 
rujon (R- P- Bulgaria) ; violo
nistul Henryk Szeryng (Mexic); 
compozitorul Ovidiu Varga 
(R- P. Romînă).

JURIUL DE CANTO ARE 
URMĂTOAREA COMPO
NENȚĂ :

Compozitorul Paul Constan- 
tinescu (R. P. Romînă) — 
președinte ; cîntăreața Elisa
beth Schwartzkopf (Austria) 
— vicepreședinte; dirijorul 
Constatin Bugeanu (R. P. 
Romînă) — vicepreședinte; 
prof. Ewa Bandrowska (R. P. 
Polonă); prof. Dagobert Buc- 
holz (R. P. Romînă) ; dirijorul 
Anatolie 
mînă) ;
ghelatos 
prof.
(Franța); cîntăreața Arta Flo- 
rescu (R. P- Romînă) ; cîntă
rețul Ladislav Mraz (R. S. 
Cehoslovacă); cîntăreața Ze- 
naida Pally (R. P- Romînă); 
cîntărețul Ivan Petrov (URSS); 
prof. Lotte Schone (Franța) ; 

. dirijorul Danillo Svara (R P.F. 
Iugoslavia) ; cîntărețul Dimi- 
tăr Uzunov (R. P. Bulgaria).

Chisadji (R. P. Ro- 
oompozitorul Evan- 
Antiochos (Grecia); 
Jacques Feschotte

(Agerpres)

•--
A început recoltatul 

florii-soarelui
numeroase gospodării 
colective din regiunea 
s-a început recoltarea

agri- 
Bucu- 
florii-

In 
cole 
reșfi 
soarelui. Pînă acum a fost strînsă
recolta de pe circa 8.000 de hec
tare. Recoltarea acestei plante a 
început și în alte regiuni ale ță
rii, printre care, Dobrogea, Olte
nia și Galați. In numai cîteva zile 
a fost strînsă recolta de pe o su
prafață de 20.000 de ha.

Ministerul Agriculturii recoman
dă unităților agricole să ia măsuri 
urgente pentru intensificarea rit
mului de recoltare. Strîngîndu-se 
din vreme recolta de 
relui se pot evita 
pierderi de producție 
coacerea neuniformă
caracteristică acestui an.

floarea-soa- 
eventualele 
cauzate de 
în lanuri,

(Agerpres)



U.1I.S.S. ©pară cu fermitate
pacea luflvni

Poziția fermă și puterea 
crescîndă a U.R.S S. — 
cea mai mare garanție 

a păcii
HAVANA 5 (Agerpres). — La 4 

septembrie ziarul Cuban „Revolu
tion" a publicat un articol consa
crat hotărîrii guvernului sovietic 
cu privire la efectuarea experien
țelor nucleare. Această hotărîre, 
subliniază ziarul, a derutat cercu
rile militare din țările occidentale. 
Și, in primul rlnd, din Statele 
Unite. In schimb ea a fost intim- 
pinată cu o uriașă satisfacție de 
toate popoarele și guvernele care 
se situează pe pozițiile păcii.

Nu există un popor care să nu fie 
convins, scrie ziarul, că cea mai 
mare garanție a păcii o oferă po
ziția fermă și puterea crescîndă a 
U.R.S.S. și a tuturor țărilor lagă
rului socialist.

Adenauer, apărat și sprijinit de 
Pentagon, a transformat Germania 
occidentală intr-o tabără militară.

In aceste condiții, se spune în 
continuare în articol, este înfrufo- 
ful firesc că Uniunea Sovietică a 
luat o serie de măsuri pentru a 
determina cercurile militare să re- 
nunfe la pretențiile lor pentru a 
le pune la locul lor și a nu le 
da posibilitatea să atragă lumea 
intr-un război.

Să preîntîmpinăm
Chemarea adresată

de tineretul sovietic tinerilor
din întreaga lume

MOSCOVA. — Comitetul 
Central al Uniunii Tine
retului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) și Comitetul organi
zațiilor de tineret din U.R.S.S. 
au adresat tinerilor din în
treaga lume chemarea să întă
rească solidaritatea în lupta 
pentru pace, să condamne po
litica agresivă criminală a im
perialismului internațional, să 
ceară guvernelor S.U.A., An
gliei și Franței să consimtă Ia 
încheierea de urgență a Tra
tatului de pace cu cele două 
state germane.

Este necesar să se activeze 
energic și solidar, se sublinia
ză în declarația C.C. al 
U.T.C.L. Imperialiștii pot a- 
trage omenirea într-un război 
termonuclear dacă lucrurile 
vor fi tergiversate.

Tocmai pentru că nouă, ti
nerilor sovietici, ne este foarte 
scumpă cauza păcii, a ferici-

rii 
se

războiul I
Apelul Organizației 

Internaționale 
a Ziariștilor

tuturor popoarelor lumii, 
spune în declarație, nu pu

tem privi cu indiferență pre
gătirile militare ale revanșar
zilor occidentali.

C.C. al U.T.C.L. și Comite
tul organizațiilor de tineret 
din U.R.S.S. au adresat tine
retului din Republica Federa
lă Germană și Berlinul occi
dental chemarea rde a nu se 
lăsa înșelat și intimidat de e- 
Iementele fascizante.

în încheierea declarației se 
spune : împreună cu întregul 
tineret progresist din lume, 
noi vrem să preîntîmpinăm 
războiul. Să știe însă dușma
nii că la nevoie tineretul din 
Uniunea Sovietică este gata 
să ia arma în mină pentru a 
lichida o dată pentru totdea
una imperialismul — cauza 
războaielor și suferințelor o- 
menirii.

Numai dezarmarea generală și totală 
poate rezolva problema experiențelor

nucleare
GENEVA 5 (Agerpres). — 

Corespondentul agenției TASS, 
G. Dragunov, transmite : La 4 
septembrie în Palatul Națiuni
lor din Geneva a avut loc șe
dința Conferinței celor trei 
puteri cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nuclea
ră. După cum se știe, această 
ședință urma să aibă loc încă 
săptămîna trecută, însă șeful 
delegației americane, Arthur 
Dean, printr-o hotărîre unila
terală demonstrativă, fără a 
o pune de acord cu delegația 
sovietică, a amînat ședința și 
a plecat la Washington.

La ședința din 4 septem
brie, care a stîrnit un mare 
interes în rîndurile reprezen
tanților presei, S. K. Țarapkin, 
conducătorul delegației sovie
tice, a dat citire Declarației 
guvernului U.R.S.S. cu privire 
ta efectuarea exploziilor expe. 
rimentale cu arma nucleară.

Declarației guvernului so
vietic, pătrunsă de grija pen
tru securitatea popoarelor ță
rilor socialiste față de unelti
rile agresive ale blocului 
N.A.T.O., reprezentanții An
gliei și S.U.A. nu au putut

opune altceva 
calomnioase și 
țarnice.

Mergînd pe 
opiniei publice 
reprezentanții 
gliei au prezentat la ședința 
din 4 septembrie o propunere, 
făcîndu-i o largă reclamă, de 
a se încheia un acord cu pri
vire la încetarea exploziilor 
experimentale în atmosferă. 
Totodată, ei admit posibilita
tea efectuării exploziilor sub
terane și la mari altitudini. 
Această propunere nu este 
ceva nou : încă de mult guver
nele puterilor occidentale vor 
să obțină dreptul de a perfec
ționa arma termonucleară prin 
efectuarea de explozii subte
rane.

S. K. Țarapkin a atras aten
ția asupra acestui truc la eare 
recurg S.U.A. și Anglia, pre- 
zentîndu-1 drept o „nouă pro
punere". Acest truc urmărește 
în realitate să legalizeze ex
periențele subterane și de 
altă natură, încearcă să le 
substituie problemei principale 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Numai dezar-

decît atacuri 
„regrete" fă-

calea înșelării 
din țările lor, 
S.U.A. și An-

Tinerii de la Filatura „Dacia" 
își exprimă totala adeziune 

față de Declarația guvernului sovietic
Ca pretutindeni în țara 

noastră, Declarația gu
vernului sovietic a fost 

primită cu o aprobare unani
mă și la Filatura „Dacia" din 
Capitală. Muncitorii, tehnicie
nii, funcționarii, inginerii au 
discutat cu însuflețire pe mar
ginea importantului document, 
exprimîndu-și adeziunea to
tală față de măsurile juste a- 
doptate de guvernul sovietic, 
care au ca scop apărarea pă
cii și securității popoarelor.

— „Cunoaștem cu toții efor
turile depuse de Uniunea So
vietică pentru apărarea păcii 
în lumea întreagă, a subliniat 
tînăra filatoare Concea Elena 
de la secția ring. Declarația 
guvernului sovietic este o do
vadă în plus a acestor eforturi. 
In momentul de față, cînd is
teria pregătirilor de război ale 
S U A. și ale aliaților ior din 
blocul militar agresiv N A T O, 
a atins proporții fără seamăn, 
guvernul sovietic, dintr-o pro
fundă grijă pentru destinele 
păcii mondiale, ia toate măsu
rile pentru a face inofensiv pe 
orice agresor.

Sînt tînără Ca și întregul 
nostru popor, eu iubesc pacea. 
Privesc cu încredere și opti
mism viitorul minunat care 
este asigurat tineretului în 
patria noastră socialistă. Pen
tru apărarea acestui viitor, al 
muneii noastre pașnice crea
toare îmi exprim totala ade
ziune față de hotărîrea deose
bit de importantă, justă și ne
cesară. luată de guvernul so
vietic".

Tînăra muncitoare Gheorghe 
Florica, responsabila brigăzii 
a VII-a a spus :

„Declarația guvernului so
vietic dă riposta cuvenită 
cercurilor agresive din occi
dent, care caută să se joace cu 
destinele păcii în lume. Hotă
rîrea justă a Uniunii Sovietice 
de a efectua explozii experi-

mentale cu arma nucleară a 
fost luată după o matură și 
serioasă analiză a situației in
ternaționale actuale Această 
hotărîre este pătrunsă de 
grija consecventă și perseve
rentă pentru salvarea păcii în 
lume. Ea este un avertisment 
serios dat miîitariștilor vest- 
germani, care cu sprijinul pa
tronilor lor din blocul militar 
N.A.T.O- promovează o poli
tică revanșardă și provoca
toare îndreptată împotriva 
R. D. Germane, împotriva tu
turor țărilor socialiste. Noi 
știm că R- D. Germană este 
primul stat ai muncitorilor și 
țăranilor din istoria Germa
niei, care a dus și duce o poli
tică iubitoare de pace, cores
punzătoare nu numai interese
lor poporului german, dar și 
intereselor tuturor popoarelor 
eare iubesc pacea. Măsurile 
recente luate de guvernul
R. D. Germane în Berlin s-au 
dovedit a fi absolut necesare.

Puterile occidentale, în timp 
ce refuză cu încăpățînare în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania, încurajează înar
marea Germaniei occidentale, 
încurajează politica revanșar
zilor și miîitariștilor de la 
Bonn, care urmăresc lichida
rea R D. Germane. Prin în
treaga lor politică guvernele
S. U.A . Angliei și Franței au 
dovedit că nu vor să meargă 
pe drumul unei Germanii uni
ficate pe cale pașnică, a unei 
Germanii pașnice și democra
te. Dar reglementarea proble
mei germane nu mai suferă 
amînare Țara noastră, alături 
de celelalte țări socialiste, se 
pronunță cu hotărîre pentru 
încheierea încă în cursul aces
tui an a Tratatului de pace 
german, tocmai pentru că el 
ar însemna o contribuție de 
mare preț la cauza întăririi 
păcii în Europa.

GH. PURCÂREA

amarea generală și totală, 
subliniat delegatul U.R.S.S., 
poate rezolva problema expe
riențelor nucleare. In momen
tul cînd va înceta cursa înar
mărilor, iar stocurile de arme 
nucleare vor fi distruse, a- 
tunci vor dispare toate ten
dințele de perfecționare a lor 
și în consecință de efectuare 
a exploziilor nucleare experi
mentale.

FRAGA 5 (Agerpres). - Ce- 
teka transmite : Organizația 
Internațională a Ziariștilor 
(O.I.Z.) a dat publicității un 
apel adresat ziariștilor din în
treaga lume în care îi cheamă 
să contribuie la rezolvarea 
pașnică a problemelor legate 
de semnarea Tratatului de 
pace cu Germania și de situa
ția din Berlinul occidental.

„în interesul întregii lumi, 
se spune în apel, în interesul 
menținerii păcii trebuie să se 
găsească o soluție care să pre- 
întîmpine primejdia izbucnirii 
unui nou război mondial...

Din păcate mai sînt încă 
ziariști care încearcă sa ascun
dă opiniei publice adevărata 
esență a problemelor Tratatu
lui de pace cu Germania și 
Berlinului occidental. Ei infor
mează greșit Pe cititori despre 
propunerile privind rezolvarea 
acestor probleme și trec sub 
tăcere posibilitățile rezolvării 
lor pe cale pașnică. Există zia
riști care ascund primejdia 
reînvierii militarismului vest- 
german și a tendinței revizui
rii frontierelor, contribuie la 
crearea unei atmosfere de ne
încredere și ură, contribuie la 
propaganda războiului".

Prezidiul O.I.Z. îi cheamă 
pe toți ziariștii de bună cre
dință să informeze just opinia 
publică, să sprijine tratativele 
cu privire la normalizarea si
tuației din Berlin și cu privire 
la însănătoșirea situației în 
Europa prin încheierea trata
tului de pace, să condamne 
propaganda revanșardă care 
implică pentru întreaga ome
nire primejdia unui război.

Întîlnire între
N. S. Hrușciov 

și Blas Roca

conducătorii 
revoluționare

o convorbire

MOSCOVA. — Nikita Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Alexei Kosîghin și 

Mihail Suslov, membri ai Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., s-au în- 
tîlnit la 5 septembrie cu Bias 
Roca, unul din 
organizațiilor 
din Cuba.

A avut Ioc
care a decurs într-o atmosferă 
de mare cordialitate și pride-" 
nie. în cursul convorbirii, 
Nikita Hrușciov și Bias Roca 
au avuț schimburi de păreri 
asupra problemelor internațio
nale, precum și asupra altor 
probleme care prezintă interes 
atît pentru Uniunea Sovietică, 
cît și pentru Republica Cuba.

»•

SITUAȚIA Olhl BRAZILIA
Acțiuni ale torțelor reacționare pcnțru împiedicarea investirii

BRASILIA 5 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
președintele Congresului bra
zilian, de Moura Andrade, a 
comunicat senatului că vice
președintele Joao Goulart va 
sosi la 6 septembrie la Brasi
lia unde urmează să fie înves
tit ca președinte. Intr-o decla
rație remisă presei la Porto 
Alegre, J. Goulart afirmă că 
dorința sa cea mai sinceră este 
de a reinstaura pacea în în
treaga țară cu respectul legii 
și al libertăților.

In ciuda comunicării făcute 
de miniștri militari că vor 
respecta hotărîrea privind in
staurarea lui Goulart, ei con
tinuă să trimită trupe în su
dul țării unde Goulart se 
bucură de cea mai mare popu
laritate. Agenția Prensa Lati
na relatează că la Florianopo- 
lis a sosit vasul portavion 
„Minas Gerais" de pe care au 
fost debarcate două regimente 
de infanterie marină. Tot aci 
a sosit și Cordeiro de Farias, 
trimis de miniștri militari 
să-l înlocuiască pe generalul

lui Goulart ca președinte
Machado Lopes, comandantul 
armatei a treia, adept al res
pectării constituției și înves
tirii imediate - - - 
președinte.

a lui Goulart ca

5 (Agerpres). —BRASILIA
După cum anunță agențiile de 
presă, evenimentele din Bra
zilia au luat brusc o nouă în
torsătură provocată de cercu
rile militariste și reacționare 
după comunicarea făcută de 
președintele Congresului, Mou
ra Andrade, că vicepreședinte
le Goulart va sosi la 6 septem. 
brie în capitală pentru a fi 
investit ca președinte al Bra
ziliei. Noaptea trecută, în mo
mentul cînd comisiunea parla
mentară însărcinată să-l adu
că în capitală pe președintele 
desemnat, se pregătea să se 
îmbarce pe un avion special 
cu destinația Porto Alegre, o 
„pană“ de electricitate a scu
fundat aeroportul în întuneric 
împiedicînd decolarea apara
tului. In ciuda intervenției se
natorului Andrade și a mem
brilor comisiunii, curentul nu

Condamnarea unui spion american
în Uniunea Sovietica

Primirea călduroasa făcuta
lui G. S. Titov la Leipzig

Imagine 
fericite, 
stradă

a unei copilării 
surprinsă pe o 

a capitalei R. P. 
Bulgaria.

LEIPZIG 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zi
lei de 4 septembrie la Leipzig, 
in Piața Karl Marx, a avut Ioc 
un mare miting organizat de 
locuitorii Leipzigului in cin
stea lui G. S- Titov. Oamenii 

'muncii din oraș au venit la 
miting purtînd drapele, pa
nouri și portrete ale eroului 
cosmonaut Apariția la tribu
nă a eroului sovietic al Cos
mosului și a președintelui 
Consiliului de Stat al R.D.G.. 
W. Ulbricht, a fost întîmpina- 
tă cu ovații furtunoase. P. 
Frohlich, prim-secretar al Co
mitetului regional Leipzig al 
P.S.U G , membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G-, a rostit o cuvîntare.

In cuvîntul său de răspuns, 
G. S. Titov a mulțumit căl
duros locuitorilor Leipzigului 
pentru primirea călduroasă, 
cordială și a urat oamenilor 
muncii din R D.G. mari succe
se în construirea socialismului-

G. S- Titov a dăruit tovară
șului W Ulbricht ceasornicul 
pe care l-a purtat în timpul 
zborului cosmic. Mulțumind 
pentru acest dar, W. Ulbricht 
a subliniat că acesta este cel 
mai bun dar deoarece îl obli
gă să lucreze tot atît de pre
cis cum și-a făcut datoria Ti
tov.

A luat apoi cuvîntul W. Ul
bricht.

Scumpul nostru prieten G. S. 
Titov, a spus el, a venit la noi 
ca sol al Uniunii Sovietice iu
bitoare de pace, ai cărei oa
meni de știință, ingineri, teh
nicieni și cosmonauți eroi au 
trasat omului calea spre Uni
vers G. S. Titov a venit la noi 
ca sol al păcii. In același timp 
el este o mărturie vie a supe
riorității și forței Uniunii So
vietice și lagărului socialist.

Dezarmarea generală și to
tală în Germania, a declarat 
W Ulbricht, ar constitui tot
odată o bună contribuție a po
porului german la dezarmarea 
generală și totală în toate ță
rile lumii, ceea ce au cerut 
guvernul sovietic și N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U E S S., 
in cuvîntarea rostită la Orga
nizația Națiunilor Unite

In aceeași zi a avut Ioc o 
mare recepție în cinstea erou
lui cosmonaut, organizată de 
Consiliul municipal din Leip
zig.

Lucrările conferinței 
țărilor neangajate

IZMIR. — în legătură cu 
participarea R. P. Romîne Ia 
Tîrgul de la Izmir, la 4 sep
tembrie a fost organizată o zi 
a R. P. Romîne. Cu acest pri
lej, pavilionul R. P. Romîne a 
oferit un cocteil la care au 
participat reprezentanți ai ofi
cialităților, oameni de afa
ceri, ziariști. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

da de nord) a crescut în com
parație cu luna iulie cu 20.500 
persoane și a fost de 305.243 
persoane.

LONDRA. — La 4 septem
brie la Manchester s-a deschis 
o conferință de fizică nucleară, 
la care participă peste 405 de 
cunoscuți savanți din 30 de 
țări, printre care Uniunea So
vietică.

BERLIN. — La invitația A- 
cademîei Germane de Științe 
din Berlin, marți dimineața a 
sosit în capitala R. D. Ger
mane acad. Athanase Joja, 
președintele Academiei R. P. 
Romine.

LONDRA. — Potrivit date
lor Ministerului Muncii, la 
15 august numărul șomerilor 
din Anglia (exciuzînd Irlan-

VARȘOVIA - La Jablonna. 
lingă Varșovia, a luat sfîrșit 
a 5-a Conferință națională de 
mecanică a fluidelor, organi
zată de Academia Polonă de 
Științe, la care au participat 
oameni de știintă din U.R.S.S., 
R.D.G., R.F.G., Franța, Angiia

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 iulie 
organele sovietice ale secu
rității statului au arestat pe 
cetățeanul S.U.A., Marwin 
William Maccinen, în timp ce 
fotografia un obiectiv militar. 
Maccinen a sosit în Uniunea 
Sovietică venind din Berlinul 
occidental și a făcut o călăto
rie turistică cu automobilul pe 
itinerariul Ujgorod — Lvov 
— Kiev. După cum s-a con
statat ulterior, Maccinen, stu
dent la Universitatea din Ber
linul occidental, a fost recru
tat de serviciul de spionaj a- 
merican din Berlinul occiden
tal, de unde a fost trimis în 
Uniunea Sovietică cu o misiu
ne specială.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a protestat 
pe lîngă Ambasada S.U.A. la 
Moscova în legătură cu fap
tul că serviciul de spionaj a- 
merican continuă să foloseas
că călătoriile turistice ale ce
tățenilor S.U.A. în Uniunea 
Sovietică în scopul spionaju
lui și a cerut să se ia măsuri 
imediate pentru încetarea fo
losirii turismului în scopuri de 
spionaj. In timpul călătoriei 
prin teritoriul Ungariei, Ce
hoslovaciei, Ucrainei, Macci-

nen se îndeletnicea cu strîn- 
gerea datelor de spionaj, foto
grafia obiective militare cu 
caracter defensiv și nota date 
caracteristice ale acestor o- 
biective. In momentul arestă
rii, asupra lui Maccinen s-a 
găsit o centură în care păstra 
numeroase clișee, un bloc-no- 
tes și un caiet în care avea 
notate date cu caracter de 
spionaj. In baza materialelor 
incontestabile cu privire la 
activitatea de spionaj, desco
perite de organele securității. 
Maccinen a fost deferit justi
ției pe baza articolului 
codul penal al R.S.S. 
nene (spionajul).

Ministerul Afacerilor 
ne al U.R S.S. a atras atenția 
Ambasadei S.U.A. și asupra 
faptului că, după cum a con
firmat din nou cazul Macci
nen. organele de spionaj ame
rican folosesc Berlinul occi
dental ca centru pentru des
fășurarea activității de spio
naj și diversiune împotriva 
U.R.S.S. și celorlalte țări so
cialiste.

a fost restabilit. Președintele 
ad-interim Mazzili, a fost 
deîndată informat de această 
situație. Puțin mai tîrziu s-a 
aflat, relatează agențiile Fran
ce Presse și United Press In
ternational, că incidentul a 
fost provocat de autoritățile 
militare care controlează aero
portul, în rîndul cărora se 
găsesc numeroase elemente 
ostile investirii lui Joao Gou
lart. Agențiile reproduc de a- 
semenea, știrea potrivit căreia 
conducătorii aviației militare 
au intenția să intercepteze a- 
vionul care urmează să-l adu
că pe Goulart de la Porto A- 
legre la Brasilia.

Congresul brazilian s-a în
trunit imediat în plină noapte 
în toiul unei mari agitații și 
președintele ad-interim Maz
zili a anunțat că nu mai este 
în stare să mențină garanțiile 
date anterior privind asigura
rea securității sosirii lui Gou
lart. Membrii guvernului și în 
special cei trei miniștri mili
tari, care se află la Rio de 
Janeiro, au fost convocați de 
urgență la Brasilia.

Ziarul „Diario de Carioca", 
care apare la Rio de Janeiro, 
anunță că în cazul cînd secu
ritatea lui J. Goulart nu va 
putea fi asigurată, președin
tele Congresului va prezenta o 
moțiune prin care sediul Con
gresului va fi transferat în 
mod provizoriu la Porto Ale
gre, pentru a se proceda la in
vestirea lui Joao Goulart.

BELGRAD 5 — De la trimisul 
special Agerpres: Conferinfa șe
filor de state și guverne ale ță
rilor neangajate a continuat în di
mineața zilei de 5 
Primul a luat cuvîntul 
rodom Sianuk, șeful 
cambodgiene, care a 
guvernul Cambodgiei 
recunoască „de-jure" 
provizoriu al Republicii

Declarații asemănătoare au făcut 
I. B. Tito, președintele Iugoslaviei 
și Modibo Keifa, președintele Re
publicii Mali.

In continuare a vorbit Cyrille 
Adoula, primul ministru al Repu
blicii Congo, care a condamnat 
colonialismul în toafe formele și 
manifestările lui.

A luat apoi cuvîntul Antoine 
Gizenga, vicepreședintele guver
nului congolez. El a subliniat că 
Republica Congo este adeptă a 
unei păci trainice și guvernul ei 
va duce o politică de neutralitate.

Vorbind despre 
mumba, Gizenga a 
mine esfe o cinste 
rămîn nu numai un 
unul din cei mai devotați apără
tori ai idealurilor lui".

Președintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, a declarat apoi că 
țara sa recunoaște „de facto" și 
„de jure" guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria.

La încheierea ședinței, la pro
punerea președintelui Indoneziei,

septembrie. 
prințul No- 

delegafiei 
declarat că 
a hotărît să 

guvernul 
Algeria.

Patrice Lu- 
spus: „Pentru 
că am fost și 
discipol, ci și

★

57 din 
Ucrai-

Exter-

Sukarno, participantii la confe
rința de la Belgrad au cinstit me
moria eroului național al poporu
lui congolez Patrice Lumumba, 
păstrind un minut de tăcere.

După-amiază a avut loc o șe
dință închisă a șefilor delegațiilor.

★

BERLIN 5 (Agerpres).
TASS transmite : Cu urări și 
aplauze, în sunetele fanfare
lor mulțimea compactă de 
berlinezi l-a condus pe eroul 
cosmonaut G. S. Titov, care a 
vizitat Republica Democrată 
Germană între 1 și 5 septem
brie.

G. S. Titov a fost condus la 
aeroportul Schonefeld de 
W. Ulbricht, ambasadorul so
vietic M. Pervuhin și de co
mandantul suprem al grupu
lui de trupe sovietice I. Ko
nev.

La aeroport W. Ulbricht și 
G. S. Titov au rostit scurte 
cuvîntări.

Locuitorii Moscovei aduc
un ultim omagiu lui William Z. Foster

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La ora 14,00 
a fost permis accesul în sala 
coloanelor a Casei 
lor unde pe un 
înalt, înconjurat 
verdeață, se află 
corpul neînsuflețit 
Iliana Foster.

Oamenii muncii din 
lă, încolonați pe două 
trec pe lîngă sicriul lui Fos
ter, dînd ultimul omagiu vete
ranului mișcării muncitorești.

în jurul postamentului se 
află depuse coroane. Pe pan
glica uneia din ele scrie : „To
varășului 
tivist de 
comuniste 
naționale, 
pentru pace, democrație

sindicate- 
postament 

de flori și 
sicriul cu 

lui Wi-al

Capita- 
rînduri,

William Foster, ac- 
seamă al mișcării 
americane și inter- 
luptător neobosit 

ȘiTratativele de la Na Mon
NA 

După 
China 
pentru a doua 
le patru zile, 
clicii Fumi 
Oum nu s-a.u 
tratativele politice și militare 
de la Na Mon.

Purtătorul de cuvînt al 
delegațiilor guvernului regal 
și partidului Neo Lao Haksat 
la tratativele tripartite de la 
Na Mon a arătat că clica 
Fumi Nosavan-Boun Oum sa
botează tratativele. Potrivit 
instrucțiunilor Statelor Unite 
și cu sprijinul acestora se 
pregătește în mod febril relua
rea operațiunilor militare în 
Laos.

HANOI 5 (Agerpres), — 
Postul de radio „Vocea Lao-

MON 5 (Agerpres). — 
cum transmite agenția 
Nouă, la 4 septembrie, 

oară în ultime- 
reprezentanții 
Nosavan-Boun 
prezentat la

sului" a anunțat că trupele 
grupului rebel de la Savanna- 
ket, incitate de S.U.A., con
tinuă să comită acte provoca
toare, atacînd regiunile eli
berate ale țării. La 27 august, 
trei companii de rebeli au 
acaparat mai multe sate lingă 
Sala-Fukun. Rebelii au captu
rat tineretul din aceste sate, 
l-au încorporat cu forța în 
armata rebelilor, au confiscat 
vitele locuitorilor și le-au dis
trus casele. Sub loviturile for. 
țelor populare trupele clicii 
Boun Oum-Fumi Nosavan au 
fost nevoite să se retragă.

Postul de radio subliniază 
că noile acte provocatoare ale 
rebelilor, sprijiniți de agre
sorii americani, accentuează 
încordarea în Laos,

socialism, din partea Comite
tului Central al P.C.U.S.". 
Alături se află o coroană din 
partea Comitetului Național 
al Partidului Comunist din 
S.U.A. Această coroană a fost 
depusă de Elisabeth Gurley 
Flynn, președintele Comitetu
lui Național al Partidului Co
munist din S.U.A., care a so
sit la Moscova.

Prima gardă de onoare la 
sicriu a fost formată din 
membrii comisiei pentru orga
nizarea funeraliilor, în frunte 
cu Otto Kuusinen.

Lîngă sicriul lui Foster se 
află Esther Foster, văduva 
decedatului.

După-amiază din garda de 
onoare au făcut parte L- I. 
Brejnev, N. S. Hrușciov, N. G. 
Ignatov, A N- Kosîghin, O. V. 
Kuusinen, M. A. Suslov, N. M. 
Șvernik, P. N. Pospelov, G. I 
Voronov, V. V. Grișin. K. E. 
Voroșilov- Dintr-o gardă de 
onoare anterioară au făcut 
parte Maurice Thorez și Blas 
Roca care se află la Moscova.*

(Agerpres) TASS 
septembrie a so- 

Elisabefh Gurley

MOSCOVA 5 
transmite: La 4 
sit la Moscova 
Flynn, președintele Comitetului
National al Partidului Comunist 
din S.U.A., care a fost împuterni
cită de conducerea partidului să 
participe la funeraliile președinte
lui de onoare al Comitetului 
fional al Partidului Comunist 
S.U.A., William Z. Foster.

In aceeași zi G. Flynn a
primită de Otto Kuusinen, mem
bru al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S. In numele C.C. 
al P.C.U.S., Kuusinen i-a prezentat 
condoleanfe în legătură cu moar
tea lui William Foster,

Na
din

fost
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și S.U.A. Din partea R. P. Ro
mine a participat prof. univ. 
Caius Iacob, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 
care a fost ales președinte al 
uneia din ședințele conferin
ței, și a prezentat o comuni
care intitulată „Soluții exacte 
în dinamica gazelor".

BERLIN. — în Republica 
Democrată Germană se desfă
șoară pe larg pregătirile în 
vederea apropiatelor alegeri 
de la 17 septembrie pentru or
ganele locale ale puterii de 
stat. în Republică au avut 
deja Ioc aproximativ 220.000 
de adunări electorale la care 
au participat peste 6,5 milioa
ne cetățeni.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum 
relatează ziarul „Izvestia", 
Tribunalul militar al regiunii 
militare Kiev a condamnat pe 
spionul american Marwin 
William Maccinen la 8 ani 
închisoare.

După cum s-a mai anunțat, 
Maccinen a fost reținut de 
organele sovietice ale secu
rității de stat la 27 iulie 
Kiev în timp ce fotografia 
obiectiv militar.

La proces Maccinen și-a
cunoscut pe deplin vina, ară- 
tind că a fost recrutat de 
serviciul de spionaj american 
ca agent secret și trimis 
U.R.S.S. pentru spionaj.

„Izvestia" a publicat foto
grafii ale „notelor de drum" 
ale spionului, precum și ale 
autoturismului „Volkswagen" 
purtînd, numărul vest-berlinez 
999.

Ia
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Măsurile luate de gu
vernul R. D. Germane la 
Berlin se bucură de 

sprijinul tineretului, al întregii 
populații din R. D. G. Acest 
lucru s-a 
faptul că 
lansată de 
al Uniunii
German „Patria ne cheamă să 
apărăm republica socialistă1.", 
circa 40.000 de tineri și-au ex
primat dorința să fie înrolați 
ca voluntari în rîndurile forțe
lor armate. Acest sprijin se 
manifestă, de asemenea, în a- 
valanșa de scrisori și declara
ții care sosesc pe adresa pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R.D.G., ........ “..........
adresele 
ziarelor. Trăsătura caracteris
tică a tuturor acestor scrisori 
și declarații este că autorii loi 
își exprimă voința de a întări 
prin fapte măsurile luate pen
tru apărarea statului nostru 
socialist.

Iată, de pildă, ce scrie tînă
rul Joakim Gross, turnător în
tr-o mare uzină a R.D.G. :

„Ca tînăr muncitor salut din 
toată inima măsurile luate de 
guvernul nostru pentru regle
mentarea situației din Berlin. 
Cît de nimerite sînt a- 
ceste măsuri reiese din deruta 
miîitariștilor vest-germani. Sînt 
de părere că acum a devenit 
foarte limpede pentru toată 
lumea cît de necesar este un 
Tratat de pace care să rezolve 
concomitent și problema Berli
nului occidental.

Eu îmi iau angajamentul să

manifestat prin 
la chemarea 

Consiliul Central 
Tineretului Liber

Walter Ulbricht, pe 
redacțiilor tuturor

muncesc cu mai multă răspun
dere ca în trecut, străduin- 
du-mă să dau produse numai 
de bună calitate și să reduc 
la minimum rebuturile. A- 
ceasta va fi contribuția mea 
personală la întărirea patriei 
noastre".

Hannelon Nickisch, o tînără 
muncitoare din întreprinderea 
de stat „Druchguss", a scris 
următoarele :

„Găsesc că mașinile luate 
de guvernul nostru sînt abso
lut juste, pentru că ele sînt

să participe la orice regle
mentare a problemei germane, 
în ciuda numeroaselor pro
puneri realiste venite din 
partea Uniunii Sovietice, a Re
publicii noastre democrate. In 
schimb au întreprins totul pen
tru a aduce prejudicii statu
lui nostru. Prin numeroasele 
acțiuni provocatoare între
prinse din Berlinul occidental 
- transformat de 
cidentale șl de 
vanșarde de la 
bîrlog de spioni.

puterile oc- 
cercurile re- 
Bonn într-un 
diversioniști

Corespondentă telefonică din Berlin

îndreptate împotriva militariș- 
tilor din Germania occidentală 
și din Berlinul de vest. A- 
ceste măsuri sînt în interesul 
întregii clase muncitoare ger
mane. Contribuția mea va fi 
aceea că voi căuta ca din 
secția unde lucrez să nu iasă 
decît produse de prima cali
tate. în afară de aceasta, mă 
voi strădui să duc cît mai b.ne 
la îndeplinite sarcinile ce mi 
le va da organizația U.T.L.G. 
Vă încredințez - a încheiat 
ea - că nu voi precupeți nici 
un efort pentru a-mi aduce 
contribuția la îndeplinirea pla
nurilor economice ale între
prinderii noastre".

„Măsurile luate de guvern 
la Berlin au fost imperios ne
cesare - a declarat tînărul 
inginer Harry Nieke de la Ins
titutul de proiectări energetice 
din Berlin. De ani de zile au
toritățile vest-germane refuză

și de tot felul de lepădături 
fasciste, se acționa împotriva 
țării noastre, împotriva celor
lalte țări socialiste. Noi nu am 
putut aștepta pînă cînd mili- 
tariștii vest-germani, profitînd 
de Berlinul occidental, să 
pună în pericol marile reali
zări ale poporului nostru. Cei 
ce au crezut că răbdarea sta
tului nostru muncitoresc țără
nesc este nelimitată, au qreșit 
profund. Măsurile luate în a- 
părarea statului nostru inde
pendent și suveran sînt pe de
plin juste. Ele au fost luate la 
timp și au lovit din plin acolo 
unde era necesar. Furia stîi- 
nită la Bonn a demonstrat a- 
cest lucru. Noi, tinerii intelec
tuali, sîntem pătrunși de do
rința de a justifica încrederea 
poporului, care ne-a trimis să 
studiem. De aceea vom face 
tot ce ne stă în putință, fiecare

la locul său de muncă, ca să 
arătăm că știm să răspundem 
la această încredere, muncind 
neobosit pentru întărirea și 
înflorirea statului nostru so
cialist, primul stat german al 
muncitorilor st țăranilor. Pri
mele succese le-am și obținut. 
Prin revizuirea proiectelor în
tocmite la institutul nostru 
pentru construcția unei cen
trale electrice, am reușit să 
găsim noi rezolvări, care a- 
duc economii la construcție în 
sumă de 11.000 mărci. Aceasta 
constituie prima noastră con
tribuție la întărirea patriei 
noastre — R D. Germană".

Același entuziasm și același 
sprijin acordat măsurilor luate 
de guvernul nostru pot ti în- 
tîlnite și în rîndurile tinerilor 
ostași ai Armatei noastre Na
ționale Populare. într-o scri
soare adresată președintelui 
Consiliului de Stat, echipajul 
unui tanc scrie :

„Dragă tovarășe Walter 
Ulbricht I Numeroși tineri din 
diferite întreprinderi de stat vi 
se adresează dvs. taportînd 
despre succesele economice 
obținute. Astăzi vi se adre
sează echipajul unui tanc, 
format din tineri care doresc 
să-și exprime devotamentul 
fată de patria noastră socia
listă și întregul lor sprijin tată 
de măsurile luate de quvemul 
nostru. Vă declarăm de la În
ceput ; noi stăm de strajă pă 
cii și totodată stăm cu vigi
lență de pază cuceririlor re
publicii noastre".

HERBERT HEMAN
Berlin, 5 septembrie 1961.
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