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HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, a Consiliului de Miniștri și a Consiliului 
Central al Sindicatelor

Semnarea Declarației cu privire la relațiile dintre P.M.R* 
și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și losip Broz-Tito semnînd Declarația

Sosirea delegației guvernului
R. P. R. și a P. M. R. în Capitala

Pe baza hotărîrilor celui de-al H-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romin din decembrie 1955, C.C. al P.M.R. în ședința sa 
plenară din martie 1956 a recomandat Consiliului de Miniștri și 
Consiliului Central al Sindicatelor să elaboreze măsuri corespunză. 
toare tn vederea creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii.

Ca urmare, în cursul anului 1956 au fost aduse îmbunătățiri tn 
salarizarea muncitorilor din industria chimică, industria petrolului, 
foraj și exploatare geologică, industrializarea lemnului, energia 
electrică, exploatarea feroviară, cadrelor didactice din învățămintul 
elementar și mediu, lucrătorilor din comerț, unei părți a persona
lului tehnic-ingineresc și administrativ, precum și altor categorii, 

îndeplinirea planului do producție în industrie, în proporție de 
104% pe primele 9 luni ale anului, creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, ca urmare a eforturilor depuse de clasa 
muncitoare, permit aplicarea tn continuare a măsurilor de îmbună
tățire a nivelului de trai al muncitorilor și funcționarilor.

Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, tn ședința sa din 15 mai 1956 a recomandat Guvernului șl 
Consiliului Central ai Sindicatelor, să studieze și să propună îmbu
nătățirea sistemului actual de salarizare a muncitorilor și a siste
mului de pensii.

Examinind propunerile făcute, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, Consiliul de Miniștri și Consiliul Central al 
Sindicatelor,

Hotărăsc:
1. Pentru a asigura muncitorilor cu ctștigurf mici, o creștere 

imediată a veniturilor lor, să se stabilească ciștiguriie minimale 
nete din salarii, ale muncitorilor, țu începere de la 1 noiembrie 
1956, Ia 350—400 lei lunar, diferențiate pe ramuri de producție, 
la care se vor adăuga in continuare compensațiile bănești pentru 
cartelele salariaților și ale soțiilor lor.

2. Pentru creșterea niveluiu] de frai al familiilor de salariați șl 
pensionari cu copii, care au venituri permanente numai din sa
lariu, respectiv din pensie, să se acorde (celor care beneficiază 
de compensația bănească pentru cartelele copiilor) cu începere 
de la 1 noiembrie 1956, o alocație de stat pentru flecare copii 
pină la vtrsta de 14 ani, In sumă de 100 lei (inclusiv compen
sația bănească pentru cartelele copiilor) astfel:

Salariaților cap de familie cu un salariu tarifar: 
■I — pînă la 1.200 Iei lunar — pentru toți copiii — 
J — între 1.201—1.500 le| lunar, tncepînd de la al doilea copil.
/ — Intre 1.501—2.000 lei lunar, începînd de la al treilea copil.
,i — peste 2.000 lei lunar, începînd de la al patrulea copil.

3. Pentru a crea condiții mai bune de trai pensionarilor cu
pensii mici, să se stabilească cu începere de Ia 1 decembrlp 
1956, următoarele pensii minimale pentru pensionarii titulari:

— pensia minimă de bătrinefe — 200 lei lunar în mediul ru
ral și 250 lei lunar In mediul urban ;

— pensia minimă de invaliditate — între 180—300 lei lunar, 
tn raport cu gradul de invaliditate și 
ral) al pensionarului.

Comitetul Central al P.M.R.,
Prim-secretar

GH. GHEORGHIU-DEJ

Buletin medical
asupra stării sănătății tovarășului dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

In urma consultului făcut tn ziua de 28 octombrie 1956 consta 
tîndu-se că starea generală bună se menține, se hotărăște conti
nuarea convalescenței la București.

Recepție în cinstea 
parlamentarilor francezi

domiciliul (urban sau ru-

Consiliul de Miniștri al R.P.R.
Președinte

I CHIVU STOICA

— pensia minimă lunară I.O.V.R. se stabilește la 180 lei în 
mediul rural și 200 lei în mediul urban.

Drepturile de compensație bănească de cartelă pentru pensio
nari și soțiile lor nesalariate, se vor plăti în continuare.

4. Incepind de la 1 ianuarie 1957 se va extinde treptat, țlnînd 
seama de specificul fiecărei ramuri, sistemul de salarizare pe 
funcțiuni aprobat prin H.C.M. nr. 1360/1956 la personalul tehnic, 
de specialitate și administrativ, din sectoarele necuprinse de 
această Hotărîre, in primul rînd la personalul medico-sanitar, 
aparatul sfaturilor populare și la alte categorii de salariați.

5. Studiile întocmite pînă acum pentru îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare a muncitorilor să fie definitivate pînă la 31 
decembrie 1956, după o largă consultare a muncitorilor și a ca
drelor tehnice din principalele întreprinderi, astfel incit îmbună
tățirea sistemului de salarizare să ducă la o creștere a cointere
sării materiale a muncitorilor în sporirea productivității muncii și 
a rentabilității întreprinderilor — sursa și condiția principală a 
ridicării nivelului de trai.

Pentru verificarea practică a Îmbunătățirii sistemului de sala
rizare se va trece la experimentarea sa în semestrul I al anului 
1957, In unele întreprinderi din toate ramurile economiei națio
nale. Pe baza rezultatelor obținute și a propunerilor făcute de 
către muncitori, tehnicieni și ingineri, sistemul de salarizare se 
va definitiva și se va pune treptat in aplicare în toate ramurile 
economiei naționale în semestrul II al anului 1957.

In aceeași perioadă se vor definitiva și studiile referitoare la 
tmbunătăfirea sistemului actual de pensii.

6. Se va suplimenta* bugetul de stat pe trimestrul IV 1956 cu 
sumele necesare și se vor prevedea în planul economiei națio
nale și în bugetul de stat pe anul 1957, fonduri materiale și 
bănești necesare pentru înfăptuirea măsurilor de mai sus.

In vederea aplicării cu succes a prezentei Hotărîri, ministerele, 
organele de partid și sindicale, sfaturile populare și conducerile În
treprinderilor vor mobiliza oamenii muncii și vor lua măsuri pen
tru sporirea însemnată a producției industriale și agricole și a fon
dului de mărfuri de consum, alimentare și agricole.

întreprinderile producătoare trebuie să asigure o mai bună valo
rificare a materiilor prime, îmbunătățirea consumurilor specifice, să 
îmbunătățească calitatea și sortimentele mărfurilor, să crească pro
ductivitatea muncii și să reducă prețul de cost al producției.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin, Consiliul de 
Miniștri și Consiliul Centrai ai Sindicatelor cheamă pe toți oamen:: 
muncii din țara noastră, organele de partid, sindicale și de tineret, 
organele puterii de stat să depună toate eforturile și să muncească 
cu abnegație pentru înfăptuirea măsurilor prevăzute în această Ho- 
tărire, menite să ducă la ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii și tși exprimă convingerea că aceste eforturi vor fi încu
nunate de succes.

Consiliul Central al Sindicatelor 
Președinte 

GHEORGHE APOSTOL

Conf. dr. F. Kapplch 
Dr. D. Popescu
Dr. C. Caba

28 octombrie 1958.

franceze, Lucien Băgouin au toas
tat pentru popoarele francez ți 
romîn, pentru continua întărire a 
prieteniei romîno-franceze.

Poporul nostru — a spue tov. 
C. Pîrvulescu — vede în persoana 
dv. pe solii eroicului popor fran
cez, purtător al unor strălucite 
tradiții revoluționare, popor care 
a fost însuflețit întotdeauna de un 
entuziasm generos pentru ideile 
progresiste, pentru concepțiile 
de dreptate, egalitate, libertate.

Cu prilejul acestei întîlniri, noi 
ti rugăm pe oaspeții noștri să 
poarte către poporul francez un 
cald mesaj de prietenie din par
tea noastră, și să se facă expo- 
nenții dorinței sincere a poporului 
nostru de a întări și dezvolta și 
mai mult pe viitor legăturile sale 
de colaborare, pe toate tărîmurile, 
în cadrul politicii internaționale 
de coexistență pașnică.

Sînt desigur interpretul cre
dincios al colegilor mei deputați 
șl senatori ai parlamentului fran
cez — a spus dl. L. Begouin — 
cînd vă spun cît de recunoscători 
vă sîntem pentru calda primire 
ce ni s-a făcut în țara dv.

Mulțumesc în primul rînd au
torităților guvernamentale și lo
cale penlru toate atențiile care ni 
le-au acordat. De asemenea mul
țumesc poporului romîn pe care 
am putut să-l cunoaștem mai bine 
și să-l stimăm mai mult cu pri
lejul călătoriei noastre.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

telegramă

Tovarășului 1OS1P BROZ-TITO
Președintele Republicii Populare Federative 

Iugoslavia
Părăsind ospitaliera dumneavoastră țară, delegația guvernului 

Republicii Populare Romîne și a Partidului Muncitoresc Romin 
mulțumește încă odată guvernului Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și popoarelor frățești iugoslave pentru primirea caldă 
și prietenească de care ne am bucurat în tot timpul vizitei și 
transmite cele mai bune urări pentru prosperitatea Iugoslaviei 
socialiste.

GH. GHEORGHIU-DEJ,
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

O manifestare a frăției
cu tineretul sovietic

Aseară, Casa Prietenie! Romf- 
no-Sovietice — A.R.L.U.S., a cu
noscut o nouă manifestare gran
dioasă. De data aceasta ea a 
primit sute de tineri din Capi
tală, veniți la adunarea festivă 
Închinată celei de a 38-a aniver
sări a Comsomolului.

Mai era încă timp pînă la în
ceperea adunării, cînd sala era 
deja arhiplină de tineri munci
tori, tehnicieni, elevi și studenți 
ce scandau lozinci ale prieteniei 
cu gloriosul tineret sovietic. Ca 
într-un singur glas, din sute de 
piepturi tinerești s-a înălțat apoi, 
râsunînd pînă departe cîntecul 
iubit — Imnul F.M.T.D.

La adunare au participat mem
bri ai C.C. al U.T.M., membri ai 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R., activiști ai Comitetu
lui Central U.T.M., ai Comitetu
lui regional și orășenesc U.T.M. 
București, tineri fruntași în pro
ducție și la învățătură din Ca
pitală, studenți și pionieri.

După deschiderea adunării fes
tive de către tovarășul Dumitru 
Bejan, prim secretar al comite
tului orășenesc U.TM.-București, 
a luat cuvîntul tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al biroului 
C.C. aj U.T.M., redactor șef al 
ziarului „Scinteia tineretului". 
Intr-o amplă cuvîntare, vorbito
rul a evocat lupta glorioasă a 
comsomoliștilor de-a lungul celor 
38 de ani de activitate pentru 
instaurarea noii orînduiri, pentru 
construirea comunismului în ma
rea lor patrie, pentru solidaritate 
și prietenie cu tineretul din în
treaga lume.

„Cu 38 de’ ani în urmă — a 
spus vorbitorul — tineretul so
vietic a primit din partea Parti
dului Comunist, a lui Lenin, po
runca de a făuri din organizația 
sa revoluționară care se năștea 
atunci, primul ostaș al mișcării 
comuniste de tineret internațio
nale. Astăzi sărbătorim ziua de 
naștere a acestui ostaș încercat 
— gloriosul Comsomol leninist.

Această sărbătoare atît de a- 
proape inimii noastre și a orică
rui tînăr de pe pămînt care în
țelege adevăratele aspirații ale 
epocii, cinstită an de an pretu
tindeni, are o adîncă semnifica
ție. Ea exprimă respectul pro
fund pentru tineretul patriei care 
a deschis era revoluțiilor proleta-

re, admirația pentru eroismul le
gendar al tineretului sovietic, 
pentru măreția spiritului de jert
fă dovedit de mii de ori tn rela
tiv scurta, dar clocotitoarea sa 
istorie,

BRIONI 29 (Agerpres). Tn di
mineața zilei de 28 octombrie a 
plecat spre țară delegația guver
nului Republicii Populare Romîne 
și a Partidului Muncitoresc Ro
mîn, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. membru 
în Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a R.P.R., prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Inalții 
oaspeți au fost conduși de pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, 
losip Broz-Tito și de alți membri

Adunarea festivă cu prilejul celei 
de a 38-a aniversări a Comsomolului

Fiecare pagină a acestei istorii 
este o impresionantă dovadă a 
uriașelor resurse de energie a ti
neretului pe care le poate de
clanșa o cauză mare. Cotnsomo- 
lul a luat fiin{ă în furtunoșii ani 

f
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Către
Comitetul Central al U.T.C.L.

Moscova
Dragi tovarăși,
Tineretul din capitala Republicii Populare Romîne întrunit 

tn adunare festivă cu ocazia celei de a 38-a aniversări a Com
somolului Leninist, transmite Comitetului Central al Comsomo
lului și întregului tineret sovietic un salut fierbinte de luptă Și 
sincere felicitări.

Uniunea Tineretului Muncitor, întregul tineret din Republica 
Populară Romînă, condus și educat de Partidul Muncitoresc Ro- 
min, participă cu entuziasm în munca de construire a unei vieți 
noi, socialiste în patria noastră, își închină toate forțele, toate 
cunoștințele și entuziasmul său tineresc luptei pentru continua 
întărire a statului nostru de democrație populară — scut al cu
ceririlor revoluționare ale poporului muncitor.

Alături de părinții și frații lor mai mari, tinerii și tinerele 
luptă cu avint sporit pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
cel de al ll-lea Congres al P.M.R.; ei participă cu entuziasm la 
munca din uzine și fabrici, pe șantiere, pe ogoare, tn școli și 
facultăți. Din rindurile lor se ridică sute și mii de inovatori și 
raționalizatori fruntași în întrecerile socialiste și în obținerea 
de recolte bogate.

Alături de întregul nostru popor tineretul Republicii Populare 
Romîne sprijină cu toată hotărîrea politica' Partidului Muncito
resc și a Guvernului Republicii Populare Romîne pentru priete
nia veșnică cu Uniunea Sovietică — prima țară a socialismului 
—cu China populară și cu celelalte țări socialiste, politica de 
pace și prietenie cu toate popoarele lumii.

Urmînd tradițiile revoluționare de luptă ale Uniunii Tineretu
lui Comunist din patria noastră și îmbogățindu-și neîncetat 
propria-i experiență de muncă și luptă pentru construirea socia
lismului. luptînd sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin, 
Uniunea Tineretului Muncitor, tineretul Republicii Populare Ro
mîne învață în același timp din pilda faptelor eroice ale comso- 
moliștîlor, din munca gloriosului Comsomol Leninist.

Tinerii și tinerele din Republica Populară Romînă au primit 
cu mare bucurie vestea că cel de al VI-lea Festival Mondial ai 
Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie va avea loc 
Ia Moscovă. Ei se pregătesc cu mare însuflețire pentru această 
măreață sărbătoare a tineretului iubitor de pace din întreaga 
lume și sînt fericiți că se vor intîlni cu acest prilej cu gloriosul 
tineret sovietic, de care îi leagă o adîncă și trainică prietenie.

Cu prilejul celei de a 38-a aniversări a Comsomolului Leni
nist, vă urăm dragi tovarăși noi și Însemnate succese în munca 
de creștere și educare a tinerei generații, în lupta pentru con
struirea comunismului, pentru pace.

Trăiască Comsomolul Leninist!
Trăiască și înflorească prietenia de nezdruncinat dintre tine

retul romîn și tineretul sovietic!

ai delegației iugoslave care au 
participat la convorbirile de la 
Belgrad și Brioni cu delegația 
romînă.

înainte de plecarea oaspeților 
către Fazane, în port au fost in
tonate imnurile naționale ale Ro- 
mîniei și Iugoslaviei. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu 
Stoica, împreună cu președintele 
Tito, au trecut în revistă garda 
de onoare.

La aeroportul din Pola delega
ția romînă a fost condusă de 
președintele R.P.F. Iugoslavia,

în care poporul condus de par
tidul lui Lenin scuturase lanțu
rile seculare ale exploatării, in 
care toată suflarea se ridica în 
apărarea puterii noi cucerite.

Vorbitorul a arătat apoi cîte- 
va exemple ale luptei glorioase 
duse de comsomol pentru victo
ria revoluției socialiste din Oc
tombrie, cit și în timpul războiu
lui pentru apărarea patriei.

Nepieritoare va rămîne și în 
sufletul nostru, al tinerilor din 
Republica Populară Romînă, re
cunoștința și dragostea față de 
Uniunea Sovietică, față de glo
rioasa Armată Sovietică care, 
eliberîndu-ne țara de sub jugul 
fascismului, a creat condițiile 
firielniCe pentru ca poporul, în 
runte cu clasa muncitoare con. 

dusă de Partidul Comunist Ro
min, să înfăptuiască insurecția 

. armată și să-și ia soarta 
priile sale mîini.

Vorbind în continuare 
succesele dobîndite pe 
construirii comunismului , 
pre puterea exemplului comsomo
liștilor pentru tinerii din lumea 
întreagă, tovarășul D. Popescu a 
spus :

Care este izvorul succeselor 
Comsomolului, înaltelor calități 
morale ale tineretului sovietic ? 
La baza acestor succese, a aces
tor înalte atitudini a tineretului 
sovietic stă neobosita muncă de 

j educație comunistă dusă clipă de 
j clipă de Comsomol, stă sfatul în- 
) ' țelept și cald al Partidului Co

munist al Uniunii Sovietice care

în pro-

despre 
frontul 
și des-

j munist al Uniunii Sovietice care 
j conduce și îndrumă Comsomolul 
J pas cu pas.
1 Cuiiiotijiiviui uesiațuoia mva .
j din primele zile ale înființării

)
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Comsomolul desfășoară încă . 

sale o muncă de educație .me-, 
nită să dea tineretului sovietic 
un tel de viață clar, să-l mobi-. 
lîzeze la o participare activă la 
viața socială a poporului, să 
pună în centrul vieții lui cauza 
partidului.

Comsomolul educă tineretul în 
spiritul poruncilor leniniste :. în- 
vățați, învățați, învățați. Tinerii 
sovietici învăță muncind și mun-, 
cesc învățînd. Setea pentru cul
tură și știință a tineretului so
vietic își ■ găsește toate posibili
tățile concrete pentru satisfacere.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice înconjoară cu cea mai

'(Continuare In pag. 3-a)

losip Broz-Tito șj de soția sa 
Iovanka Broz, de Edvard Kar- 
delj, vicepreședinte al Vecei exe
cutive federative, și Kocea Po- 
povici, secretar de stat pentru 
afacerile externe

★
Duminică la orele 13,10 delega

ția guvernului Republicii Popu
lare Romîne și a Partidului Mun
citoresc Romin în frunte cu to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej a so
sit în Capitală.

Pe aeroportul Băneasa se aflau

Trăiască prietenia
romîno-ingosiavă!

E a 29 octombrie a 
luat sfîrșit vizita 
delegației guver
nului R.P.R. și a 
P.M.R. în Iugosla
via. Delegația ro

mînă în frunte cu to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a sosit în Iugoslavia la 20 
octombrie, răspunzînd astfel 
invitației prietenești făcută de 
guvernul R.P.F. Iugoslavia și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia.

In cursul vizitei în Iugosla
via, delegația romînă a sim
țit prietenia și simpatia pe 
care popoarele Iugoslaviei le 
nutresk față de poporul romîn. 
Prietenia arătată de populația 
iugoslavă delegației noastre a 
impresionat puternic. „A fest 
cu adevărat o întîlnire sărbă- 
torească“ — a declarat tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Stegulețele romînești și iu
goslave fluturate de copiii din 
Belgrad la sosirea delegației 
R.P.R., nenumăratele senine 
prietenești făcute cu mina la 
trecerea mașinilor cu oaspeții 
romîni, cele două tablouri pro
prii dăruite delegației noastre 
de doi muncitori pictori ama
tori — iată numai cîteva ma
nifestări sincere și felurite care 
arată dragostea pe care o 
poartă poporul iugoslav față 
de poporul romîn.

Oriunde au poposit pe pă- 
mîntul Iugoslaviei, oaspeții 
romîni au avut prilejul să cu
noască și să aprecieze frumoa
sele realizări ale poporului iu
goslav in diferite ramuri de 
activitate. Vizita delegației 
noastre în Iugoslavia a servit 
în acest fel la o maj buna cu
noaștere reciprocă a muncii 
pe care o desfășoară cele 
două popoare în construc
ția socialistă, la continua în- 

' tărire a prieteniei romîno-iu- 
goslave.

Sub semnul prieteniei șl 
cordialității au avut loc con- 

: vorbirile dintre delegația ro
mînă și delegația iugoslavă. 
Referindu-se la felul cum au 
decurs aceste convorbiri tova
rășul Tito a declarat: „Ele 
s-au desfășurat într-un spirit 
prietenesc, tovărășesc, ajun- 
gîndu-se la înțelegere deplină 
în toate problemele discutate**.

Documentele date publicită
ții la încheierea convorbirilor 
romîno-iugoslave (Comunica
tul comun cu ocazia vizitei o- 
ficiale a delegației R.P.R. în 
R.P.F. Iugoslavia, acordul co
mercial și de plăți, protocolul 
cu privire la schimburile de 
mărfuri pe anij 1957—1960, 
acordul cu privire la colabora
rea tehnico-științifică, acordul 
de colaborare culturală, decla
rația cu privire la relațiile 
dintre Partidul Muncitoresc 
Romîn și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia) sînt o ilus
trare vie a convorbirilor fruc
tuoase purtate între cele două 
delegații.

Prietenia și colaborarea din
tre popoarele romîn și iugo
slav au vechi rădăcini în isto
rie. Ele sînt izvorîte din lup
ta comună purtată de-a lun
gul veacurilor pentru indepen- 

prezenți tovarășii: Gh. Apostol, 
Emil Bodnăraș, N. Ceaușescu, I. 
Chișinevschi, Al. Drăghici, Al. 
Moghioroș, Constantin Pîrvu
lescu, general colonel Leontin Să- 
lăjan. Șt. Voitec și alți membri 
ai C.C. al P.M.R., miniștri, con
ducători ai organizațiilor obștești.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în Bucu
rești, precum și membri ai Amba
sadei R.P.F. Iugoslavia în frunte 
cu Milutin Popovici, însărcinat cu 
afaceri ad-interim.

(Agerpres)

dența națională. Aceste tradi
ții au căpătat o bază nouă și 
un conținut mai bogat după 
eliberarea celor două popoare 
de sub jugul fascist. Relațiile 
prietenești romîno-iugoslave, 
care au suferit un timp o în
trerupere nenormală, se dez
voltă neîncetat. Un rol de 
mare însemnătate în îmbună
tățirea continuă a relațiilor 
prietenești dintre R.P.R. și 
R.P.F. Iugoslavia l-a consti
tuit vizita în țara noastră a 
delegației guvernamentale iu
goslave în frunte cu tovarășul 
Tito și documentele semnate 
cu acest prilej la București.

Evoluția relațiilor interna
ționale a confirmat în cursul 
ultimelor luni principiile și 
vederile conținute în declara
ția comună a guvernelor 
R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia 
semnată la București la 26 
iunie 1956. Cele două guverne 
— se spune în comunicatul 
comun semnat la Brioni — se 
vor conduce și mai departe de 
aceste principii și vederi atît 
în dezvoltarea relațiilor reci
proce cit și in eforturile co
mune pentru întărirea păcii 
în lume și dezvoltarea unei 
colaborări internaționale de
pline.

Relațiile prietenești dintre 
R.P.F. Iugoslavia și R.P.R. se 
dezvoltă continuu, pe baza 
principiilor suveranității, inte- 
grrtățîi teritoriale, egalității 
în drepturi, a respectului reci
proc și a neamestecului în 
treburile interne. Guvernele ce
lor două țări își exprimă con
vingerea fermă că aceste prin
cipii trebuie să fie valabile în 
general în relațiile internațio
nale.

St-rîns legate prin dorința 
comună de a contribui activ la 
cauza întăririi păcii și cola
borării între popoare, R.P.R. 
și R.P.F. Iugoslavia au pozi
ții similare în principalele 
probleme ale politicii interna
ționale. Astfel, ambele state 
se pronunță pentru participa
rea tuturor țărilor la viața in
ternațională, exprimîndu-și în 
special convingerea că toate 
problemele internaționale des
chise trebuie rezolvate exclu
siv prin mijloace pașnice și 
cu ajutorul metodei tratative
lor și a înțelegerii, în confor
mitate cu principiile Cartei 
Națiunilor Unite.

Există de asemenea o co
munitate de păreri între Iu
goslavia și țara noastră în 
ceea ce privește: respecta
rea principiului universalității
O.N.U. și mai ales recunoaște
rea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze de a fi reprezen
tată în această organizație; 
problema dezarmării și Interzi
cerii armelor atomice; schim
bul cît mai larg și cît mai li
ber de bunuri și ajutorul pen
tru țările insuficient dezvoltate 
economicește.

în prezent există toate con
dițiile pentru dezvoltarea și 
mai largă a colaborării prie
tenești între Iugoslavia și Ro-

,,Scinteia tineretului1 * * **

Acad. prof. dr. N. Gh. Lupu 
Acad. prof. dr. I. Hațeganu 
Prof. dr. C. C. Iliescu
Conf. dr. T. Spirchez

Cu prilejul vizitei In Republica 
Populari Romînă a delegației
parlamentare franceze, Constan
tin Pîrvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale, a oferit luni 
seara o recepție tn saloanele Ca
sei Centrale a Armatei.

La recepție au participat mem
brii delegației parlamentare fran
ceze, în frunte cu Lucien Be- 
gouin, conducătorul delegației. De 
asemenea, la recepție au luat par
te: Chivu Stoica, acad. M. Sado- 
veanu, Gh. Apostol, P. Borilă, 
Șt. Voitec. A. Bunaciu, Tijă Flo- 
rea, Th. Iordăchescu, O. Berlo- 
gea, P. Constantinescu-Iași, I. 
Dumitru, dr. Voinea Marinescu, 
I. Pas, Gh. Safer, C. Teodoru, Șt. 
Cleja. deputății: Șt. Țone, Gh. Vi- 
drașcu, Gh. Vasilichi, acad. dr.
N. Gh. Lupu, acad dr. Șt. S. Nico. 

Iau, acad. V. Mîrza, acad.GeoBog- 
za, dr. Al. Drăgan, N. Bellu, prof, 
univ. V. Cheresteșiu, N. Vasu, 
preot Al. Ionescu, Costache Anto. 
niu. Irina Răchițeanu și alții, re
prezentanți ai vieții științifice, a- 
cademicienii: Victor Eftimiu, N. 
Hortolomei, lorgu Iordan, B. 
Lăzăreanu, ziariști romîni și co- 
respondenți ai presei străine.

Au luat parte Pierre Francfort, 
ministrul Franței la București și 
alți membri ai corpului diploma
tic. precum Și grupul de ziariști 
care a însoțit delegația parla
mentară în vizită în Romînia.

In timpul recepției, președintele 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
Constantin Pîrvulescu și condu, 
cătorul delegației parlamentare

(Continuare tn pag. 2-a)
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Trăiască prietenia 
romîno-iugoslavăl

(Urmară din pag. l-a)
minia. In comunicatul comun, 
cele două guverne și-au expri
mat hotărirea să depună și in 
viitor eforturi pentru intărirea 
mai departe a colaborării prie
tenești intre R P.R și R P.F. 
Iugoslavia, in interesul ambe
lor popoare, ai păcii și socia
lismului.

Nicicind n-au fost condiții 
mai prielnice pentru dezvolta
rea colaborării economice in
tre Iugoslavia și Romlnia ca 
astăzi. In cursul tratativelor 
cele două delegații au exami
nat rezultatele lucrărilor de 
pînă acum ale specialiștilor 
iugoslavi și romîni relativ la 
folosirea resurselor hidroener
getice ale Dunării in sectorul 
Porților de Fier. Pentru con
ducerea și coordonarea lucră- 

' rilor care vor fi întreprinse, 
cele două guverne au hotărît 
înființarea unei comisii mixte 
iugoslavo-romine.

Prevederile cuprinse în do
cumentele cu privire la colabo
rarea economică și tehnico- 
științifică vor contribui de a- 
semenea la dezvoltarea unei 
colaborări cit mai multilate
rale și rodnice in folosul ce
lor două țări care construiesc 
socialismul.

Pentru opera de construire a 
socialismului în Romînia și 
Iugoslavia o deosebită însem
nătate prezintă și schimbul de 
experiență între Partidul 
Muncitoresc Romîn și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia 
(U. C. I.). Prin aceasta 
fiecare dintre cele două par
tide își poate aduce propria 

1 contribuție și studierea reci
procă a experienței acumulate. 
Trebuie avut in vedere că pro
movarea unui asemenea 
schimb de experiență este o 
parte indisolubilă a colaboră
rii Internaționaliste dintre 
partidele comuniste și muncl- 

i torești. |n interesul dezvoltă- 
J rii și consolidării forțelor pro

gresului și păcii In lumea în
treagă. De aceea o mate im- 
rprtanță prezintă convorbirile 
duse între delegația P.M.R. și 
U.C.I. în vederea lărgirii rela-

fiilor, a schimbului de expe
riență, a dezvoltării contacte
lor și colaborării intre cele 
două partide. In declarația cu 
privire la relațiile dintre 
P.M.R. și U.C.I. se arată că 
s-au stabilit măsuri practice 
pentru lărgirea și intărirea le
găturilor de colaborare pe ca
lea contactelor personale, prin 
schimbul de informații, de ho- 
tărlri ale congreselor și ple 
narelor de partid și de expe
riență in diferitele domenii 
aie activității partidelor, prin 
schimbul de păreri asupra pro
blemelor mișcării muncitorești 
internaționale cît șl asupra 
problemelor legate de apăra
rea și menținerea păcii.

Primirea sărbătorească deo
sebit de cordială făcută dele
gației romîne in Iugoslavia, 
precum și documentele semna
te jn urma convorbirilor pur
tate, demonstrează in chip 
strălucit trăinicia legăturilor 
de prietenie ce s-au stabilit 
între R.P R și Iugoslavia, în
tre cele două popoare Aceste 
legături au un fundament de 
nezdruncinat. Atît in țara ve
cină și prietenă — R.P.F. Iu
goslavia — cît și in patria 
noastră puterea aparține oa
menilor muncii; partidul cla
sei muncitoare este forța con
ducătoare a statului. Cele 
două popoare, romîn și iugos
lav, sînt strîns legate intre 
ele prin comunitatea țelurilor 
coristruirii socialismului a că
rei cale ne este luminată de 
același far: măreața învăță
tură marxist-lenlnlstă.

Tineretul patriei noastre, a- 
dînc devotat cauzei socialis
mului, a urmărit cu un interes 
deosebit vizita pe care a fă
cut-o delegația R.P R în Iu
goslavia. Aceasta pentru că 
tinerii din țara noastră nu
tresc sentimente calde, priete
nești față de poporul și tine
retul iugoslav. Tineretul ro- 
min salută din toată Inima 
rezultatele convorbirilor ro- 
mîno-iugoslave, exprimindu-și 
hotărîrea de a face totul pen
tru cimentarea tradiționalei 
prietenii romlno-iugoslave.

I îl >»T

Rezoluția celei de a 8-a plenare 
a C. C. al P. M. U. P.

într-o librărie din Moscova

uCărți din țările de democrație populara"
Manifestări 

culturale

Vizita delegației parlamentare 
franceze la Prezidiul 

Marii Adunări Naționale
La 29 octombrie acad. Mihail 

Sadoveanu, vicepreședinte al Pre. 
zidiului Marii Adunări Naționale 
și A. Bunaciu, secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
au primit pe membrii delegației 
parlamentare franceze, în frunte 
cu Lucien Begouin, deputat de 
Seine et Marne, care se află în 
țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale.

La primirg au asistat: deputății 
Gh. Vasilichi, acad. V. Mîrza și 
N. Bellu, precum și Jean Deciry, 
consilier al Legației Franței la 
București.

După ce a urat oaspeților un 
călduros bun venit, acad. Mihail 
Sadoveanu a apus intre altele: 
„Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale lipsește fiind 
suferind și îmi revine sarcina 
agreabilă să vă salut în calitate 
de vicepreședinte al Prezidiului 
și mai ales în calitate de scriitor 
care am cunoscut încă din prima 
tinerețe cu dragoste și entuziasm 
marea cultură a Franței. Ați pu
tut vedea desigur în țara noastră, 
în zilele pe care le-ați petrecut 
aici, rîvna poporului romîn de a 
se ridica acolo unde dreptul lui 
îl cere și nădăjduiesc că impre
siile ce le-ați avut sînt acelea ale 
unei primiri frățești în Republica 
Populară Romînă.

Vă mulțumim, dumneavoastră, 
dragi oaspeți, soli ai poporului 
francez pentru salutul pe care îl 
aduceți din partea Franței libere, 
Romîniei libere.

Luînd apoi cuvîntul, Lucien 
Begouin, conducătorul delegației 
parlamentare franceze, a spus, 
printre altele: „Aș vrea să vă 
rog, in primul rînd, să binevoiți 
a transmite domnului președinte 
Groza, urarea noastră cea mai 
sinceră de sănătate.

Această vizită din păcate
prea scurtă, se apropie
sfîrșit. Nu am putut să 
zităm (ara dumneavoastră 
întregime, să luăm toate 
tactele pe care le-am fi

remisă președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, dr. Pe
tru Groza.

Primirea a decurs într-o atmos
feră cordială.

(Agerpres)

Moscova, stra
da Gorki 15- 
Această adresă 
este bine cunos
cută moscoviților și 
Deși există magazine speciale 
sau secții care răspindesc cărțile 
din țările de democrație popu
lară la Leningrad, Kiev, Vilnius, 
Minsk, Baku, Tașkent, Kișinău. 
Lvov, Sverdlovsk, Vladivostok și 
în‘r-o serie de alte orașe sovie
tice, totuși aci, la Moscova, so
sesc nenumărate cereri și co
menzi din toate colțurile țării 
sovietice. Aci se aud în perma
nență limbile chineză, romînă. bul
gară, polonă, germană, ungară, 
cehă, sîrbă, albaneză, coreeană, 
mongolă. La vizitatorii acestui 
magazin putem vedea „Scînteia", 
„Rabotnicesko Delo", „Jenminji- 
bao", „Tribuna Ludu", „Szabad 
Nep“, „Rude Pravo", „Borba", 
„Nodon Sinmun", „Unen" și alte 
ziare.

In imensele săli ale magazinu
lui, la capătul standului fiecărei 
țări, alături de drapelele U.R.S.S. 
sînt drapelele țării respective. 
Iată drapelele de stat ale U.R.S.S. 
și Republicii Populare Romîne, 
iar ceva mai departe — drapelele 
U.R.S.S. și Republicii Populare 
Chineze, ale U.R.S.S. și Republi
cii Populare Bulgaria... Ne îndrep
tăm spre rafturile în care se află 
tipăriturile romînești. Multe nume 
și titluri. Nici nu-i de mirare: în 
Uniunea Sovietică au fost tra
duse, pină acum, lucrări a 26 de 
scriitori romîni Intr-un tiraj total 
de 4.295.000 exemplare. Pe lîngă 
poeziile lui Eminescu și lucrări 
de-ale lui Creangă, Slavici, Sahia, 
Mihail Sebastian se găsesc aci 
și lucrări ale scriitorilor rominl 
în viață: Mihail Sadoveanu, M. 
Beniuc, P. Dumitriu. A. Baran- 
ga, H. Lovinescu și alții. In sec
ția de beletristică — romanele 
lui Sadoveanu, „Lumina de la 
ulmi", a lui H. Lovinescu, bine 
cunoscut moscoviților, „Aerul 
proaspăt al înălțimilor" a tui V. 
Bîrlădeanu, culegerea de pove
stiri „Ani de luptă", almanahuri 
ale tinerilor scriitori, culegerea de 
poezii populare „Florile recuno- 
știnței" și multe altele.

Unul dintre vizitatorii care stau 
lîngă vitrină cere să i se arate 
ceva despre punerea în scenă a 
pieselor lui Caragiale pe scenele 
rominești. Vînzătorul- îi oferă un 
exemplar — special editat pentru 
regizori — din „O scrisoare pier-
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_____ , _ . do
rit, dar ceea ce putem să spunem, 
cu grija de a fi obiectivi, este 
că intr-adevăr, poporul dumnea
voastră a muncit cu ardoare pen. 
tru progresul uman care pare a-i 
fi lipsit in trecut.

îmi exprim dorința care este, 
în același timp, dorința poporului 
francez de a trăi în pace, pace 
care nu este posibilă decît pe te
melia prieteniei între popoare.

Conducătorul delegației iran, 
ceze Lucien Băgouin a inminat a- 
pol din partea președintelui Re
publicii Franceze, R. Coty — o 
medalie cu efigia sa pentru a fi

Plecarea din țară 
a unor oaspeți sovietici

Sî.mbătă a părăsit Capitala 
grupul de tehnicieni, muncitori și 
activiști sindicali din industria 
cărbunelui și industria chimică din 
Uniunea Sovietică condu# de I. A 
Saraviov, președintele Comitetu
lui regional din Kemersc al sin
dicatului muncitorilor din indus
tria cărbunelui.

Tn cursul vizitei în tara noas- 
tră oaspeții s-au întîlnit cu acti 
viști ai sindicatelor muncitorilor 
din industria minieră și ai mun
citorilor din industriile de petrol, 
chimie și gaz metan, cu care au 
discutat despre diferite probleme 
ale muncii sindicale și au făcui 
un schimb de experiență.

Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 30 octombrie 1956

VARȘOVIA (Agerpres). — 
P.A.P. transmite rezoluția celei 
de-a 8-a ședințe plenare a Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez cu privire 
la sarcinile politice și economice 
actuale ale partidului.

C.C. al P.M.U.P. aprobtnd 
linia politică elaborată în cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul W. Go
mulka, a adoptat o rezoluție in 
care, intre altele, se arată :

Comitetul Central declară că 
sarcina hotărîtoare pentru dezvol
tarea mai departe a Poloniei spre 
socialism e3te în momentul de 
față consolidarea rolului conducă
tor al partidului nostru ca forța 
politică și ideologică conducătoare 
a clasei muncitoare, poporului 
polonez și statului popular.

Partidul va fi în stare să înde
plinească rolul său de avangardă 
numai cînd va pune tn practică, 
cu îndrăzneală și fără șovăire, li
nia justă elaborată de cea de-a 
7-a ședință plenară a Comitetu
lui Central, linia îmbunătățirii 
sistematice a condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii de la orașe 
și sate, linia democratizării a- 
dînci, socialiste.

Partidul trebuie să se situeze 
în fruntea clasei muncitoare și 
a tuturor forțelor socialiste Îna
intate aie poporului tn procesul 
de lichidare a greșelilor și de
naturărilor din perioada tre
cută, în scopul de a duce acest 
proces pînă la capăt, în ciuda ine
vitabilelor dificultăți de trecere 
și șovăielilor, împotriva manevre
lor forțelor reacționare.

Rezoluția subliniază că este 
necesar de a se „lichida tendin
țele burgheze liberale false din 
rindul elementelor șovăielnice, în 
special din rindul anumitor pă
turi ale intelectualității".

De asemenea, se arată In re
zoluție, „vom izola și vom face 
inofensive forțele reacțiunii care 
își intensifică activitatea, încer- 
cînd să agraveze lupta de clasă 
și străduindu-se să profite de de
mocratizarea vieții politice din 
țară împotriva socialismului și 
deci împotriva democrației, și să 
sape o prăpastie între Polonia și 
Uniunea Sovietică.

In lupta împotriva forțelor re- 
acțiunii, împotriva încercărilor 
de regres, Împotriva frtnării 
dezvoltării democrației interne 
de partid și a înăbușirii criticii, 
împotriva încercărilor de încălca
re a legalității, de înapoiere la 
apărarea birocratismului, la me
todele de comandă și la diver
gențele dintre vorbe și fapte — 
în această luptă partidul va uni 
și va conduce toate forțele vii 
ale socialismului.

Partidul nu se va mulțumi ca 
rezoluțiile de partid să fie tratate 
în mod declarativ și formal și nu 
va tolera în funcții de răspun
dere tovarăși care refuză să a- 
plice în mod activ și ferm aceste 
rezoluții.

Partidul trebuie să garanteze 
condiția indispensabilă a demo
crației interne de partid — 
condiție care nu a fost respec
tată în mod adecuat pînă în pre
zent și anume caracterul des
chis al vieții de partid, și, mai 
presus de orice, trebuie să garan
teze că membrii de partid vor fi 
ținuți la curent asupra atitudinii 
organelor conducătoare de partid 
in problemele curente ale politi
cii partidului, că se vor da răs
punsuri la întrebările și cererile 
prezentate de membrii de partid 
și că organele de partid vor pre
zenta sistematic dări de seamă 
membrilor de partid care le-au 
ales.

Unitatea și coeziunea rtndurilor 
partidului sînt piatra de temelie 
a forței partidului, o condiție a 
muncii sale cu succes. Discuția 
liberă și schimbul de păreri între 
membrii de partid cu privire la 
politica partidului trebuie să fie 
însoțite de o disciplină strictă 
necondiționată — îndeplinirea 
sarcinilor de partid din momentul 
în care s-a luat o hotărtre. Par
tidul nu se va împăca cu nici o 
slăbire a disciplinei de partid și 
nici o eschivare de ia îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate și a sarcini
lor trasate de partid.

Unitatea în activitatea partidu
lui este posibilă numai pe baza 
unității ideologice a comuniștilor, 
pe baza principiilor marxistn-Ieni- 
nismului creator. Trebuie să în
tărim unitatea de acțiune a par
tidului printr-o revizuire ideolo
gică și practică îndrăzneață a 
greșelilor și denaturărilor din pe
rioada trecută, printr-o critică 
principială de pe pozițiile leni
niste, de pe pozițiile principiilor 
programatice ale partidului, a pă
rerilor incompatibile cu linia par
tidului.

Unitatea ideologică a partidu
lui și coeziunea rîndurilor sale nu 
înseamnă că nu pot exista diver
gențe de păreri între membrii de 
partid cu privire la hotărîrile or
ganelor de partid. Partidul stă pe 
poziția leninistă potrivit căreia în 
cadrul programului partidului sînt 
admise și inevitabile divergențe 
de păreri între membrii de par
tid cu privire la diferite proble
me ale activității de zi cu zi a 
partidului. Membrii de partid care 
au opinii diferite, pot menține a- 
ceste opinii, ei le pot prezenta or
ganizațiilor din care fac parte sau 
unui organ de partid superior, 
dar nu pot face apel împotriva 
unei hotărîrl a partidului la o 
opinie din afara partidului. în 
activitatea lor practică ei trebuie 
să traducă în viață în mod necon
diționat hotărîrile partidului.

In partid nu poate fi loc pen
tru oameni ale căror păreri sînt 
contrare principiilor programati
ce ale partidului, sau a căror ac
tivitate practică încalcă aceste 
principii.

pria lor situație materială depinde 
de posibilitățile actuale ale eco
nomiei noastre naționale al cărei 
echilibru și prosperitate determină 
tn cele din urmă condițiile de trai 
ale fiecărei familii de oameni ai 
muncii. In această situație, parti
dul trebuie să dea o ripostă hotă
rîtoare oricărei demagogii care 
cere exercitarea de presiuni asu
pra guvernului și organelor eco
nomice în scopul de a obține ma
jorări de salariu care depășesc 
posibilitățile economice ale sta
tului.

Deși realizarea planului econo
mic in industrie și agricultură 
este in general satisfăcătoare 
unele sectoare importante ale ecc 
nomiei naționale, ca de pildă ex
tracția cărbunelui, producția de 
cocs metalurgic, industria con
strucțiilor mecanice, industria 
materialelor de construcție și in
dustria construcțiilor de mașini, 
mica industrie și industria mește
șugărească sînt amenințatei Este 
necesar să se ia cu toată energia 
măsuri preventive pentru lichida
rea greutăților. Hotărîrea cuprin
de în continuare măsurile practi
ce pe care plenara le recomandă 
pentru atingerea acestor obiective.

Evoluția situației de la sate 
pune în fața partidului necesita
tea de a rezolva un număr de 
probleme importante și de a înde
plini în mod ferm sarcinile luate 
anterior.

Partidul este în favoarea creș
terii interesului material al țăra
nilor pentru mărirea producției 
agricole și va depune eforturi 
pentru Întemeierea treptată a re
lațiilor dintre oraș și sat pe 
schimbul de mărfuri.

Ca urmare a creșterii produc
ției agricole și a stabilirii nive
lului cotelor, începînd din 1954 a 
crescut partea contractărilor și 
achizițiilor în volumul total al 
cumpărărilor de produse agri
cole. Reducerea cotelor depinde 
de ritmul tn care va crește atît 
producția agricolă cit și rezer
vele de alimente ale statului.

Menținerea predării de cote 
este o necesitate economică in 
momentul de față și va rătnîne 
o necesitate economică încă mul
tă vreme, întrucit fără aceasta 
nu am fi în stare nici să asi
gurăm rezervele de alimente cla
sei muncitoare și populației ur
bane, nici să asigurăm valoarea 
zlotului sau să menținem o re
partizare justă a venitului na
țional între populația de la ora
șe și cea de la sate. De aici de
curge necesitatea de a zădărnici 
toate încercările de subminare a 
sistemului predării decote și ne- 
cesitatea de a mobiliza întreaga 
populație sătească pentru Înde
plinirea obligațiilor ei față de 
statul popular. Această sarcină 
capătă o importanță deosebită fn 
actuala situație economică.

ta munca de transformare so
cialistă a satului, partidul tre
buie să-și concentreze atenția în 
perioada imediat următoare asu
pra întăririi cooperativelor agri
cole care dispun de condiții de 
dezvoltare sănătoasă.

Ducind totodată o politică de 
sprijinire a dezvoltării producției 
gospodăriilor țărănești indivi
duale, partidul subliniază punc
tul său de vedere, exprimat în 
repetate rtnduri, potrivit căruia 
cooperația de producție agricolă 
este necesară la sate pentru că 
lichidează toate formele de ex
ploatare a omului de către om, 
insuflă țărănimii muncitoare sen
timentul unei adinei comunități 
în producția socială, ușurează 
munca trudnică a țăranilor prin 
folosirea mașinilor și deschide 
posibilități de obținere a unor 
recolte mari de pe fiecare hectar 
de pămînt. Tn felul acesta țăra
nii, muncitorii și întregul popor 
vor trăi mai bine. Colectivizarea 
producției agricole este o mare 
și grea sarcină programatică fără 
de care victoria deplină a socia
lismului în țara noastră ar fi im
posibilă.

Experiența arată că actualele 
forme de deservire cu mașini a 
agriculturii, în special a coope
rativelor agricole, nu dau rezul
tatele așteptate, sînt costisitoare 
și neproductive.

Pentru crearea de condiții fa
vorabile în vederea continuării 
eforturilor de creștere a produc
ției agricole este necesar în mo
mentul de față să se asigure c 
toată energia traducerea în viață 
a rezoluțiilor celei de-a 7-a ple
nare referitoare la lichidarea de
naturărilor în politica dusă față 
de pătura mai avută a mijloca
șilor și față de gospodăriile chia- 
burești, denaturări care duc dese
ori nu la restrîngerea exploată
rii, ci la restrîngerea producției 
agricole în aceste gospodării.

Lupta pentru democratizare, 
pentru construcția socialistă și 
consolidarea rolului conducător 
al partidului este legată în mo- . 
dul cel mai strîns de participa
rea Poloniei populare la lagărul 
statelor socialiste, la mișcarea 
internațională a forțelor socialis
mului și progresului care luptă 
pentru destinderea internațio
nală și pentru coexistența paș
nică.

(Continuare tn pag. S-a)

Partidul combate orice încer
care de a ridica una împotriva 
alteia clasa muncitoare și inte
lectualitatea — diminuarea rolu
lui conducător al clasei munci
toare ca și diminuarea importan
ței rolului intelectualității în 
construirea noii orinduiri, în dez
voltarea economiei și culturii po
porului.

Partidul consideră că princi
piul răspunderii conducătorilor 
de partid și de stat pentru înde
plinirea îndatoririlor și funcții
lor ce le-au fost încredințate 
trebuie să fie pe deplin restabilit 
ca unul din principiile de bază 
ale democratismului socialist. A- 
cest principiu, deși recunoscut 
in mod formal, a fost în trecut 
încălcat in practică. Oamenii 
care s-au compromis în activita
tea lor prin incapacitate sau gre
șeli grave și care nefiind capa
bili să le îndrepte nu trebuie să 
rămînă în funcții de răspundere.

Partidul se opune discre
ditării in ochii opiniei publice a 
conducătorilor cinstiți, devotați 
cauzei socialismului, care consti
tuie marea majoritate a aparatu
lui de stat și de partid — numai 
pentru că într-un moment sau al
tul, in timp ce îndeplineau, cu 
cea mai mare bună credință, sar
cinile încredințate, au făcut gre
șeli sau nu s-au opus politicii 
recunoscute astăzi în mod' just 
drept greșită și au săvîrșit de
naturări.

Partidul salută orice inițiativă 
a colectivelor menite să ducă la 
participarea reală și directă a 
maselor muncitoare la conduce
rea întreprinderilor socialiste.

ldeea de bază care să ghideze 
autoconducerea muncitorească în 
colaborarea ei cu conducerea în
treprinderii trebuie să fie: să 
producă mai mult, mai ieftin și 
mai bine. Aceasta este calea care 
duce la ridicarea nivelului de 
trai al clasei muncitoare și al 
Întregului popor.

Introducerea autoconducerii 
muncitorești trebuie să înceapă 
în întreprinderile care sînt cel 
mai bine pregătite pentru această 
măsură.

Partidul va lupta pentru crea
rea condițiilor atît politice cit și 
Juridice în care Seimul — orga
nul suprem al puterii de stat al 
democrației populare să fie pe 
deplin în stare să îndeplinească 
funcțiile sale constituționale de 
bază. Activitatea legislativă tre
buie să se concentreze în Seim. 
Seimul trebuie să-și exercite pe 
deplin dreptul său constituțional 
la controlul multilateral asupra 
activității guvernului.

Partidul își va desfășura cam
pania electorală în cadrul Fron
tului Național, conștient de răs
punderea sa pentru întărirea mai 
departe a statului de democrație 
populară și pentru asigurarea 
dezvoltării socialiste a țării.

Bătălia principală în această 
campanie electorală se va da în
tre forțele socialismului uniie sub 
conducerea partidului nostru, pe 
de o parte și forțele reacțiunii, pe 
de altă parte, acestea din urmă 
Incercind fără îndoială să profite 
de dificultățile situației politice 
a țării, precum și de dificultățile 
economice, pentru a desfășura o 
campanie împotriva partidului 
nostru, pentru a slăbi unitatea 
Frontului Național și pentru a 
folosi manifestările de nemulțu
mire și neîncredere nelichidate 
încă din rîndui unei pături a oa
menilor muncii, în 6copul agita
ției antisocialiste. Libertatea poa
te servi tn țara noastră numai oa
menilor muncii, făuritorii noii 
orînduiri socialiste. Nu poate fi li. 
bertate pentru dușmanii socialis. 
mulul și ai puterii oamenilor 
munoiî.

ta continuare rezoluția se re
feră la măsurile luate în cursul 
acestui an pentru creșterea bunei 
stări materiale a maselor munci
toare.

Datorită rezultatelor favorabile 
obținute în agricultură și ajutoru
lui Uniunii Sovietice și Ceho
slovaciei — se arată în rezoluție 
— cantitatea de mărfuri puse pe 
piață a crescut, în special la anu
mite produse industriale și la 
carne.

Măsurile de mai sus luate de 
partid și guvern au dus la îmbu
nătățirea continuă a situației ma
selor muncitoare, dar în același 
timp s-a ivit pericolul unui deca
laj între puterea de cumpărare 
mărită a populației și cantitatea 
de mărfuri pe piață.

O nouă sporire a salariilor fără 
o creștere corespunzătoare a 
mărfurilor pe piață ar tulbura în 
mod inevitabil echilibrul pieței, ar 
duce la epuizarea rapidă a rezer
velor de mărfuri disponibile, la 
creșterea prețurilor, la devalori
zarea monedei și la dezlănțuirea 
speculei, adică s-ar întoarce îm
potriva intereselor oamenilor 
muncii și ar periclita îmbunătăți
rile obținute pînă în prezent. O 
nouă sporire a salariilor reale ale 
clasei muncitoare și a veniturilor 
populației rurale poate fi efectua
tă numai cu condiția creșterii pro
ducției, cu condiția găsirii de noi 
mijloace care să permită echili
brarea puterii de cumpărare mă
rite a populației și satisfacerea 
într-un grad mai înalt a necesi
tăților oamenilor muncii.

Partidul face apel la toți mun
citorii și funcționarii cerîndu-le 
6ă.și amintească că aspirația jus
tificată de a-și îmbunătăți pro

Manifestările din cadrul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice se 
bucură in toată țara de o mare 
afluență de participanți.

In regiunea Timișoara a luat o 
largă extindere acțiunea pentru 
răspîndirea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii sovietice

In regiunea Constanța serbări, 
le prieteniei organizate în aer li
ber au luat o mare amploare. Pe
ste 8000 de oameni ai muncii au 
participat la serbările organizate 
in Țăndărei, Fetești, Constanța, 
Năvodari.

In satele și comunele regiunii 
Iași, țăranii muncitori ascultă cu 
interes conferințe despre expe
riența sovietică în domeniul spo
ririi recoltei.

Soris Volghin

oaspeților.

îm-

dută“. Cumpă. 
rătorul — un 
rus, regizor la 
unul din teatre, 

le de cartier — nu înțelege prea 
bine rdminește, dar nu rezistă ten
tației de a.și procura această 
carte. De o apreciere deosebită se 
bucură aci dicționarele, manualele 
de studiere a limbilor, albumele, 
reproducerile de tablouri, cărțile 
poștale ilustrate.

In iulie anul acesta s-au
plinit doi ani din ziua în care a 
fost deschisă secția pentru vîn- 
zarea cărților din țările de demo
crație populară la magazinul de 
cărți nr. 1 Moscova. Interesul 
pentru literatura politică, bele
tristică, științifică etc. a acestor 
țări a fost atît de mare, încît sec
ția nu a putut satisface cerințele 
mereu crescînde ale cumpărători
lor. La 1 ianuarie 1956 și-a des
chis porțile magazinul special: 
„Cărți din țările de democrație 
populară". încasările au crescut 
de două ori și jumătate In com
parație cu încasările secției. In 
primul semestru, magazinul a 
vîndut cărți literare în valoare de 
aproape 3.000.000 ruble.

La locțiitorul directorului ma
gazinului, Vera Serebriakova, a 
venit o tînără'femeie cu o ilustra
tă în mînă. Pe ilustrată a scris 
adresa ei și o comandă pentru un 
album din R.D.G. reprezentînd 
o culegere de caricaturi ale cu
noscutului pictor progresist da
nez Herluf Bidstup. 
comenzi pentru cărți i 
pentru moment se ] 
număr mare.

— Sînteți desigur , 
întreabă Serebriakova.

— Nicidecum. Sînt inginer. 
Dar, desigur, mă interesează arta. 
Iar fiica mea este o mare admi
ratoare a desehelor lui Bidstup. 
Amindouă știm germana... Spu- 
neți-mi, pot conta pe acest al
bum ?

— Se înțelege — răspunde loc
țiitorul directorului. Am și făcut 
comanda și de îndată ce vom 
primi albumul din Berlin vă vom 
înștiința.

Librăria „Cărți din țările de 
democrație populară", din Mos
cova ia toate măsurile pentru a 
satisface rapid comenzile. Aproa
pe în fiecare zi magazinul anun
ță prin rețeaua de radioficare din 
Moscova noile cărți de literatură 
apărute în țările de democrație 
populară.

Astfel de 
care lipsesc 
primesc în

pictoriță —
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In vizită la prieteni
Duminică a sosit la Iași o de

legație de muncitori, colhoznici, 
activiști culturali și conducători 
ai treburilor obștești din R.S.S. 
Moldovenească. In gară oaspeții 
au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai comitetelor regional și 
orășenesc de partid, ai sfaturilor 
populare regional și orășenesc, 
ai organizațiilor de masă, oameni 
de cultură și artă, lucrători din 
agricultură, muncitori din între
prinderi.

In cursul zilei oaspeții au vizi
tat fabrica de antibiotice, biserica 
Golia și Arhivele statului.

Membrii delegației au asistat 
la spectacolul „Nota zero la pur
tare" prezentată de actorii Tea
trului Național din Iași.

Luni dimineața, delegația de 
oameni ai muncii și activiști pe 
tărim obștesc, din R.S.S. Moldo
venească a părăsit lașul înapoin- 
du-se în natrie.

UN CONCERT 
dirijat 

de Arvid Jansons
Arvid Jansons, artist emerit al 

R.S.S. Letone, laureat al Premiu
lui Lenin, care ne vizitează țara 
în cadrul Lunii prieteniei romî
no-sovietice, a dirijat duminică 
dimineața la Ateneul R.P.R. pri
mul său concert în Capitală, la 
pupitrul Orchestrei Simfonice a 
Cinematografiei.

Spectatorii au aplaudat cu căl
dură arta dirijorală a oaspetelui 
sovietic.

(Agerpres)

*
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DIN EXPERIENȚA INSTRUCTORILOR RAIONALI

Să m u
De ce trebuie să se preocupe 

instructorul raional ? Care stnt 
limitele sferei lui de activitate ? 
In primul rînd eu cred , că limite 
nu există și aceasta pentru că ni
mic din ceea ce privește tineretul, 
cu toată complexitatea vieții sale, 
a problemelor care-1 preocupă, nu 
trebuie să-i fie străin instructo
rului. Pentru a răspunde unei 
astfel de cerințe instructorul tre
buie să fie (așa gîndesc eu, cel 
puțin) un om cult, spiritual, un 
om care prin caracterul său să 
răspundă problemelor caracteris
tice Vîrstei tineretului. El trebuie 
să fie un exemplu de modestie și 
curaj, de cinste și pasiune. Așa 
tl văd pe instructor și numai 
astfel poate să-și îndeplinească 
sarcina de a contribui la educa
rea tineretului într-un spirit de 
profund atașament față de partid 
și cauza sa, și spre această culme 
lupt să mă ridic.

Concret însă munca noastră 
e dificilă. Dacă nu ești atent, 
dacă nu te obișnuiești să gîn- 
dești rătnîi cu multă ușurință 
doar un simplu și nevinovat 
transmițător de directive și hotă- 
rîri. Instructorul trebuie să cre
eze . Acolo unde nu e nimic, să 
facă să îmbobocească o viață 
bogată și frumoasă, acolo unde e 
îmbobocită s-o ajute să se dez
volte, să dea roade. Dar ce se 
cere pentru aceasta ? In primul 
rînd o cunoaștere profundă și 
reală a fiecărei organizații în 
parte.

...Intîmplător era atunci o zi 
însorită. Cu servieta încărcată de 
„documente importante" și de-ale 
mîncării, am trecut Șiretul prin 
suburbia Blăgești. Mai în dreap
ta, ascunsă printre copaci, se ve
dea Ruginoasa. Știam că aici 
sînt 3 organizații de bază caro

n c i m c
merg așa și-așa. Dar cum stnt 
oamenii, ce năravuri au, la ce 
se pricep și la ce nu — asta n-o 
puteau spune hîrtiile din ser
vieta mea.

Satul era curat, îngrijit și 
asta m-a bucurat. Curți pline cu 
tot ce strînge gospodarul pe lin
gă casă, mărturiseau existența 
unor oameni harnici.

Pînă seara am făcut cunoștință 
doar cu cîțiva tineri pe care i-am 
găsit prin sat, ceilalți, marea 
majoritate, fiind plecați la muncă 
pe cîmp. Treptat, treptat, în minte 
a început să mi se clarifice cam 
în ce ape se scaldă munca din 
această organizație de bază 
U.T.M.

Pentru toate trei organizațiile 
(școală, întovărășire și sat) era 
caracteristic un lucru: utemiști- 
lor li se dădeau diferite sarcini, 
dar nimeni nu mai controla în
deplinirea lor.

Satul nu stătea tocmai bine cu 
însămînțările de toamnă, iar or
ganizația U.T.M. ajuta și nu 
prea această campanie. La adu
nările U.T.M. mobilizarea se fă
cea cam greu cu toate că utemiș- 
tii erau anunțați pe bază de .ta
bel, în care semnau că au luat 
cunoștință.

Ce trebuia făcut ? Cu ce trebu
ia început ?

...In fața mea sta un tînăr mic 
de statură cu ochi vioi. Ne mă
surăm unul pe altul, el curios 
să știe cam ce hram port, eu dor
nic să mă conving cam oîtă 
bază se poate pune pe el.

— Lucrurile merg slab în or
ganizația noastră de bază, mi-a 
spus tov. Punel, dar se pot în
drepta.

— Cum ?
M-a privit nedumerit.

4

La Moscova s-a desfășurat 
cu mare succes turneul soliști
lor Teatrului de Operă și Ba
let al R.P.R. : Zenaida Pally, 
Maria Voloșescu, Petre Ștefa- 
nescu-Goangă și Garbis Zo- 
blan.

Artiștii romîni au debutat 
in sala de concerte P. I. Ceai- 
kovski, interpretind fragmente 
din opere clasice romîne și 
străine și lucrări' ale compozi
torilor rominl contemporani. 
A dirijat A. Melik Pașaev, Ar
tist al Poporului din U.R.S.S.

In fotografie: o scenă din 
actul al doilea al operei „Aida" 
de Verdi. In prim plan; Ze
naida Pally, laureată a Pre
miului de Stat al R.P.R. și 
Garbis Zobian, soliști ai Tea
trului de Operă și Balet al 
R.P.R.

rea tor
— Cum... știu eu ?...
Ar fi vrut să spună „dar dum

neata ce păzești, de ce ai fost 
trimis aici ?“ dar ceva l-a reținut.

— Știu eu cum ?... Dacă ar fi 
secretarul aici...

— Bine dar el este plecat la 
școală și pînă se întoarce îi ții 
locul tu. Gtndește-te...

— Să facem o adunare.
— Cu ce temă, ce să discutăm 

în ea ?
Din nou aceeași privire nedu

merită.
— Cum ce ? Să le zici și dum

neata ceva, să-i cerți pentru că 
nu vin la U.T.M., pentru că nu 
muncesc. Ii chemăm pe toți, le 
tragi o bruftuluială și gata.

— Și pe urmă ?
— Pe urmă... pe urmă vedem 

noi. Eu cred că o să muncească.
— Ce?
M-a privit un pic indignat șl 

apoi am zîmbit amîndoi.
— Nu, tovarășe Punei, nu așa. 

Eu nu am de ce să-i muștruluiesc 
pe oamenii aceștia pe care nici 
măcar nu-i cunosc. Trebuie pro
cedat altfel.

Intr-adevăr, discuția cu Punei, 
locțiitorul secretarului, m-a făcut 
să-mi dau seama de încă un lu
cru : că acești oameni munceau 
fără perspectivă, rezumîndu-se de 
obicei numai la ceea ce ar trebui 
să facă astăzi. De aici trebuia în
ceput. Prima mea sarcină m-am 
gîndit că este aceea de a-i aju
ta să-și organizeze munca în așa 
fel încît să aibă în permanență 
perspectiva muncii.

Și astfel, a doua seară, în șe
dința de comitet s-a hotărît să se 
țină adunarea generală. In ea 
urma să se discute despre munca 
utemiștilor în actuala campanie 
de toamnă și în special să se

vadă ce se poate face pentru a 
îmbunătăți activitatea organiza
ției în această direcție.

M-am gîndit că acesta ar fi 
lucrul principal, el făcînd parte 
din preocupările zilnice ale tutu
ror ținerilor și răspunzând tot
odată uneia din principalele sar
cini date de partid.

In adunarea aceasta voiam cu 
orice preț să-i determin pe ei 
să găsească cele mai nimerite ac
țiuni pentru sprijinirea campaniei 
de toamnă. Nu știu de ce, dar 
eram convins că acești băieți pot 
face lucruri frumoase.

...Sta pe un colț de bancă, mic 
și neînsemnat și privea distrat 
pereții. Mi-era ciudă. N-aș fi vrut 
să se plictisească nimeni și, pof
tim... începusem adunarea de vreo 
jumătate de oră. Băieții au discu
tat vioi, deschis..

— Cer cuvîntul.
După ce și-a curățat și unghii

le, Vasiliu voia să vorbească.
— Avem tineri în echipele or

ganizate de partid pe circumscrip
ții. Bun I Dar eu zic așa : dacă 
e să facem o treabă, s-o facem. 
De aia zic că n-ar fi rău să or
ganizăm și noi o echipă care să 
ducă muncă cu tinerii capi de fa
milie pentru predarea la timp a 
cotelor și să facă tarlalizarea pen
tru însămînțările de toamnă.

...Am plecat din Ruginoasa cu 
convingerea că am făcut un lucru 
bun. Aproape fiecare utemist a 
primit sarcină concretă luînd tot
odată măsuri pentru a avea și si
guranța unui control. Echipa în
ființată Ia începutul lunii octom
brie va întocmi un material asu
pra activității sale și în special 
asupra felului în care utemiștii 
(cu deosebire capii de familie) 
și-au îndeplinit obligațiile față 
de stat.

Am povestit acestea pentru a 
sublinia încă o dată necesitatea 
cunoașterii cît mai temeinice a 
fiecărei organizații de bază U.T.M.

GHEORGHE ZVONESCHI 
instructor al Comitetului raional 

U.T.M.-Pașcani



Viața din R. P. Ungară își reia 
treptat cursul obișnuit

Comentariile presei iugoslave pe marginea 
tratativelor romîno-iugoslave

C. C. al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria cheamă oamenii muncii 

să sprijine guvernul
BUDAPESTA 29 (Agerpres).— 

După cum a anunțat postul de 
radio Budapesta, la 28 octombrie 
a avut loc o ședință a Comitetu
lui Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria care a dis
cutat situația politică creată. Co
mitetul Central ai Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria a apro
bat declarația din 28 octombrie 
a guvernului R.P. Ungare și a 
chemat toate organizațiile, pe toți 
membrii Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria să sprijine prin 
toate mijloacele guvernul în acti
vitatea lui. Ținînd seamă de ca
racterul exceptional al situației 
create. Comitetul Central a trans

Autoritățile ungare
BUDAPESTA 29 (Agerpres) 

După cum comunică înaltul Co
mandament al Armatei Populare 
Ungare, în noaptea de 27 spre 
28 octombrie la Budapesta a fost 
liniște și nu au avut loc ciocniri 
armate. Autoritățile publice îm
preună cu armata, restabilesc 
ordinea. In baza ordinului Mi
nisterului Apărării, unitățile mi
litare participă la asigurarea cu 
alimente a populației din Capi
tală și din întreaga țară.

Situația din Budapesta 
se normaiizeazâ

BUDAPESTA 29 (Agerpres).- 
Postul de radio Budapesta a anun
țat luni dimineață că în capitală 
lucrul a fost reluat la ora 7. Bru
tăriile funcționează, piețele au 
fost deschise.

Lucrările Consiliului de Securitate
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: Consiliul de 
Securitate al O.N.U. s-a tntrunit 
la 28 octombrie ora 16,15 (ora 
New York-ului) pentru a examina 
cererea Statelor Unite, Angliei și 
Franței cu privire la includerea 
pe ordinea de zi a Consiliului de 
Securitate a punctului intitulat; 
„Situația din Ungaria".

înainte de începerea ședinței 
Consiliului de Securitate, reprezen
tantul R.P. Ungare la O.N.U., 
Ros. l-a rugat pe secretarul ge
neral al O.N.U. să difuzeze mem
brilor Consiliului de Securitate 
declarația guvernului ungar cu 
fir ivi re la faptul că evenimentele 
nterne care se desfășoară în ul

timele zile în Ungaria nu au nici 
o legătură cu pacea și securitatea 
internațională și a protestat ca
tegoric împotriva discutării de 
către Consiliul de Securitate a 
treburilor interne ale Ungariei.

După ce președintele Consiliu
lui de Securitate, Cornut Gentille, 
reprezentantul Franței, a deschis 
ședința, reprezentantul U.R.S.S., 
Sobolev, a luat cuvtntu! în legă
tură cu ordinea de zi. El a ară
tat că este necesar să se subli
nieze că ședința din 28 octom
brie a Consiliului de Securitate 
a lost convocată încălctndu-se 
tradițiile Consiliului de Secu
ritate.

Președintele Consiliului de 
Securitate a fixat data ședinței 
fără a se consulta cu o serie de 
membri ai Consiliului, inclusiv 
Uniunea Sovietică. Această lipsă 
de atenție față de unii membri 
ai Consiliului este inadmisibilă. 
In afară de aceasta, convocarea

Rezoluf-ia celei de a 8-a plenare 
a C. C. al P. M. U. P.

(Urmare din pag. 2-a)

Partidul nostru leagă în mod 
inseparabil interesele Poloniei 
populare de bazele de nezdrunci
nat ale alianței polono-sovietice, 
de interesele întregului lagăr so
cialist.

Hotăririle Congresului al XX- 
lea al P.C.U.S., care au avut o mare 
influență asupra transformărilor 
din mișcarea muncitorească in
ternațională ne permit astăzi să 
înțelegem mai bine și să înlăturăm 
cauzele greșelilor și denaturări
lor din perioada trecută, nu nu
mai din diferitele țări ale lagă
rului nostru, ci și din relațiile în
tre partide.

Datorită acestor transformări 
au fost create condiții pentru în
temeierea relațiilor dintre parti
dele din lagărul nostru pe prin
cipii pe deplin corespunzătoare 
spiritului leninismului.

In îndeplinirea sarcinilor con
strucției socialiste partidul se fo
losește de experiența primei țări 
socialiste, Uniunea Sovietică, și a 
celorlalte țări care tind spre ace
leași țeluri ca noi. Dar el consi
deră nejuste metodele copierii 
mecanice și preluării exemplelor 
și formelor aplicate în alte țări. 
Partidul va căuta căi și soluții 
decurgînd din condițiile specifice 
ale țării noastre și din dezvol
tarea noastră istorică, în confor- 

mis împuternicirea primită la 
Congresul al Ill-lea de a con
duce partidul unui prezidiu al 
partidului format din șase mem
bri, căruia i s-a încredințat sar
cina de a pregăti în termenul cel 
mai scurt posibil cel de-al IV-lea 
Congres al partidului. Ca preșe
dinte al prezidiului a fost con
firmat Janos Radar, iar ca 
membri — Antal Apro, Kâroly 
Kiss, Ferenc Munnich. Imre Nâgy 
și Zoltăn Szanto. Prezidiul se va 
sprijini în activitatea sa pe Bi
roul Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria și 
pe C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria.

restabilesc ordinea
In cursul după amiezii, a avut 

loc prima ședință a Consiliului 
de Miniștri, în cadrul căreia s-a 
aprobat declarația guvernului și 
s-au examinat o serie de pro
bleme.

In seara zilei de 28 octombrie, 
tov. Imre Nâgy, președintele. Con
siliului de Miniștri al R. P.' Un
gare, a făcut o declarație radio
difuzată, în care a prezentat pro
gramul guvernului.

Frontul Național Popular s-a 
adresat țărănimii, cerîndu-i să 
sprijine aprovizionarea capitalei 
cu lapte, zarzavaturi și alte pro
duse.

Circulația pe căile ferate se 
normalizează.

urgentă a ședinței Consiliului în 
problema ungară nu este justi
ficată de împrejurări.

După declarația lui A. A. Sobolev, 
reprezentantul Franței, care a 
prezidat ședința Consiliului de 
Securitate, a încercat să pună la 
vot fără niciun fel de discuții, 
problema includerii pe ordinea de 
zi a Consiliului a punctului „Si
tuația din Ungaria".

Reprezentantul U.R.S.S., A. A. 
Sobolev, s-a pronunțat împotriva 
includerii punctului propus de 
S.U.A., Anglia și Franța. El a 
arătat că articolul 2, punctul 7 
al Cartei O.N.U. „nu dă nici un 
fel de drept O.N.U. de a se a- 
mesteca în treburi care, prin esen
ța lor, sînt de competența internă 
a oricărui stat".

Reprezentantul Iugoslaviei, Bri- 
lej, a declarat că deoarece Iugo
slavia „se pronunță in principiu 
împotriva prezenței de trupe străi
ne", el se va abține atunci cînd 
va fi pusă la vot problema CU 
privire la includerea pe ordinea 
de zi a punctului „situația din 
Ungaria".

Apoi, prin majoritatea de vo
turi, problema propusă de cele 
trei țări a fost inclusă pe ordinea 
de zi. Reprezentantul U.R.S.S. a 
votat împotriva acestei hotărîri, 
iar reprezentantul Iugoslaviei s-a 
abținut de la vot.

La 29 octombrie, ora 21.50, ora 
New Yorkulul, președintele a de
clarat închisă ședința Consiliului 
de Securitate și a anunțat că șe
dința următoare va avea loc după 
ce vor avea loc consultări cu 
membrii Consiliului.

mitate cu Interesele clase! mun
citoare poloneze și ale poporului 
polonez. Partidul este de părere 
că drumurile dezvoltării socia
liste pot fi diferite în țări și 
condiții istorice diferite și că bo
găția de forme ale dezvoltării 
socialiste contribuie la consolida
rea ei pe scară internațională.

Legăturile care unesc țările 
socialiste decurg din comunitatea 
de aspirații și din scopul comun 
— construirea socialismului și a 
comunismului.

Aceste legături nu numai că nu 
exclud, ci dimpotrivă, presupun 
deplina suveranitate și indepen
dență a fiecărei țări și națiuni în 
alegerea drumului celui mai potri
vit, un drum care se potrivește 
cel mai bine cu condițiile ei isto
rice, precum și în alegerea me
todelor de construire a unei orîn- 
duiri noi. superioare.

Relațiile dintre partide și din
tre state trebuie sa se bazeze pe 
principiile solidarității internațio
nale a clasei muncitoare, trebuie 
bazate pe încrederea reciprocă și 
pe egalitatea în drepturi, pe aju
torul reciproc, pe critica priete
nească reciprocă — dacă aceasta 
se dovedește necesară — pe re
zolvarea înțeleaptă a tuturor con
troverselor în spiritul prieteniei 
și socialismului. In cadrul unor 
asemenea relații, fiecare țară tre
buie să se bucure de deplină fn-

BUDAPESTA 29 (Agerpres).— 
Viața orașului continuă să se 
normalizeze. Ziarul „Szabad Nep“ 
anunță că majoritatea întreprin
derilor industriale ale orașului își 
reiau lucrul. S-au deschis multe, 
magazine alimentare. Aprovizio
narea cu alimente a Budapestei 
este în continuă îmbunătățire. Co
mitetul guvernamental pentru 
aprovizionarea populației trimite la 
Budapesta pîine, carne, grăsimi. 
Muncitorii depun toate eforturile 
în vederea refacerii liniilor de 
tramvaie și a rețelei electrice.

In provincie viața este de ase
menea în curs de normalizare. 
Oamenii muncii unguri au primit 
cu satisfacție declarația guverna
mentală făcută la 28 octombrie de 
Imre Nagy, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Ungare, 
aprobată de C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria. In 
declarație este expus programul 
de activitate al guvernului. Con
siliile muncitorești create în în

treprinderile industriale declară că,

Amînarea sesiunii
Adunării de Stat a R. P. Ungare

BUDAPESTA 29 (Agerpres).— tombrie, a fost amînată pentru o 
Președintele Prezidiului Adunării dată ulterioară. El a cerut deputa- 
de Stat a Republicii Populare să sprjjine apelul guvernu- 
Ungare, Sandor Ronay, a anun- J , . .... j- •
(at că sesiunea Adunării de Stat, lui pentru restabilirea ordmei in 
care trebuia să înceapă la 29 oc- țară.

Protestul guvernului R. P. Ungare 
adresat Consiliului de Securitate s

BUDAPESTA 29 (Agerpres).— 
Intr-o declarație transmisă dumi
nică după am'ază Secretaria fulul 
?eneral al O.N.U., guvernul ungar 
ace cunoscut Consiliului de 

Securitate că evenimentele care 
se desfășoară actualmente în Un
garia „sînt exclusiv de domeniul 
jurisdicției interne a Republicii 
Populare Ungare și că în conse-

în semn de solidaritate cu poporul algerian

Grevă generală 
în tonte Urine arabe

BEIRUT (Agerpres). — La 28 
octombrie a început în Liban o 
grevă generală în semn de pro
test împotriva arestării de către 
autoritățile franceze a unor lideri 
ai mișcării de eliberare națională 
din Algeria, întreprinderile, insti
tuțiile și magazinele și-au încetai 
activitatea.

După cum anunță posturile de 
radio Beirut și Damasc, greva 
generală a cuprins toate țările a- 
rabe.

★
CAIRO 29 (Agerpres). — După 

cum anunță posturile de radio 
și presa țărilor Orientului arab, 
la 28 octombrie oamenii munciî 
din țările arabe de la Oceanul 
Atlantic pînă la Golful Persic au 
declarat o grevă de protest împo
triva arestării de către autorită 
tile franceze a conducătorilor 
mișcării de eliberare națională 
din Algeria. Greva a fost decla
rată în semn de solidaritate cu 
poporul algerian.

★
DAMASC 29 (Agerpres). — La 

28 octombrie s-a declarat în în
treaga Sirie o grevă generală în 
semn de protest împotriva ares
tării de către autoritățile franceze 

dependență șl suveranitate șl 
dreptul fiecărui popor la un gu
vern suveran într-o țară inde
pendentă trebuie să fie respectat 
pe deplin și în mod reciproc.

Partidul combate cu ho- 
tărîre toate încercările reacțio
narilor din țară și din străină
tate de a submina unitatea țări
lor din lagărul socialist și de a 
slăbi alianța polono-sovietică. In 
momentul de față, partidul tre
buie să se opună oricărei mani
festări de agitație antisovietică, 
trebuie să combată ferm încercă
rile de a ațîța naționalismul și 
sentimentele antisovietice.

Relațiile polono-sovietice, ba
zate pe principiile egalității și 
independenței, vor da naștere în 
rîndul poporului polonez unui 
sentiment profund de prietenie 
față de Uniunea Sovietică atît 
de puternic încît nici o încercare 
de a semăna neîncredere față de 
U.R.S.S., nu va găsi ecou în țara 
noastră.

Unitatea și strînsa colaborarea 
statelor lagărului socialist con
stituie temelia cea mai trainică a 
politicii noastre, a consolidării 
independenței și dezvoltării paș
nice spre socialism și în același 
timp ele slujesc interesele luptei 
internaționale a popoarelor pen
tru pace, progres și socialism, 

împreună cu guvernul vor lupta 
pentru îndeplinirea programului 
trasat, al construirii socialismu
lui.

La 29 octombrie, Prezidiul Con
siliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria, a dat publicității o 
declarație în care se spune că sin
dicatele sînt cu totul de acord cu 
programul guvernului. Prezidiul 
Consiliului Sindicatelor cheamă 
pe muncitori să depună toate 
eforturile pentru restabilirea de
plină a ordinei și normalizarea 
vieții. In declarație se spune tot
odată că muncitorii care n-au pă
răsit întreprinderile în cursul ul
timelor zile au fost propuși pen
tru salarizare dublă pe această 
perioadă.

La 29 octombrie, ziarul „Szabad 
Nep“ a publicat apelul Frontului 
Patriotic Popular adresat țărani
lor din regiunea Budapestei în 
care aceștia sînt chemați să asi
gure aprovizionarea capitalei cu 
pîine, lapte, ouă și alte produse 
alimentare.

cință ele nu intră în jurisdicția 
Națiunilor Unite".

„In aceste împrejurări, se spu
ne în declarație, guvernul Repu
blicii Populare Ungare protestea
ză in mod categoric împotriva 
înscrierii pe ordinea de zi a Con
siliului de Securitate a oricărei 
probleme privind afacerile interne 
ale Ungariei".

a conducătorilor luptei de elibe
rare națională a poporului alge
rian. Greva se desfășoară sub 
conducerea Comitetului partidelor 
politice și blocurilor parlamen
tare.

La Damasc a avut loc o de
monstrație și un mare miting în 
fața clădirii parlamentului. La 
miting au luat cuvintul Nazim 
Kudsi, președintele parlamentului 
și alții.

După cum anunță ziarul ,.Ar- 
Rai Al-Amm“, la 27 octombrie 
a avut loc o ședință a parlamen
tului sirian la care a-a hotărît să 
se condamne în unanimitate ac
țiunile autorităților franceze care 
au arestat pe conducătorii alge
rieni. Parlamentul a recomandai 
guvernului să adreseze tuturor ță
rilor arabe apelul de a boicota 
Franța pe plan politic, economie 
și cultural.

★
TRIPOLI 29 (Agerpres). — La 

28 octombrie a fost declarată la 
Tripoli, ca și în capitalele celor
lalte state arabe, o grevă gene
rală de solidaritate cu poporul 
algerian și în semn de protest îm
potriva arestării unor lideri alge
rieni de către autoritățile fran 
ceze.

Toate magazinele, întreprinde
rile comerciale și instituțiile fi
nanciare ale orașului au fost în
chise. Avind în vedere faptul că 
autoritățile au interzis organiza
rea unor demonstrații, pe străzile 
din Tripoli, mai ales pe cele cen
trale, patrulează grupuri de poli
țiști.

★
PARIS (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France 
Presee, cei cinci conducători ai 
mișcării de eliberare națională 
din Algeria, arestați recent în 
mod arbitrar de autoritățile fran 
ceze din această țară, au fost duși 
la Paris și internați în închisoa 
rea „Sânte".

----- 4------

Liderul partidului 
socialist nafional 

va forma noul guvern 
al Iordaniei

CAIRO 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum se anunță 
din Amman, la 27 octombrie 
Ibraghim Hașim, primul minis
tru al Iordaniei, a prezentat re
gelui Iordaniei demisia cabinetu
lui său, în legătură cu alegerea 
noului parlament.

Regele l-a însărcinat pe Sulei
man Nabulsi, secretar general al 
partidului socialist național, să 
formeze noul guvern.

Nabulsi a declarat că sarcinile 
pe care și le pune partidul său 
în domeniul politicii externe 
coincid în întregime cu politica 
externă a Egiptului.

BELGRAD 29 (Agerpres). - 
Opinia publică iugoslavă comen
tează cu viu interes documentele 
de o deosebită Importanță sem. 
nate sîmbătă la Brioni.

■ Rezultatele convorbirilor oficiale 
romîno-iugoslave sînt considerate 
drept o contribuție importantă la 
dezvoltarea legăturilor de strfn- 
să prietenie și colaborare multila
terală dintre cele două țări socia
liste vecine.

întreaga presă iugoslavă de 
luni dimineață publică pe prima 
pagină textul integral a-1 docu. 
mentelor semnate 6Îmbătă la 
Brioni precum și reportaje însoțite 
de fotografii. Ziarele publică de 
asemenea declarațiile făcute pre
sei de conducătorul delegației ro- 
mîne, tov. Gheorghe Gheorghiu. 
Dej, prim secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Romin, mem. 
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne

Ziarul Borba, în articolul inti
tulat „O nouă contribuție", subli
niază că vizita oficială a repre
zentanților guvernului romtn și 
Partidului Muncitoresc Romin tn 
Iugoslavia s-a încheiat cu rezul. 
tate care constituie o nouă con
tribuție la întărirea relațiilor in
terstatale și de partid romîno-iu-' 
goslave. Semnarea celor cinci do
cumente, continuă ziarul, declara
ția cu privire la colaborarea dintre 
Uniunea Comuniștilor din Iugo

Vizita la Moscova a solilor poporului afgan
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: Solii poporului 
afgan prieten care s-au întors la 
Moscova din călătoria făcută 
prin U.R.S.S., s-au întîlnit la 29 
octombrie cu numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din ca
pitala sovietică. In sala Coloa
nelor a Casei Sindicatelor a avut 
loc un miting consacrat priete
niei între Uniunea Sovietică și 
Afganistan, la care au participat 
muncitori fruntași din uzine și 
fabrici, oameni de știință și cul
tură, reprezentanți ai organiza
țiilor obștești.

Au rostit cuvîntări N. A. Bul
ganin șl Muhammed Saud.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 octom
brie K. E. Voroșilov. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA —După cum trans, 

mite agenția TASS, cu prilejul 
sărbătorii celei de a 33-a aniver
sări a proclamării Republicii Tur
ce. N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au adresat telegrame 
de felicitare lui Gelal Bayar, pre
ședintele Republicii Turce, și lui 
Adnan Menderes, primul ministru 
al Republicii Turce .

TAȘKENT. — In dimineața zi
lei de 29 octombrie Paul Henri 
Spaak, ministrul Afacerilor Exter
ne al Belgiei și persoanele care 
îl însoțesc au părăsit Tașkentul 
plecînd spre Samarkand.

MOSCOVA. - La 27 octom. 
brie în Marele Palat al Kremlinu
lui și-a încheiat lucrările Consfă
tuirea activului lucrătorilor în do
meniul ocrotirii sănătății, care a 
durat 5 zile.

LONDRA. — Spectacolele date 
de trupa de balet a Teatrului Mare 
din U.R.S.S. la Teatrul de Operă 
„Covent Garden" continuă să se 
bucure de un mare succes. La 27

J111 k£l| 11 < t11 S s Lm I I SSH

Președintele Tito a primit 
delegația C.C. al U.T.C.L.

BELGRAD 29 (Agerpres).
— Ziarul „Borba" anunță că 
președintele R.P.F, Iugoslavia, 
losip Broz-Tito, a primit la 28 
octombrie delegația C.C. al 
U.T.C.L., condusă de V. E. 
Semiceastnii, secretar al C.C. al 
U.T.C.L.

Pregătiri pentru Festiva
lul de la Moscova

MOSCOVA 29 (Agerpres).
— TASS transmite: In iulie 
1957 deasupra Stadionului 
Central din Moscova se va 
inălfa steagul Festivalului 
Mondial al Tineretului și 
Studenților. Peste 30.000 de 
delegați din diferite țări se 
vor tnttlni pentru a participa 
la această minunată sărbă
toare.

Tinerii și tinerele din capi
tala sovietică se pregătesc să 
tntlmpine pe prietenii lor din 
străinătate, In așa fel ca Fes
tivalul de la Moscova să ră- 
mină de neuitat.

Numeroase întreprinderi din 
capitala sovietică au tnceput 
să fabrice diferite obiecte in 
semn de amintire pentru par- 
ticipanți.

Din inițiativa studenților 
Institutului de limbi străine 
din Moscova, la depourile de 
tramvaie și in magazinele din 
capitala sovietică au fost or
ganizate peste 200 de cercuri 
pentru studierea limbilor 
străine.

La Festivalul de la Mosco
va vor sosi delegați din pes
te 100 de țări. Aproximativ 
2.500 de interprețl vor fi puși 
la dispoziția oaspeților.

In zilele festivalului, la clu
burile, teatrele, sălile de con
certe, pe estradele din parcuri 
și piețe vor avea loc In fie
care zi circa 70 de concerte 
și spectacole. Membrii co
lectivelor de artiști-amatorl 

slavia și Partidul Muncitoresc 
Romtn. acordul comercial șt de 
plăți, protocolul cu privire la 
schimbul de mărfuri pentru pe
rioada 1957—1960, acordul de co
laborare tehnico-științlfică și a- 
condu-1 de colaborare culturală 
constituie o dovadă a eforturilor 
depuse de Romlnia și Iugoslavia 
pentru dezvoltarea continuă a tu
turor relațiilor dintre ele.

Dezvoltarea favorabilă a rela
țiilor romîno-iugoslave, subliniază 
ziarul, este rodul devotamentului 
celor două guverne și partide față 
de principiile coexistenței pașnice 
active.

Ziarul subliniază de asemenea că 
dezvoltarea generală a relațiilor 
prietenești romîno-iugoslave a 
creat posibilitatea de a se trece 
de la comunicatul de la Bucu
rești cu privire la stabilirea de 
contacte intre Partidul Muncito
resc Romîn și Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia la declarația 
de la Brioni cu privire la colabo
rarea dintre ele.

In încheiere, ziarul „Borba" 
își exprimă convingerea că cele 
două țări, ca și pină acum vor 
face eforturi pentru a asigura 
transpunerea în viață a docu
mentelor semnate, folosind In a- 
celași timp posibilitățile existen
te și lărgind domeniile de cola
borare pe baza principiilor adop
tate și aplicate deja în practică.

U.R.S.S. l-a primit la Kremlin 
pe Excelența Sa Muhammed 
Daud, primul ministru al Afga
nistanului.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care a avut un carac
ter cordial și prietenesc. In în
cheierea convorbirii, K. E. Vo
roșilov l-a rugat pe primul mi
nistru Muhammed Daud să trans
mită urări de multă sănătate 
Majestății Sale Regelui Afganis
tanului Muhammed Zahir-$ah, 
urări de prosperitate și fericire 
întregului popor afgan.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 29 octom
brie, excelența sa Sardar Mu
hammed Daud, primul ministru 
al Afganistanului, care se află la 
Moscova, a oferit un prînz în 
cinstea conducătorilor guvernului 
sovietic.

octombrie, actorii sovietici au 
prezentat din nou spectatorilor din 
Londra baletul ,.Romeo și Ju
lietta" de Prokofiev.

TEL AVIV. — La 28 octom
brie, guvernul israelian a dat pu
blicității o declarație în care 
este expusă hotărîrea guvernului 
„de a mobiliza o serie de bata
lioane de rezervă și a le trimite 
Ia frontierele" cu statele vecine 
ale Israelului.

BERLIN. — Corespondentul 
din Dusseldorf al Agenției ADN 
anunță că în prima jumătate a 
anului 1957 se va convoca Con
gresul Partidului Comunist din 
Germania. Secretariatul C.C. 
al Partidului Comunist din Ger
mania a fost însărcinat cu pre^ă- 
firea politică și organizatorica a 
Congresului.

BONN 29 (Agerpres). — Se 
anunță în mod oficial că la 27 

•octombrie în Germania Occiden
tală a intrat în vigoare hotărîrea 
guvernului R.F. Germane, privind 
ordinea mobilizării în armată, în 
baza legii serviciului militar ge
neral obligatoriu.

vor putea participa la con
cursurile internaționale tn 24 
discipline ale artei.

80 de palate de cultură, 
cluburi, precum și 14 teatre 
Iși vor deschide porțile pentru 
participanții la festival. Zilnic 
la spectacole și concerte vor 
putea asista aproximativ 
106.000 de persoane.

Ziariștii au calculat că tn 
timpul celui de al V-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
șl Studenților de la Varșovia 
persoanelor care ar fi dorit să 
vadă toate manifestările din 
cadrul festivalului le-ar fi tre
buit cel puțin 70 de ani. La 
Moscova, pentru aceasta ar 
fi nevoie de aproximativ 100 
de ani.

Congresul Uniunii 
Tineretului Comunist 
din Marea Britanie

LONDRA 29 (Agerpres). — 
La Londra și-a încheiat lu
crările cel de al 21-lea con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist din Marea Britanie. 
Delegații au examinat și a- 
probat raportul politic și da
rea de seamă prezentate de 
Comitetul Național șl au a- 
doptat o serie de rezoluții In 
vederea îmbunătățirii activi
tății organizației de tineret, 
tn special rezoluția privind 
reorganizarea activității cu 
tineretul, și o rezoluție tn 
care se cere tmbunătățlrea 
tnvățămintului teoretic al ti
nerilor.

A fost aprobată tn unanimi
tate o rezoluție tn care se ex
primă tngrijorarea cu privire 
la pericolul șomajului și tn 
care se cere asigurarea depli
nă a folosirii complecte a 
brațelor de muncă, majorarea 
salariilor și reducerea zilei 
de muncă.

Delegații la congres au fost 
salutați de John Gollan, secre
tarul general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie.

O manifestare a frăției 
cu tineretul sovietic

(Urmare din pag. l-a)

caldă dragoste părintească tină- 
ra generație.

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice 'înarmează organizația 
de tineret cu învățătura marxist- 
leninistă care-i dă perspectiva 
clară a scopului pe care-1 urmă
rește și a căilor pe care trebuie 
să meargă pentru a-1 atinge.

P.C.U.S. crește tineretul sovie
tic în spiritul generoaselor prin
cipii de viață ale clasei munci
toare, ale patriotismului fierbinte 
și internaționalismului proletar, 
ale situării intereselor obștești 
mai presus de orice.

P.C.U.S. asigură tineretului 
sovietic un loc de frunte în viața 
socială, deschizîndu-i nemărginite 
posibilități de afirmare creatoare, 
dtnd un curs folositor societății 
nesecatelor sale izvoare de ener
gie.

P.C.U.S. ca un părinte pregă
tește cu atenție pentru viață tî- 
năra generație, educînd-o în spi
rit comunist. Iată de ce conduce
rea de către partid este izvorul 
forței Comsomolulul, iată de ce 
comsomoliștii și întregul tineret 
sovietic iubesc fără margini 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și Împreună cu întregul 
popor sovietic luptă pentru apli
carea politicii P.C.U.S. și a gu
vernului sovietic, pentru con
struirea comunismului in Uniunea 
Sovietică pentru apărarea păcii.

Mai departe vorbitorul arată :
„Sub conducerea Partidului 

Muncitoresc Romîn, Uniunea Ti
neretului Muncitor, continuatoa
rea tradițiilor revoluționare ale 
U.T.C. își îmbogățește activitatea 
sa pe baza propriei experiențe, 
folosește cu succes tn îndeplinirea 
sarcinilor ce-i revin, la specificul 
țării noastre, experiența gloriosu
lui Comsomol, experiența organi
zațiilor de tineret din celelalte 
țări socialiste.

Astăzi, U.T.M. luptă sub con
ducerea partidului pentru educa 
rea tineretului, pentru mobiliza
rea lui activă la îndeplinirea sar
cinilor puse de Congresul al 
II-lea al P.M.R., pentru făurirea 
ttnărului de tip nou, modest și 
generos, devotat fără margini re
gimului nostru democrat-popular, 
cauzei construirii socialismului".

Recepția de la
Luni după amiază a avut Ioc 

tn saloanele Legației Turciei din 
București, o recepție oferită de 
Mustafa Kayagil, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Turciei la 
București, cu ocazia sărbătoririi 
Zilei Naționale a Turciei.

Au luat parte Gh. Hossu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Marcel Popescu, ministrul 
Comerțului Exterior, Constanța 
Crăciun, ministrul Culturii, Gh. 
Diaconescu, ministrul Justiției. 
Șt. Cleja șl Th. Rudenco, locții-

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale Domnului 

GELAL BAYAR 
Președintele Republicii Turce

Ankara
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Turce transmit Exce

lentei Voastre personal și poporului turc cele mai călduroase fe
licitări.

Dr PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine

Crucea Roșie a R. P. R. 
în ajutorul poporului ungar

Pentru a veni în ajutorul po
porului ungar, Crucea Roșie a 
Republicii Populare Romine a 
trimis Crucii Roșii din Republica 
Populară Ungară o cantitate În
semnată de medicamente, substi

Informat ii
In cadrul acordului cultural 

dintre R.P.R. și R.P. Polonă, du
minică au sosit In Capitală, pen
tru schimb de experiență în do
meniul învățămtntului, prof. Sta
nislaw Kwiatkowski, redactor-șef 
al revistei „Szkola Zawodowa" și 
ing. Henryk Heniewski, din Mi
nisterul Invățămintului Public 
din R.P. Polonă.

★
La Invitația Institutului romin 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea ne vizitează țara scrii
torul Marko Ristic, președintele 
Comisiei pentru relațiile culturale 
cu străinătatea din R.P.F. Iugo
slavia, împreună cu soția.

In cursul vizitei tov. M. Ristic, 
va lua cunoștință de realizările 
țării noastre în domeniul cultu
ral.

Sîmbătă tov. Marko Ristic, a 
avut o întrevedere la I.R.R.C.S. 
cu acad. Mihail Ralea, președin

Echipa C. C. A. și-a încheiat 
turneul în Anglia

Echipa de fotbal Casa Centrală 
a Armatei și-a încheiat turneul 
său de patru meciuri in Anglia, 
jucînd luni seara cu puternica 
echipă profesionistă Wolverhamp. 
ton wanderers, de mai multe ori 
campioană a Angliei. Intiinirea 
s-a terminat cu scorul de 5—0 
(2—0) în favoarea formației en
gleze. Fotbaliștii romîni nu au 
prestat un joc la valoarea lor 
reală, resimțindu.se tn urma ce
lor trei meciuri anterioare susți
nute tntr-un răstimp foarte scurt.

Rezultatele obținute de echipa 
C.C.A. in turneul în Anglia sînt

totuși meritorii în ciuda acestei 
ultime înfrîngeri. Din cele patru 
întîlniri susținute, echipa romină 
a terminat la egalitate: cu Arse
nal (1—1 și Sheffield (3—3), 
a obținut o victorie tn fața lui 
Luton Town (4—3) și a pierdut 
la Wolverhampton (0—5). Tre
buie remarcat că aceste patru for. 
mâții sînt printre cele mai apre
ciate din Anglia și tn fotbalul 
internațional.

i.Scînteia tineretului** 
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„Garanția succesului «ceste! m!« 
nunate munci educative dusă de 
U.T.M. în rtndul tineretului, stă 
în respectarea cu sfințenie a 
principiului conducerii de către 
partid, care ne călăuzește zi de 
zi pașii.

Uniunea Tineretului Muncitor, 
întregul tineret al patriei noastre 
susține cu fermitate politica ex
ternă a partidului șl guvernului 
nostru de prietenie cu marea 
Uniune Sovietică, cu toate țările 
care construiesc socialismul, de 
stabilire de relații de colaborare 
cu toate țările, de luptă activă 
pentru pace.

Congresul al II-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romtn a pus în 
fața poporului nostru și a tine
retului sarcini de mare răspun
dere. Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini. Congresul al II-lea al 
U.T.M. a stabilit măsurile con
crete ce urmează a fi luate de că
tre toate organizațiile U.T.M.

Sarcinile puse de cel de-al 
II-lea Congres al P.M.R. deschid 
un larg teren de activitate pen
tru toți tinerii din țara noastră 
care au posibilitatea să-și reali
zeze visurile lor cele mai frumoa
se, care au posibilitatea să-și ma
nifeste intens entuziasmul tine
resc și devotamentul față de par
tid, față de patria celor ce mun
cesc.

Cuvintele vorbitorului, care 
în numele tineretului din pa
tria noastră, transmite giorio. 
sulul tineret sovietic un fierbinte 
salut, au fost primite cu entu
ziaste aplauze. întreaga adunare 
Se transformă intr-o mare mani
festare a dragostei și prieteniei 
pe care tineretul romin o poartă 
Comsomolului leninist.

Tovarășa Voronea Paraschiva, 
studentă a Facultății de științe ju
ridice de la Universitatea „C. I. 
Parhon" a dat apoi citire unei te
legrame adresate Comsomolului, 
telegramă ce a fost subliniată în 
dese rînduri de aplauzele unanime 
și entuziaste ale tinerilor partici
pa n ți.

A urmat apoi un bogat program 
artistic prezentat de Ansamblul 
U.TJVț., iar în continuare partici
panții au vizionat filmul sovietic: 
„Ei au fost primii".

Legatia Turciei
tori ai ministrului Afacerilor Ex
terne, general locotenent I. Tuto- 
veanu. prim locțiitor al ministru
lui Forțelor Armate, A. Vlădoiu, 
președintele Sfatului Popular al 
Capitalei, directori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Minis
terul Comerțului Exterior și alții.

Au participat reprezentanți ai 
corpului diplomatic acreditați la 
București.

Recepția s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

tuent de singe și materiale sani
tare care pot asigura îngrijirea 
a 6.000 de răniți pe timp de o 
lună.

(Agerpres^

tele I.R.R.C.S., și Al. Buican, vfc 
cepreședi-nte al I.R.R.C.S.

De asemenea oaspetele iugoslav 
a fost primit luni dimineața de 
tovarășa Constanța Crăciun, mi. 
nistrul Culturii. La primire a luat 
parte tov. Ion Pas, prim looțiitor 
al Ministrului Culturii.

Oaspeții au vizitat Muzeul de 
artă populară și au asis
tat la spectacolul cu piesa ,.Matei 
Millo" la Teatrul Național „I. L. 
Caragiala"

★
Sîmbătă seara a plecat din 

București delegația romtnă care 
va participa la cea de-a X-a se
siune a Conferinței Generale 
U.N.E.S.C.O., care va avea loc la 
New Delhi între 5 noiembrie— 
5 decembrie 1956.

Delegația este condusă de acad. 
Mihail Ralea, președintele Insti
tutului romîn neutru relațiile cul
turale cu străinătatea și vicepre. 
ședințe ale Comisei R.P.R. pen
tru U.N.E.S.C.O.

resim%25c8%259bindu.se
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SfKmfTdespre^ INTRODUCEREA
noului complex G.M.A.?

Jucătorii noștri 
de tenis de masă

a

înaintea sezonului

Acțiuni interesante
In ceea ce ne privește — vorbesc în numele co

mitetului orășenesc C.F.S. — am să vă spun pe 
scurt ceea ce am făcut. In primul rînd au fost 
trecute în planul nostru de activitate toate acțiu- 
nile mai importante pe care Ie vom întreprinde. 
In al doilea rînd a fost instruită comisia orășe
nească G.M.A. Prin decizii ale comitetului am 
început să numim pe cei care au dreptul de exa
minatori ai aspiranților G.M.A. Au fost stabilite 
terenul ile și poligoanele unde tinerii pot veni 
să.și treacă normele.

Am inițiat apoi „Săptămînă atletismului ploeț- 
tean**. Printre altele, scopul acestei competiții a 
foșt și trecerea normelor G.M.A. Deocamdată nu 
cunoaștem rezultatele exacte. N-am avut timp să 
controlăm colectivele.

în ceea ce privește munca de popularizare a 
noului complex, aici nu am făcut prea multe. Au 
fost difuzate regulamente și cîteva afișe Ce se 
putea face ? Mai multe: se putea folosi stația de 
radio-amplificare a orașului, se puteau organiza 
conferințe urmate de reuniuni, întîlniri cu spor
tivi fruntași care au început să practice sportul 
treetndu-și normele G.M.A., se puteau conîec- 
ționa panouri și afișe. ■. .

De ce nu s-au făcut ? N-a fost nîcî timp prea 
mult...

Se împlinesc, 
de zile de la _____ ____  __ _
complex G.M.A. in acest timp, în 
multe orașe și sate din țară, ac
țiunea pentru trecerea noilor norme 
G.M.A. a luat amploare.

Care e situația introducerii nou
lui complex G.M.A. în orașul Plo
ești ? Pentru a informa cititorii 
ziarului, un corespondent al ziaru
lui nostru a întreprins o scurtă 
anchetă. La întrebarea : CE NE 
PUTEȚI SPUNE DESPRE INTRO
DUCEREA NOULUI COMPLEX 
G.M.A. au răspuns tineri cu di
verse ocupații și preocupări.

Publicăm răspunsurile lor.

tn curînd, trei luni 
introducerea noului

Doar fotbal ?
Mare lucru n-aș putea să vă spun. De

prof. MIHAI LUCA, 
responsabil cu instruirea sportivă 

în Comitetul orășenesc C.F.S. Ploești

Deși avem condiții...
Am aflai, printre alte lucruri, de introducerea 

noului complex pe cînd mă aflam la o ședință a 
comitetului orășenesc U.T.M. Deocamdată atit eu 
cit și întregul comitet U.T.M. al școlii nu am făcut 
nimic. N-am luat nici un fel de măsuri.

Poate s-as fi putut totuși face ceva. N-am fost
însă nici ajutați, nici controlați în această direcție - 
de comitetul orășenesc U.T.M.

Cit privește materialele și echipamentul sportiv 
nu ducem lipsă. Avem berechet. Avem șl o sală 
modernă de gimnastică bine utilată ca și terenuri 
de volei, baschet. In școală sînt peste 500 de elevi. 
Dintre aceștia doar cîțiva sînt purtători ai insignei 
G.M.A. Ceilalți, sperăm că o vor obține cît mai cu
rînd. Vom Încerca să-i ajutăm.

ALEXANDRU ROȘCA 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. de la Școala profesională 
de ucenici a M.I.P. Ploești

ÎNTRECEREA
curajoșilor

Campionatul republican de 
parașutism din acest an a luat 
sfirșit cu puține zile în urmă. 
La el au participat zeci de ti
neri din toată țara, unii cu o 
experiență mai îndelungată în 
domeniul acestui temerar sport, 
alții abia începători. Cu toții 
au luptat voinicește pentru 
a obține un loc cit mai bun in 
clasament.

In urma rezultatelor înre
gistrate, titlul de campion ab
solut de parașutism pe 1956 al 
țării noastre i-a revenit lui 
GHEORGHE IANCU, un tînăr 
de 23 de ani. Cum era și firesc, 
el a fost cuprins — la aflarea 
rezultatului — de o mare bucu
rie. Iancu a început sportul cu 
parașuta la 17 ani, atunci cînd 
urma cursurile unei școli pro
fesionale auto. De atunci și pînă 
acum el a închinat parașutis
mului toată dragostea, pricepe
rea și avîntul tinereții. Rezul
tatul obținut a venit ca o încu
nunare a strădaniei.

In ziua închiderii campiona
tului, un spectator curios, care 
luase parte pentru prima dată la 
o întrecere de parașutism, s-a

La 1.500 m. înălțime, Gh. Iancu așteaptă 
momentul lansării

nărui strungar loan Roșu. El a 
devenit campion republican al 
probei, realizînd d(n două lan
sări performanța de 2.58 m. de
părtare de punctul fix. Acesta 
este un nou record republican la 
numai un metru și ceva de re
cordul mondial. Roșu practică 
sportul parașutist abia din vara 
anului 1952.

Un alt tînăr care a avut o 
comportare deosebit de bună la 
campionat a fost și tipograful 
Nicolae Dina. El a reușit să ob
țină locul II la proba de salt 
combinat de la 1.500 m. cu ate
rizare la punct fix și locul III 
la lansarea combinată de la 
2.200 m. Dina a ținut pasul la 
aceste probe cu parașutiștii cu 
multă experiență cum sînt Sidle- 
țchi, Velicu, Negroiu ' și alții, 
deși el a început parașutismul 
abia acum doi ani.

Probele combinate de 1.500 
și 2.200 m. sînt deosebit de di
ficile. Ele pretind mult curaj, 
măiestrie și stăpînire de sine. 
După ce parașutistul părăsește 
avionul, el cade 20 sau 30 se
cunde în gol cu o viteză ame
țitoare. In acest timp e obligat 

să-și piloteze cor
pul în așa fel, in
cit să aibă iot tim
pul poziția orizon
tală, ca zborul pa
sării, cu fața în 
jos. După scurge
rea timpului indi
cat. parașutistul 
deschide parașuta 
și apoi coboară, 
fiind obligat să a- 
terizeze (la proba 
de 1.500 m.) înă
untrul unui cerc 
cu raza de 150 m. 
cît mai aproape de 
centrul acestuia.

Faptul că Dina 
s-a evidențiat la 
aceste două probe 
dificile justifică pe 
deplin afirmația 
lui Iancu pe care 
am arătat-o la în
ceputul acestor 
rînd uri.

Prima probă a 
campionatului a 
constituit-o lansa
rea de la 600 m. 
cu aterizare la 
punctul fix. Aici, 
cîștigătorul a fost

Iosif Tessier de la 
Cluj, un sportiv cu 
multă experiență. 
După el șl nu
mai la 3 puncte 
diferență, s-a cla
sat un alt tînăr 
încă necunoscut — 
Mihai Sandu de la 
Ploești. Sandu a 
participat acum 
pentru prima dată 
la un concurs, pen
tru că și el, ca și 
Nicolae Dina, a 
început parașutis
mul abia în 1954 și 
nu are decît 18 
ani. Pentru Sandu 
parașutismul 
un sport pe 
îl îndrăgește 
pasiune și pe
îl practică după o- 
rele de producție 
la uzina „1 Mai"

Mare lucru n-aș putea să vă spun. De ce? 
Pentru că pur și simplu am aflat doar din ziare 
de introducerea noului complex Q.M.A. Care 
sînt modificările aduse, ce rost au acestea — 
n-am aflat încă.

Eu nu practic nici un sport și nici 
purtător al insignei G.M.A. Și eu, ca 
alți tineri din uzina noastră, aș vrea 
trec normele complexului, să cuceresc 
G.M.A. Aceasta nu e numai o dorință ci și o 
datorie de utemist. Din păcate însă de activi
tatea complexului G.M.A. din uzina noastră nu se 

ocupă nimeni. (Aceasta practic, 
căci după cîte am aflat există o a- 
numită hîrtie, într-un dosar, pe 
care sînt trecuți membrii comisiei 
GM.A.). Nici comitetul U.T.M. 
n-am văzut să se ocupe de a- 
ceastă problemă, să cheme ute- 
miștii și tinerii să-și treacă nor
mele complexului.

Principalul vinovat consider că 
este totuși colectivul sportiv. 
Cred că președintele acestuia, to- 

Ateîăneșcu, are trecut în 
ordine:

nu sînt 
și mulți 
însă să 
insigna

Cred ca pi ,
varășul Șt_2I„__._ , ___
planul său de muncă în

1. fotbal.
2. fotbal.

' 3. fotbal, și așa mai
Echipa să aibă mașină,

Sezonul internațional de tenis 
de masă al anului sportiv 1956- 
1957 se deschide peste cîteva zile 
la Viena, prin campionatele in
ternaționale ale Austriei, compe
tiție la care, pe lîngă jucătoare 
și jucători din R. Cehoslovacă, 
R.P.F. Iugoslavia, Franța, Belgia 
etc., participă și o serie de repre
zentanți ai țării noastre.

Concursul de la Viena (2—4' 
noiembrie) și apoi cel de la Bel
grad (9—11 noiembrie) constituie 
pentru jucătorii fruntași romîni, 
prima etapă în pregătirea care 
are ca obiectiv final campionatele 
mondiale de la Stockholm — 
7—15 martie 1957.

Ultimele meciuri divizionare șl 
în mod deosebit concursul de se
lecție care s-a desfășurat recent 
în sala Floreasca au arătat — 
spre satisfacția tuturor — că va
loarea jucătorilor tineri a crescut 
simțitor. Acesta este de altfel și

INTERNATIONAL
motivul pentru care alături de 
consacrații Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller. Matei Gantner, Toma 
Reiter și Tiberiu Harasztosi vor 
face deplasarea, pentru prima 
oară în grupul seniorilor, tinerii 
Alexandru Șirlincan, Irma Ma- 

• gyari și Maria Golopența. Faptul 
. este îmbucurător. Ținînd seama 
. că în afară de aceștia mai avem 

un lot de elemente de viitor cu 
■ vădite calități ca, de pildă, Gh. 
, Cobîrzan, Mariana Barasch, Za- 
, har ia Bujor, Maria

Nazarbeghian etc., perspectivele 
, și pe mai departe ale tenisu- 
’ lui de masă romînesc apar deo- 
i sebit de frumoase.

Printre sportivii noștri cel mal 
aproape de forma lor superioară 
s-au dovedit a fi în ultimele zile 

' M. Gantner, T. Reiter și E. Zeller 
‘ care în decursul ultimelor partide

Gavrilescu,

apropiat de Iancu șl, după ce l-a 
cerut un autograf, l-a întrebat:

— Nu ți-a fost frică? ,
— Ba da, a răspuns campion 

nul, și încă tare de tot.
Spectatorul acela, ca șl alții 

care fuseseră de față la discu
ție, a făcut ochii mari și s-a mi
rat mult. Nu-și putea imagina 
cum poate să-i fie frică unui 
campion de parașutism atunci 
cînd execută o lansare. Iancu 
însă preciză:

— M-am temut să nu mi-o ia 
alții înainte. Și mai ales înce
pătorii ..

Cuvintele lui Gheorghe Iancu 
conțin un mare adevăr. Ele re
prezintă o bună caracterizare a 
campionatului de parașutism 
din acest an. Intr-adevăr, aproa
pe la toate probele concursului 
s-a evidențiat cîte un tînăr ne
cunoscut pînă acum. Așa spre 
exemplu, la proba de 1.000 m. 
cu aterizare la punct fix, re
velația" campionatului a fost tî-

este 
care 

cu 
care

Ion Roșu aterizează foarte 
aproape de punctul fix

din Ploești, unde lucrează ca 
lăcătuș mecanic.

La campionat s-au mai evi
dențiat și alți tineri despre care 
ziarele n-au scris niciodată și 
despre care amatorii de parașu
tism n-au auzit pomenindu-se 
pînă acum. Deși ei n-au obținut 
performanțe de valoare republi
cană, totuși au reușit să se cla
seze pe locuri fruntașe și să 
constituie adversari serioși pen
tru parașutiștii mai „bătrîni". 
Comportarea lor din acest cam
pionat, care s-a desfășurat pen
tru prima dată după normele 
Federației Aeronautice Interna
ționale, demonstrează pe deplin 
avîntul pe care l-a luat para
șutismul în patria noastră.

Tot la sfirșitul campionatului, 
după ce a primit cupa de cam
pion, Gheorghe Iancu a făcut o 
mărturisire :

— Am spus că mi-a fost frică 
de tineri. Acest lucru este ade
vărat. Dar nici dacă eram în
vins nu-mi părea prea rău. Cei 
de care m-am temut sînt aproa
pe toți elevii mei și nu este fe
ricire mai mare pentru un in
structor decît să-și vadă elevii 
prinzînd aripi mai puternice 
decît el.

D. LAZAR

Sus la 2.200 m. ușa avionului A.N.2 s-a 
deschis și Nicolae Dina se aruncă în gol

departe. 
___ r__ ____ ___ . „ . echipa
mentul să fie bine spălat, jucă
torii să nu se prea obosească 
muncind, masa să fie la cel mai 
înalt nivel etc. Intr-o oarecare 
măsură situația e explicabilă: 
însuși tovarășul Ștefănescu e 
fotbalist!

Precum vedeți, toată grila co
lectivului e îndreptată spre fotbal. 
Celelalte discipline sportive sînt 
lăsate pe planul al doilea, acti
vitatea sportivă de masă pe pla
nul al treilea, iar complexul 
G.M.A... Ei bine, acesta, după 
mine, e lăsat pe planul al ze
celea.

GHEORGHE PREDA 
strungar, uzinele „1 Mai“-Ploeștl

ANGELICA ROZEANU

SPORTIVE

oficiale au manifestat un joc bun, 
axat pe principiile jocului mo
dern, adică un joc bazat pe o a- 
părare dirijată și razantă, cu ten
dință ofensivă, dinamic și cu fo
losirea deseori a contraatacului, 
în mod special Ella Zeller a ară
tat și o excelentă putere de lup
tă, ceea ce considerăm că a adus 
un plus de valoare jocului ei, îm
bunătățit și așa din punct de ve
dere al concepției.

Campioana mondială Angelica 
Rozeanu, după o serie de meciuri 
slabe — datorită în cea mai mare 
măsură unei oboseli psihice — 
s-a regăsit în parte, furnizînd 
jocuri de calitate și obținînd vic
torii In fața unor jucători în 
formă (Stan llie, Cobîrzan etc.) 
Străduindu-se să-și elimine defi
nitiv oboseala psihică de care a- 
minteam mai sus, prin valoarea 
jocului ei — verificată de atîtea 
ori cu succes — Angelica Rozea
nu rămîne favorita nr. 1 ți con
cursurilor de la Viena și Belgrad.

Cu un joc mai puțin sigur, 
deseori pripit tn acțiuni, campio
nul R.P.R., Tiberiu Harasztosi 
ne-a surprins prin fluctuația de 
formă pe care a arătat-o de la 
meci la meci și uneori chiar de 
la set la set. Existînd și motive 
obiective (schimbarea paletei și 
apoi din nou revenirea la cea ve
che, cu un alt cauciuc, ca și in
terpretarea rigidă și greșită a 
jocului modern, neținînd seama
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de individualizare) Harasztosi' 
are datoria să ne arate, că ace
ste fluctuații au fost numai o si
tuație temporară

Tinerii Șirlincan, Golopența și 
Magyari — mai ales Șirlincan — 
au adus reale îmbunătățiri jocu
lui lor, dar desigur mai au mul
te de învățat. In acest sens, 
jocurile internaționale din Viena 
și Belgrad, la care participă, vor 
trebui să constituie — cu deose
bire pentru ei — un izvor pre
țios de învățăminte pentru acti
vitatea viitoare.

Jucătoarele și jucătorii noștri 
de tenis de masă pășesc — după 
cîteva luni de pauză — din nou 
în arena internațională. Deși, 
după cum am subliniat, ei nu se 
găsesc in forma cea mai bună 
(ar fi însă o greșeală să atingă 
punctul maxim al formei sportive 
la actualul stadiu de pregătire, 
știind că un sportiv nu-și poate 
menține forma superioară decît 
4—6 săptămîni) totuși — datpri- 
tă valorii evidente a reprezentan
ților noștri — avem încredere in 
posibilitățile lor și așteptăm de 
la ei noi victorii de valoare și 
locuri fruntașe în campionatele 
internaționale ale Austriei și 
R.P.F. ’ ' 'Iugoslavia.

NICU NAUMESCU 
maestru al sportului 
antrenor coordonator 

al lotului R.P.R.

0 partidă de veriîicare
ELLA ZELLER

Necazurile rasiștilor
In conformitate cu legile A- 

fricii de Sud, sportivii albi nu 
pot face sport împreună cu 
sportivii de culoare. Această 
revoltătoare stare de fapt a în
ceput să provoace neplăceri te
ribile rasiștilor din conducerea 
sportului sud-african.

Prima neplăcere a fost de 
natură bănească. După ce a in
vitat la un turneu de tenis pe 
cițiva dintre cei mai buni jucă
tori profesioniști, organizatorii 
au constatat cu spaimă că 
unul dintre jucători — bine
cunoscutul Pancho-Segura — 
este cam tuciuriu și deci nu

poate juca tenis în Africa de 
Sud. Pe lîngă dezamăgirea 
spectatorilor, organizatorii au 
avut de suportat și cheltuielile 
pricinuite de deplasarea renumi
tului tenisman care nici un mo
ment în viața lui nu a bănuit că 
nu va putea juca în Africa de 
Sud pentru că una din bunicile 
sale a fost incașă.

Al doilea rînd de neplăceri 
pentru rasiștii din Africa de 
Sud îl provoacă relațiile cu fe
derațiile internaționale. După 
cum se știe, statutul oricărei fe
derații internaționale prevede 
recunoașterea unei singure fede-

rații într-o țară. în Africa de 
Sud sînt două federații; una 
exclusiv pentru albi și o alta 
pentru populația de culoare și 
albii care vor să facă sport îm
preună cu negrii.

Primele măsuri ale Federații
lor Internaționale nu au întîr- 
ziat să apară: federația inter
națională de tenis de masă nu 
mai recunoaște „federația albă“, 
ci cealaltă federație care cu
prinde și pe albi și pe negri. 
La rîndul său Federația Inter
națională de Fotbal (F.I.F.A.) a 
dat un termen de 2 ani pentru 
reglementarea acestei situații, 
iar în caz contrar, probabil că 
va lua aceleași măsuri ca 
F.I.T.M.

Duminică, pe 
stadionul Republi
cii, selecționata de 

• tineret a R.P.R. a 
susținut — în lo
cul întîlnirii cu e- 
chipa de tineret a 
Suediei — o parti
dă de verificare cu 
formația ploeștea- 
nă Energia.

Partida de du
minică a avut mul
te faze spectacu
loase în care fan
tezia jucătorului, 
inițiativa, spiritul 
său creator, au 
contribuit în egală 
măsură la desfășu
rarea unui joc fru
mos. Dar aceste 
superlative se da
torase numai Ener
giei Ploești care a 
dovedit și cu acest 
prilej că este o 
echipă sudată, ca
pabilă de compor
tări tot mai bune.

Selecționata de 
tineret, pusă în 
fața unui adversar

care nu de mult a 
întrecut la scor 
chiar pe liderul 
campionatului nos
tru, nu a putut a- 
răta mai mult.

Au fost — ce-î 
drept — momente 
în care s-a văzut o 
oarecare coeziune 
între compartimen
te, între jucători. 
Insă aceasta nu
mai în ceea ce-i 
privește pe jucăto
rii dați de Locomo
tiva București care 
normal își cunosc 
jocul și posibilită
țile. Dar ce poți 
face atunci cînd 
omogenitatea echi
pei este de mică 
durată iar atacul 
combină excesiv, e- 
nervant, fără să 
concretizeze ? „Se
lecționații" au ajuns 
deseori în fața por
ții lui Roman însă 
aci se pierdeau re
gulat. Linia de a- 
tac a tinerilor fot-

baliști nu a trăit 
decît prin George
scu care, cu toată 
forma sa încă ne
satisfăcătoare, s-a 
dovedit totuși ace
lași șuter remar
cabil, temut de ori
care portar. Geor
gescu însă nu a 
putut face nici el 
prea multe. Dar ce 
au făcut ceilalți ? 
veți întreba. Ene 
II s-a zbătut, a a- 
6udat mult, dar de 
multe ori inutil. A 
ratat numeroase o- 
cazii datorită pri
pelii și lipsei de 
clarviziune în joc. 
Koszegy, moale și 
neatent. Filip la 
fel, iar Oprea, pe 
stînga, a șutat des, 
dar de fiecare dată 
în picioarele adver
sarului, perspective
le fiindu-i deci mi
nime.

Așteptăm mai 
mult de la echipa 
de tineret.

Atletismul școlar in sărbătoare
Trebuie să recunoaștem că or

ganizatorii campionatului școlar 
pe echipe al Capitalei au trecut 
duminică prin clipe grele. In pri
mul rînd locul de desfășurare al 
întrecerilor finale fixat inițial 
(Stadionul Republicii), nu(Stadionul Republicii), nu mai 
putea fi folosit deoarece ar fi 
stînjenit jocul Dinamo Bucureștii 
Știința Timișoara din cadrul cam
pionatului republican de fotbal. 
Și apoi, mai apărea o dificultate: 
majoritatea arbitrilor erau angre
nați pe Stadionul Tineretului, 
unde se desfășurau campionatele 
republicane de decatlon, pentatlon 
și ștafete, așa că întrecerile șco
larilor păreau iremediabil lipsite 
de succes. Singura posibilitate, 
aceea de a disputa concursul în
tre orele 11 și 14, cînd în cam
pionatele republicane nu era pro
gramată nici o probă, și deci ar
bitrii erau liberi, a fost acceptată. 
Organizatorii au găsit o soluție 
bună. Și cum întregul corp de ar
bitri prezent pe stadion și-a ma
nifestat dorința de a sprijini pe 
elevi, campionatul școlar 
pe al Capitalei a avut 
Stadionul Tineretului și 
curat de un succes bine 
La orele 11 a început 
rarea probelor.

Ceața care împînzise 
putui dimineții întregul 
s-a ridicat treptat, norii . 
rii de toamnă s-au risipit. Și 
una după alta, probele și-au de- j 
semnat cîștigătorii... i

...în fața ștachetei, la proba de j 
săritură în înălțime fete, 25 de ( 
concurente își disputau întîieta- 
tea. Printre ele o fetiță nu prea - 
înaltă și cu părul strîns în două , 
codițe de culoarea abanosului ne-a ( 
atras atenția prin stilul corect și 4 
siguranța cu care trece ștacheta. . 
Valeria Smărăndoiu, elevă în j 
clasa a IX-a a Școlii medii nr. , 
22, a cîștigat pînă la urmă proba ( 
cu rezultatul de 1,34 m. Nu s-a 
sfiit să ne spună că practică at- , 
letismul de cîteva luni, că rezul- ‘ 
tatul cel mai bun pe care l-a ob- j 
ținut vreodată este de 1,35 m. și 
că o urmărește cu multă atenție ( 
pe lolanda Balaș. j

...Pe pista stadionului s-au aii- ( 
niat concurenții la 80 m. plat. La ( 
pocnetul pistolului 6 elevi .între j 
15 și 17 ani au pornit- să-și dis- , 
pute întîietatea. Pe ultimii metri ț 
concurentul de pe culoarul 4 reu
șește să-și asigure un mic avan-

pe echi- 
loc pe 
s-a bu- 
meritat. 
desfășu-

la înce- 
stadion 

plumbu-

taj, suficient pentru obținerea vic
toriei. Am reușit cu greu să-l 
„răpim" din mijlocul zgomotoși
lor săi colegi și cîștigătorul ne-a 
vorbit, așa cum alergase. Adică 
repede: „Mă numesc Radu Ghi- 
lezan și 'sînt elev în clasa a X-a 
la Școala medie nr. 13. Primii 
pași în atletism i-am făcut acum 
cîteva săptămîni, cînd maestrul 
sportului Ion Wiesenmayer a ve
nit în mijlocul noștru, aici, pe 
stadion. De atunci el ne-a învă
țat multe lucruri. Aș dori ca In
tr-o zi să ajung atlet „mare", 
așa cum este și profesorul meu". 
Și a rupt-o la fugă, roșu pînă-n 
vîrful urechilor...

...Tn partea dreaptă a stadionu
lui, în sectorul de aruncare a 
greutății, lupta era crîncenă. 
Printre participante o fetiță blon
dă cu ochi mari în care părea că 
adunase tot albastrul cerului, 
ne-a atras atenția. I-am urmărit 
mișcările și nu ne-am putut opri 
o exclamație cînd bila de metal 
a căzut aproape pe linia de 8 
metri. Am așteptat să termine 
concursul și apoi am legat re
pede firul discuției. A venit as
tăzi pentru prima oară ca să 
participe la un concurs atletic. 
Interlocutoarea noastră era cu
noscuta înotătoare Mihaela Po
pescu, una din componentele șta
fetei de 
asociației 
pe care îi 
mărturisit 
tismul, care după cum 
chiar ea, a cucerit-o.

...Concu-surile au luat sfirșit. 
Toți participanții au pornit agale 
spre poarta stadionului. Printre 
ei am întîlnit o veche cunoștință. 
Antrenorul Laszlo Hireș, care 
asistase la întreceri, ne-a spus 
fără ezitare părerea sa: „Am o 
satisfacție deosebită! Asemenea 
concursuri scot la iveală elemen
tele talentate, cadrele de mîine 
ale atletismului. Mergînd mai 
departe pe această linie, se pot 
realiza lucruri mari".

E un lucrut adevărat. Un fapt 
care trebuie să dea de gîndit în 
primul rînd forurilor competente 
care să organizeze cît mai des 
concursuri de genul celui de du
minică și care, trebuie să recu
noaștem, a fost o adevărată săr
bătoare a sportivilor școlari.

A. P.

4 x 100 m. mixt a 
Știința. La cei 15 ani 
va împlini curînd, ne-a 
o noua pasiune: atle- 

spunea

V. Smărăndoiu (Școala medie nr. 22) 
a sărit 1,34 m. la Înălțime

R. Ghllezan (Școala medie nr. 13) a clțtigat 
proba de 80 m. plat

actbautați
Juniorii Istanbulului 
la Ploești și Constanța

In a doua săptămînă a lunii 
noiembrie va sosi în țara noastră 
echipa selecționată de fotbal |u- 
niori a orașului Istanbul. Tinerii 
fotbaliști turci vor evolua la 14 
noiembrie în orașul Ploești și 
4 zile mai tîrziu la Constanța. A- 
ceste date urmează să fie defini
tivate.

Campionatul categoriei A de fotbal
Campionatul categoriei A de 

fotbal a programat duminică două 
meciuri: Dinamo București—Știin
ța Timișoara și Energia Minerul 
Petroșani—Progresul București.

In Capitală, pe stadionul Re
publicii, echipa Dinamo cu un, 
atac In vervă de joc a obținut o 
meritată victorie cu scorul de

Crosul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

Pe aleile Parcului de cultură 
și odihnă ,,23 August" s-au des
fășurat duminică întrecerile fazei 
orășenești a tradiționalei compe
tiții, crosul de masă „Să întîm
pinăm 7 Noiembrie". Un mare 
număr de sportivi reprezentînd 
echipele diferitelor raioane ale 
Capitalei și-au disputat victoria 
în probe rezervate juniorilor 
seniorilor. Comportarea cea mii 
frumoasă au avut-o reprezentanții 
raioanelor „23 August", „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ și „Grivița Ro
șie" care au terminat pe primele

locuri în majoritatea probelor dis
putate.

Finalele crosului de masă „Să 
’ întîmpinăm 7 Noiembrie" vor 
avea loc duminică 4 noiembrie la 
Stadionul Tineretului cu începere 
de la ora 9 dimineața. Cu acest 
prilej, peste 300 de sportivi re
prezentînd echipe din toate regiu
nile țării 6e vor întrece la ur
mătoarele probe: junioare (1000 
m.), juniori (3000 m.), senioare 

‘ (1200 m.), și seniori (5000 m.). 
Fiecare echipă va fi alcătuită din 

{cîte 5 sportivi la bărbați și 4 la 
.femei.

4—1 (3—0) în dauna echipei ti
mișorene Știința.

Lipsită de aportul lu! Ozon, 
Costea și P. Moldoveanu, forma
ția bucureșteană Progresul a ce
dat fără drept de apel (0—3) la 
Petroșani în fața echipei locale 
Energia Minerul.

In clasament primul loc este 
ocupat de echipa C.C.A. care to
talizează 29 de puncte din 21 par
tide susținute. Pe locul 
se află Energia Flacăra 
cu 26 puncie urmată de 
Timișoara cu 25 puncte 
meciuri jucate.

Joi 1 noiembrie va avea loc o 
nouă etapă de campionat. La Bu
curești pe stadionul Giulești cu 
începere de la ora 15,15 echipa 
Locomotiva Grivița Roșie va pri
mi vizita formației Flamura Ro
șie Arad. Tn țară se vor desfășura 
următoarele meciuri: Locomotiva 
Timișoara—Dipamo Bacău, Știința 
Cluj—Progresul Oradea; Energii 
Minerul Petroșani—Dinamo Buciu 
rești (restanță). 

secund 
Ploești 
Știința 
din 22
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