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ROADEM
colaborării U. T. M
cu sfatul popular

Președintele Sfatului popular ra. 
ional Brănești, tov. GHEORGHE 
MARIN, e un om încă în plină ti
nerețe.

— Mai toate succesele noastre, 
ne spune tov. GHEORGHE MA
RIN, cu care zilele trecute am a- 
vut o convorbire, sînt legate și de 
activitatea tinerilor. In ultimii doi 
ani, raionul nostru aș spune că a 
„îmbrăcat haine" noi. S-au con
struit sute de locuințe noi, zeci și 
Zeci de noi dis
pensare. școli, 
cămine culturale, 
case de nașteri, 
băi, terenuri 

sportive, s-au e- 
lectrifioat și ra- 
diofioat noi co
mune. La reali
zarea tuturor a- 
cestora o contri
buție deosebit de 
importantă au a- 
dus-o tinerii. O 
bună parte din
tre realizările

noastre se datoresc tocmai propu
nerilor și sugestiilor tinerilor.

Din cele peste 90 de propuneri 
și sugestii făcute numai de către 
tineri, majoritatea au fost aplicate 
sau sînt în curs de cercetare neu
tru a fi sprijinite de către sfatul 
popular raional. Așa s-au con
struit dispensarul de la Livedea, 
casa de nașteri și baia comunală 
din Brănești, căminele culturale 
din comunele Sohatu, Brănești, 
Belciugatele și tot în urma propu
nerii tinerilor — care s-au și an
gajat să sprijine lucrările — s-a 
efectuat electrificarea comunei 
Fundulea. s-au amenajat 8 tere
nuri de fotbal, 10 de volei, 2 poli, 
goane simple de tir și multe altele. 
Rezolvlnd la timp și cu grijă pro. 
punerile tinerilor. îhsUșindu-și su. 
gestii'e și sezisările lor, sfatul po- 
pular raional Brănești și-a întărit 
prestigiul, atrăgând totodată mase

Peste 90 de propuneri 
ale tineretului: cămine 
culturale și dispensare 
construite, terenuri spor

tive amenajate, 
sate electrificate etc.

tot mai mari de tineri cetățeni la 
gospodărirea raionului.

— Ați putea să ne dațl cîteva 
exemple concrete de tineri ale că
ror propuneri sfatul popular le-a 
aplicat sau sprijinit ?

— Desigur. Iată, la școala ele
mentară din Brănești, sfatul popu
lar a sprijinit propunerea tinerilor 
învățători Maria Georgescu, Nico
lae Bala și Silvia Marinescu oa 
elevii să se ocupe în timpul liber 

de creșterea vier, 
milor de mătase. 
Fondurile reali
zate în urma a- 
cestei inițiative 
au fost folosite în 
scopul procurării 
materialelor pen
tru îmbunătăți
rea procesului de 
învățămînt. Du
mitru Bobocea, 
un tînăr țăran 
muncitor din co
muna Vasilați, a 
propus sfatului 

popular să se construiască în co
mună un cămin cultural, arătînd 
totodată mijloace concrete prin 
care construirea clădirii ar costa 
cît mai puțin. Construcția aceasta 
s-a și realizat de acum. Ion Lune- 
zeanu din comuna Găneasa a cerut

AL. PINTEA

(Continuare în pag. 2-a)

TINERI ȘI TINERE !

E o datorie cetățe
nească să verificați în-
scrierea voastră în lis-

lor din întreaga țară
sînt deschise zilnic în-
tre orele 8—20. Adu- 
ceți la cunoștință ime
diat sfatului popular;
orice omitere de pe
liste.

Ultimele cîteva luni au prile
juit poporului nostru o serie în
treagă de sărbătoriri, sub semnul 
aceluiași puternic simțămînt care 
ne leagă de marele drum al lui 
Octombrie. Prietenia și dragostea, 
admirația și recunoștința față de 
oamenii sovietici și-au găsit expre
sia lor festivă în prăsnuirea celei 
de a patruzecea aniversări a Re
voluției, în luna consacrată prie
teniei dintre popoarele noastre — 
tradițională dar în anul acesta de 
o deosebită amploare în manife
stările ei — la împlinirea a zece 
ani de la proclamarea Republicii 
noastre, la baza căreia a stat eli
berarea poporului nostru cu ajuto
rul ostașilor Armatei Roșii în 1944. 
Peste puține zile vom aduce pri
nosul nostru de evlavie Griviței 
Roșii, la încheierea primului sfert 
de veac de la glorioasele eveni
mente din Februarie 1933, ecou 
al victoriilor clasei muncitoarea în 
patria socialismului victorios, a că
rei strălucită pildă ne-a călăuzit 
de-alungul anilor de ilegalitate — 
pînă la întoarcerea armelor împo
triva dușmanilor dinăuntru și din 
afară... și de atunci încoace.

Fac această sumară enumerare 
a paginilor din istoria noastră, 
căci ele nu s-ar fi scris fără aju
torul moral și material al oameni
lor sovietici. Pecetluite cu sîngele 
generos al proletariatului celor 
două țări, paginile acestea — fără 
a vorbi de tot ceea ce s-a adău
gat în anii de după eliberare —- 
constituie preambulul viu, fremă
tător, contextul și ambianța „do
cumentului“ semnat acum zece 
ani între guvernul Uniunii Sovie-

fi. fi. Pomină
Luni seara a avut loc 

Ateneului R.P. Romîne, 
rea festivă organizată 
siliul General A.R.L.U.S. cu pri
lejul celei de-a 10-a aniversări 
a semnării Tratatului de Prie
tenie, Colaborare Asistență

In sala 
aduna- 

de Con-

Mutuală între R. P. Romînă și 
U.R.S.S.

La adunarea festivă au luat 
parte conducătorii partidului și 
statului nostru, membri ai C.C. 
al P.M.R. și membri ai guver
nului, conducători ai instituțiilor

Prezidiul Adunării

Șl II.
su
dili 
Ca-

loc

centrale și ai organizațiilor ob
ștești, activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor oamenilor 
muncii, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri 
periori, fruntași în muncă 
întreprinderila și instituțiile 
pitalei, ziariști.

In loja oficială au luat
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, A- 
lexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Ion Gh. Maurer, lanoș 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu.

în prezidiul Adunării au luat 
loc tovarășii Cliivu Stoica, Pe
tre Borilă, Constantin Pîrvulescu, 
general colonel Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A. A. Epișev, Atanase Joja, A. 
Bunaciu, acad prof. P. Constan- 
tinescu-Iași, FI. Dănălache, Ni
colae Pascu, acad. prof. dr. Șt. 
Milcu, Virgil Trofin.

Adunarea festivă a fost deschi
să de acad. prof. P. Constanti-

fi. s. s.
nescu.Iașl, vicepreședinte al Con. 
slliului General A.R.L.U.S.

Despre cea de-a 10-a aniversa
re a semnării Tratatului de Prie
tenie, Colaborare și Asistență Mu
tuală între R.P. Romînă și 
Uniunea Sovietică, a vorbit tova
rășul Avram Bunaciu, membru 
al C.C. al P.M.R., ministrul A- 
facerilor Externe al R.P. Ro
mîne.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, A. A. Epișev.

Cuvîntările au fost subliniate 
în repetate rînduri prin puternice 
aplauze. Asistența a manifestat 
călduros pentru prietenia indes
tructibilă dintre poporul romîn 
și marele popor sovietic, pentru 
noi succese pe tărîmul colaboră
rii rodnice, frățești, între cele 
două țări.

După adunarea festivă a avut 
loc un concert festiv dat de or
chestra simfonică a Radiodifuziu
nii, dirijată de Alfred Alessan- 
drescu, maestru emerit al artei.

TELEGRAME

Semnarea planului 
pe anul 1953 pentru 
aplicarea convenției 

culturale dintre 
R. P. Romînă și 

R. P. Albania
Intre 29 ianuarie și 1 februarie 

1958 au avut loc la Institutul ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea tratative între delega
țiile culturale ale R.P. Romîne și 
R.P. Albania în vederea semnării 
planului de muncă pe anul 1958 
pentru aplicarea convenției cultu
rale dintre R.P. Romînă și R.P. 
Albania. Discuti le au fost purtate 
în spiritul înțelegerii depline și 
colaborării frățești.

Planul a fost semnat din partea 
R.P. Romînă de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile cultura'e cu 
străinătatea, iar din partea Alba
niei de P. Mitrojorgji, adjunct al 
ministrului Invățămintului și Cul
turii din R. P. Albania.

Planul prevede schimburi de 
oameni de știință, scriitori, artiști, 
ziariști, cadre didactice, studenți, 
informații și publicații științifice, 
materiale din domeniul învăță- 
mîntului și culturii etc.

tovarășului
Popoarele romîn și sovietic 

sărbătoresc azi 10 ani 
semnarea Tratatului de Priete
nie, Colaborare și Asistență Mu
tuală dintre Republica Populară 
Romînă și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Tratatul de Prietenie, Colabo
rare și Asistență Mutuală cu U- 
niunea Sovietică, important act 
internațional încheiat de Romî
nia cu o mare putere, pe bază 
de egalitate deplină în drepturi 
și respect reciproc, a marcat în- 
tr-un mod pregnant noua eră pe 
care construcția socialistă a des
chis-o țării noastre și în dome
niul relațiilor externe.

Poporul romîn este legat de 
poporul rus și celelalte popoare 
care formează Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste atît prin 
tradiția luptelor comune pentru 
apărarea libertății și independen
ței naționale, prin vechi și rodni
ce legături culturale, prin in
fluența binefăcătoare pe care miș
carea revoluționară din Rusia a 
exercitat-o asupra luptei oameni
lor muncii din Romînia, cît și 
mai ales prin comunitatea ideolo
gică și de țeluri care le unește 
astăzi sub steagul socialismului 
și comunismului.

Victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, făurirea și 
consolidarea primului stat socia
list în Rusia, politica sa externă 
consecventă de pace, de dezvolta
re a relațiilor cu celelalte state 
pe baza principiilor colaborării 
și egalității, au inaugurat o noul 
eră în dezvoltarea relațiilor In
ternaționale și a creat o bază 
puternică pentru întărirea prie-

A. Bunaciu
de Ia

po-

ro- 
de

teniei dintre cele două popoare 
ale noastre.

Și înainte de eliberarea țării 
noastre, patrioții romîni, masele 
poporului muncitor, în frunte ca 
comuniștii au militat pentru o po
litică externă națională, și s-au 
pronunțat pentru relații de prie
tenie și colaborare cu Uniunea 
Sovietică in care au recunoscut 
un reazim sigur și prieten sincer 
al păcii și libertății tuturor* 
poarelor.

Politica externă a statului 
mîn socialist este o politica
pace, de apărare și consolidarea 
a independenței și suveranității 
naționale, în deplină conformita
te cu interesele și aspirațiile cele 
mai profunde ale poporului 
nostru.

Pe acest drum Romînia și U- 
niunea Sovietică s-au legat prin- 
tr-o prietenie adîncă, de nezdrun
cinat.

La temelia acestei prietenii a 
stat jertfa de sînge a ostașilor 
romîni și sovietici care au luptat 
cot la cot pentru alungarea tru
pelor hitleriste de pe teritoriul 
patriei noastre și mai departe 
pentru înfringerea finală a fas
cismului, ajutorul sovietic în mo
mentele grele ale refacerii eco
nomiei distruse de război și ale 
secetei, pentru a sprijini poporul 
romîn să-și continue munca sa 
pașnică, creatoare, să-și 
independența și libertatea.

Tratatul de Prietenie, Colabo
rare și Asistență Mutuală dintre 
R. P. Romînă și Uniunea Sovie
tică ilustrează în mod convingă
tor relațiile de tip nou, socialiste 
statornicite între statele noastre.

Corespunzînd intereselor vitale 
ale poporului nostru, prietenia 
dintre R. P. Romînă și Uniunea 
Sovietică contribuie la dezvolta
rea continuă a economiei noastre 
naționale, la întărirea suverani
tății și independenței țării noa
stre, constituie un ajutor substan
țial în construirea socialismului.

Transformarea rapidă a Romî- 
niei dintr-o țară agrară înapoiată 
într-o țară cu o industrie în

apere

Marcel Breslațu

și cel al țării mele. Tratatultice 
de prietenie consfințește îndelun
gate și inextricabile relații frățești, 
el este traducerea pe linie statală 
a altui pact, semnat de la milioa
ne de inimi la milioane de inimi, 
de conștiința colectivă a celor 
două popoare care merg pe același 
drum, animate de aceleași idealuri, 
unite într-un acelaș crez: cons
truirea comunismului.

Da ! Tratatul de prietenie își 
are rădăcini de veacuri în sufletele 
popoarelor noastre, ac multe de
cenii în rîndurile muncitorimii și 
a partidelor lor leniniste — și 
cei zece ani la care poposim acum 
sînt numai un crîmpei din istoria 
marei prietenii care ne leagă, a 
marei dragoste care ne însufle
țește.

îmi iau îngăduința să transcriu 
cîteva rînduri din cele pe care le 
scriam în pragul lunii prieteniei 
romîno-sovietice din anul trecut : 
De cînd lumea și pămîntul mora
liștii au glosat asupra deosebirilor 
esențiale dintre dragoste și priete
nie. Cea dintîi este irațională, pă
timașă și părtinitoare, excesivă și 
exclusivistă, geloasă și bănuitoare, 
găsindu-și aliment în descumpăt și 
îndoială, orbecăind prin voite și 
prelungite ocolișuri, nesățioasă de 
explicații care să întrețină confu
zia și să sporească taina, căutîn- 
du-și — și la nevoie inventîndu-și 
— temeiurile de a fi. Cea de a 
doua este dimpotrivă lucidă, conș
tientă, echilibrată și constantă,

bizuită pe experiență, pe cunoaș
tere, oumpănită și cumpătată... 
De cînd lumea și pămîntul. Dar 
pe bătrînul nostru pămînt s-a în
volburat și dă în floare o lume 
nouă. Vechile categorii morale se 
schimbă și ele, sub ochii noștri, 
pe măsura noilor relații ce se sta
tornicesc între oameni. Clasica, 
ireductibila antinomie se rezolvă 
de la om la om și de la colectivi
tate la colectivitate într-un simță
mînt de neconceput pînă la orân
duirea noastră : acela al tovără- 
feniei. Dragostea, între egali, 
devine mai clarvăzătoare, priete
nia mai într-aripată 1...

Un tratat între tovarăși este un 
legămînt de dragoste și de prie
tenie... Dincolo, de cealaltă parte 
a lumii, pe șubredele baricade ale 
capitalismului „prietenia“ nu nu
mai că nu e fundamentată pe afi
nități și afecțiune, dar constituie 
mai mult garanția de ordin nega
tiv ca „amicii“ să nu își facă rău 
între ei 1 Și ne-agresiunea (alt ca
pitol al acestor ipocrite raporturi) 
ascunde întotdeauna intenția, pro
iectul agresiunii împotriva unui 
terț. De aceea sînt aceste „aso
cieri“ atît de precare, de aceea 
trosnesc din toate îneheieturile, de 
aceea paginile lor de „diploma
ție“ nu devin pagini de istorie. 
Făcute peste capul cetățenilor, în 
pofida intereselor maselor celor 
largi, dictate întotdeauna de con-

(Continuare in pag 2-a)

tovarășului A. A. Epișev
Cu un sentiment de adîncă sa

tisfacție popoarele Uniunii So
vietice și R. P. Romîne sărbăto
resc importantul eveniment — 10 
ani de la semnarea Tratatului de 
Prietenie, Colaborare și Asistență 
Mutuală între țările noastre.

Acest Tratat, încheiat în depli
nă conformitate cu scopurile și 
principiile O.N.U., a însemnat un 
pas de o importanță deosebită pe 
drumul dezvoltării și întăririi con
tinue a prieteniei dintre popoarele 
noastre, care nu odată și-au apă
rat libertatea și independența în 
lupta lor comună împotriva ocu- 
panților străini. El a confirmat 
dorința sinceră a popoarelor noa
stre de a dezvolta colaborarea a- 
tît în domeniul economic, al știin
ței și culturii cît și în interesul 
asigurării păcii generale și a secu
rității internaționale.

Perioada care a trecut de la 
încheierea Tratatului a arătat că 
legăturile dintre țările noastre 
s-au dezvoltat într-adevăr rod
nic, în spiritul prieteniei frățești 
și al colaborării pe baza înfăp
tuirii consecvente a principii
lor respectului reciproc, indepen
denței și suveranității, precum și 
neamestecului în treburile interne.

Tratatul sovieto-romîn, la fel ca 
și tratatele de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste, precum și tratatele în
cheiate între țările socialiste re
prezintă o strălucită expresie a 
politicii externe promovate de sta
tele socialiste care, după cum se 
știe, se bazează pe recunoașterea 
egalității depline a tuturor popoa
relor, mari și mici — pe respec
tarea independenței și suverani
tății lor.

Aceste principii au găsit o vie 
expresie în Declarația Guvernului 
U.R.S.S. din 30 octombrie 1956 
„Cu privire la bazele dezvoltării 
și întăririi continue a prieteniei și 
colaborării dintre Uniunea Sovie
tică și celelalte state socialiste“.

Comunitatea de principii aorîn- 
duirii de stat și sociale, unitatea 
ideologiei marxist-leniniste, in
ternaționalismul proletar, unita
tea mărețelor țeluri ale construi-

rii socialismului, egalitatea în 
drepturi și ajutorul reciproc, apă
rarea independenței naționale și a 
cuceririlor revoluționare ale fiecă
rei țări și a întregului sistem so
cialist mondial, lupta pentru pace 
și securitatea popoarelor — iată 
baza pe care se dezvoltă colabo
rarea frățească dintre țările noa
stre.

Intre țările noastre nu există 
lupta de concurentă caracteristică 
țărilor capitaliste.

Relațiile noastre, relațiile din
tre țările socialiste, se bazează pe 
cu totul alte principii, diferite de 
principiile care domnesc în lumea 
capitalistă. Toate țările sînt pe 
deplin egale în drepturi. Nici una 
dintre ele nu au pretenții la anu
mite avantaje sau privilegii. Ex
periența unei țări este împărtășită 
celeilalte, succesele fiecărei țări 
întăresc nu numai țara respectivă, 
ci și întregul lagăr al socialismu
lui. între statele noastre s-au sta
bilit relații de prietenie, de egali
tate în drepturi.

Tocmai aceste principii au fost 
puse la baza relațiilor economice 
dintre țările noastre ceea ce a 
fost confirmat în mod deosebit de 
limpede în cursul tratativelor so- 
vieto-romîne, care au avut loc în 
noiembrie-decembrie 1956. Aceste 
tratative au arătat încă odată că 
atît Uniunea Sovietică cît și Re
publica Populară Romînă își în
temeiază relațiile pe principiile 
egalității depline în drepturi, a 
avantajului reciproc, a ajutorului 
reciproc cu adevărat frățesc și 
dezinteresat.

Uniunea Sovietică, prima țară 
care a construit socialismul și 
care a acumulat o bogată expe
riență, o împărtășește totdeauna 
Republicii Populare Romîne, pre
cum și tuturor celorlalte țări so
cialiste frățești, ajutîndu-le în 
construirea vieții noi.

La rîndul ei R. P. Romînă și 
celelalte țări socialiste care au 
acumulat o valoroasă experiență 
în diferite domenii ale construc-.

(Continuare în pag. 2-a)

AJUTORUL SOVIETIC
factor esențial in dezvoltarea tehnicii 

si fizicii nucleare în țara noastră
Ajutorul pe care l-a acordat 

Uniunea Sovietică țării noastre 
pentru dezvoltarea cercetărilor în 
domeniul fizicii și tehnicii nu
cleare, pînă la aducerea acestora 
la nivelul actual este în general 
•unoscut publicului nostru. Vestea 
intrării în funcțiune în țara noa
stră, prin ajutorul Uniunii Sovie
tice, a reactorului și cîclotronului, 
a pătruns pînă în cele mai înde
părtate cătune ale țării noastre. 
Punerea în funcțiune a reactoru
lui nuclear a ridicat Republica 
noastră la rangul tuturor acelor 
țări eare-și dedică toate forțele 
măreței bătălii pentru cucerirea 
tainelor atomului.

Trebuie totuși să subliniem eă 
acest ajutor nu s-a limitat numai 
la furnizarea utilajelor celor două 
mari mașini atomice, reactorul de 
2.000 fcw. și ciclotronul de 12,5 
milioane electronwolți, ci el îm
bracă forme mult mai complexe.

Exploatarea deplină și în con
diții optime a celor două insta-

Prof. F. Ciorâscu
Director adjunct științific 
al Institutului de Fizică 

Atomică al Academiei R.P.R.

lății implică existența și unui e- 
chipament suplimentar foarte va
riat precum și a unor cadre de 
fizicieni și ingineri cu o califi
care adecvată. în ceea ce priveș
te echipamentul auxiliar s-ar pu
tea cita de exemplu toate apara
tele de măsură pentru diverse ra
diații nucleare, aparate, fără de 
care nu se poate concepe nici o 
lucrare de cercetare în fizica sau 
în tehnica nucleară.

In momentul în care au fost 
atacate la noi probleme de acest 
gen nu existau în țară posibilități 
de construcție a unor asemenea 
aparate, cu atît mai mult cu cît 
concepția lor cît și modul de rea
lizare evoluează astăzi intr-un mod 
foarte rapid. De aceea, inițial 
multe din aparatele de măsură

dea radiațiilor ne-au fost livrate 
către întreprinderi sovietice spe
cializate. Trebuie să adăugăm 
însă că o altă categorie de echi
pamente anexă, a fost realizată 
încă de la început cu mijloacele

■ noastre de construcții dar în par-
■ te importate de asemenea din 
s Uniunea Sovietică. Pe măsură ce
■ inginerii și muncitorii din atelie-
■ rele Institutului de fizică atomică
■ și-au însușit o experiență satisfă-
■ cătoare ei au putut trece și la
■ construcția unei părți din apa- 
' ratele anexe — în special acelor de 
1 măsură — care mai înainte pro-
1 veneau exclusiv din străinătate.

Rezultatele obținute pînă acum 
sînt pe deplin încurajatoare pen
tru a putea conta pe o limitare 
substanțială a importului de ase- 

, menea aparate în viitorul apro
piat. Pentru a se ajunge aici am

Președintelui Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Tovarășul K. E. VOROȘILOV, 
Primului secretar al Comitetului Central 

al P.C.U.S.
Tovarășul N. S. HRUȘCIOV 

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Tovarășul N. A. BULGANIN
Stimați șl iubiți tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 10 ani de la semnarea Tratatului de 

Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală dintre Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Sovietică, Prezidiul Marii Adunări Națio
nale al Republicii Populare Romîne, Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Guvernul Republicii Populare Romîne 
precum și întregul popor romîn vă transmit dv. și prin dumneavoa
stră marelui și eroicului popor sovietic, un fierbinte salut frățesc.

Tratatul dintre Romînia și Uniunea Sovietică constituie o expre
sie a relațiilor frățești și a prieteniei trainice statornicite între 
popoarele noastre pe baza principiilor internaționalismului, a într
ajutorării tovărășești, a deplinei egalități în drepturi, a respectului 
reciproc față de suveranitatea și independența națională.

Aceste nobile (principii leniniste și-au dovedit pe deplin rodnicia 
în cei 10 ani care au trecut de la încheierea Tratatului romino- 
sovietic. Prietenia romîno-sovietică — adine înrădăcinată în inima 
oamenilor muncii din țara noastră — a constituit și constituie pen
tru poporul romîn un sprijin de neprețuit în opera de transformare 
socialistă a țării de dezvoltare a economiei și culturii, de propășire 
a țării ; ea este o chezășie a independenței și suveranității națio
nale a Republicii Populare Romîne.

Relațiile dintre Romînia și Uniunea Sovietică, ca și relațiile din
tre celelalte țări socialiste slujesc intereselor vitale ale popoarelor 
noastre și în același timp sînt un factor activ al menținerii și con
solidării păcii.

Poporul romîn sprijină cu căldură alături de toate popoarele iu
bitoare de pace, lupta consecventă a Uniunii Sovietice pentru des
tinderea încordării internaționale, pentru înfăptuirea coexistenței 

' ‘ ‘ ‘ ‘ statele.
puternică manifestare a prieteniei romîno-sovie- 
primiți, dragi tovarăși, expresia sentimenlelor

,r

pașnice între toate
In această zi de 

tice, vă rugăm să , . _ ... __ __ _____
noastre de profundă stimă, dragoste și prietenie pentru marele pepor 
sovietic, pentru Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, pentru 
guvernul Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej, Partidul Muncitoresc Romîn, Guvernul Republicii 
Populare Romîne, oamenii muncii din patria noastră își manifestă 
hotărîrea nestrămutată de a adinei necontenit prietenia dintre po
porul romîn și poporul sovietic — element fundamental al politicii 
externe a țării noastre — de a contribui la întărirea unității lagă
rului socialist în frunte cu U.R.S.S., la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre țările socialiste în interesul cauzei păcii și soc a- 
lismului în lumea întreagă.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne 
I. GH. MAURER

Prim Secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

GH. GHEORGH1U-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne 

CH1VU STOICA

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
11 București

Dragi tovarăși, '' 1 I ’
In numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Comi

tetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în numele popoarelor Uniunii 
Sovietice vă felicităm cordial pe Dumneavoastră și întregul popor 
romîn, cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a Tratatului de Prie
tenie, Colaborare și Asistență Mutuală dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica Populară Romînă.

Tratatul sovieto-romîn de Prietenie, Colaborare și Asistență Mu
tuală din 4 februarie 1948 constituie o bază trainică a prieteniei 
frățești, de nezdruncinat, dintre popoarele noastre și un factor de 
cea mai mare importanță al consolidării permanente și dezvoltării 
colaborării politice, economice și culturale între U.R.S.S. și Ro
mînia.

Relațiile care s-au statornicit între popoarele noastre în cei 10 
ani care au trecut, constituie un exemplu al traducerii în viață a 
ideilor internaționalismului proletar și se bazează pe deplina ega
litate în drepturi, pe neamestecul reciproc în treburile interne și pe 
stricta respectare a suveranității naționale.

Datorită colaborării reciproc avantajoase, în familia frățească 
a popoarelor lagărului socialist, poporul romîn, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn a obținut însemnate succese în con
struirea socialismului în țara sa și a adus o mare contribuție Ia 
lupta popoarelor pentru întărirea păcii.

Fie ca și de aci înainte să se dezvolte șl să se Întărească priete
nia de nezdruncinat dintre Uniunea Sovietică și Republica Populară 
Romînă, în * 
consolidării

interesul stringerii rîndurilor țărilor socialiste și al 
păcii în lumea întreagă.

K. E. VOROȘILOV 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
N. S. HRUȘCIOV 

Prim Secretar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice

N. A. BULGAN1N
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
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muncitorilor sovietici
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de Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală
Către primăvara anului 1950, 

într-o zi minunată, la noi în uzină 
a poposit un oaspete drag — Pa- 
vel Bîkov. La un strung de-al 
nostru, înconjurat de privirile fi 
admirația unanimă a strungarilor 
de la „Timpuri Noi“, vestitul 
strungar sovietic, ager și sigur pe 
sine ca un artist de mare talent, 
ne-a arătat cum reușește el ca în- 
lr-un timp mai scurt să realizeze 
piese mai multe și de o calitate mai 
înaltă. Solul tehnicii avansate so
vietice nu a rămas decît puțin 
timp în mijlocul nostru, apoi a 
plecat. Odată cu plecarea vestitu
lui strungar ne-au rămas însă 
ideile și metoda sa avansată de 
lucru. Abia atunci metoda lui Bî
kov a cucerit pe strungarii noștri. 
Abia atunci ne-a cuprins o dorin
ță neobișnuită de a lucra exact 
așa cum am văzut că a lucrat în 
scurta sa demonstrație Bîkov, fiind 
conștienți ci este mai bine așa, 
spre interesul uzinei și al fiecărui 
muncitor în parte.

Bîkov a plecat. De atunci în u- 
zina noastră a început să intre 
tot mai multe reviste, broșuri, 
cărți voluminoase care vorbesc 
despre metoda sa și a altor tova
răși de ai săi, cărți care au fost 
îmbrățișate de tineri cu multă dra
goste.

Primul care a aplicat în uzina 
noastră metoda lui Bîkov, a fost 
Ion Petrescu. Pînă să aplice me
toda aceasta, Petrescu nu confec
ționa într-un schimb decît 10—12 
piese. După aplicarea metodei lui 
Bîkov, Petrescu nu realizează mai 
puțin de 40—45 piese pe schimb, 
iar acum a ajuns la 60. Tînărul 
Lucian Seboiu trebuia să oprească 
mașina, pentru a schimba fiecare 
piesă, aproximativ un minut. In- 
vățînd să folosească metoda de 
tăiere rapidă, concepînd și reali- 
zînd un dispozitiv la mașină, Se
boiu reușește azi să nu oprească 
mașina decît după fiecare 1.500 
piese. Faceți o mică socoteală și 
vă veți da seama de timpul pe 
care îl economisește Seboiu. A- 
dăugați la acesta calitatea din ce 
în ce mai bună a pieselor și veți 
vedea că nu degeaba salariul lui 
Seboiu a sporit de la 700 lei lu
nar, la 1.000-—1.100 lei.

La fel s-a petrecut și cu Vasile 
Angelescu. Angelescu este unul 
dintre mulții noștri strungari pen
tru care metodele de tăiere inten
sivă și rapidă a metalului au de
venit, de mulți ani, o obișnuință 
care îi este necesară ca aerul și 
ca apa. El realiza, cu vechiul sis
tem de lucru, cel mult 90 de 
piese pe schimb, tnvățînd din me
toda iscusitului strungar sovietic, 
el realizează într-un schimb pe 
puțin 200 piese din aceleași re
pere.

Literatura tehnică sovietică, 
noutățile ei zilnice și inepuizabile 
constituie pentru tinerii din uzina 
noastră, din întreaga noastră țară 
un îndreptar spre a-și desăvîrși 
pe zi ce trece meseria, spre a-și 
ridica necontenit gradul de cali
ficare.

TELEGRAMĂ

Excelentei sale
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Rom ine

Cu prilejul alegerii dv. ca pre
ședinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romine, am deosebita 
plăcere de a transmite excelenței 
voastre felicitări și urări de bine 
atît din partea poporului indone
zian cit și din partea mea per
sonal.

Sîntem siguri că sub președin
ția dv. înțeleaptă și pricepută po
porul romîn va trăi în pace și 
prosperitate.

SARTONO
Președintele ad-interim 

al Republicii Indonezia

La fabrica „Radio Popular" din Capitală verificarea instalației electrice a aparatelor „VIC
TORIA“ se face după ultimele cerințe ale tehnicii înaintate.

Obiectivul aparatului fotografic a surprins tocmai momentul în care tov. Dumitrescu Sever 
execută o asemenea verificare. Foto; N. SGARLET

Cabinetul nostru tehnic, organi
zația de bază a U.T.M., comitetul 
de întreprindere, sub conducerea 
și îndrumarea permanentă a orga
nizației de partid, au trecut la 
acțiune. Au trecut, mai bine zis, 
la organizarea și sprijinirea acțiu
nilor inițiate de strungari, de fre
zori și de toți ceilalți muncitori 
din uzină. După ce la noi au în
ceput să se aplice în masă meto
dele de muncă avansate sovietice, 
cum ar fi așchierea rapidă, tăie
rea intensivă și multe altele, în 
fabrică s-au organizat demonstrații 
practice, convorbiri la cabinetul 
tehnic și la locul de muncă, pre
cum și un curs cu 10 lecții, pe 
aceeași temă. Toate aceste acțiuni 
nu numai că au antrenat marea 
majoritate de muncitori, dar ecoul 
acțiunilor s-a văzut în pasiunea 
cu care era și este studiată lite
ratura tehnică sovietică, în fră- 
mintarea permanentă a tovarășilor 
mei de muncă, în numeroasele 
propuneri de inovații, raționali
zări și perfecționări tehnice.

Metodele avansate sovietice, în
treaga literatură tehnică sovietică 
nu numai că este un ghid, un spri
jin pe care tinerii muncitori din 
întreaga țară îl simt zi de zi în 
activitatea productivă, dar este și 
» școală — cea mai înaltă școală 
de creație. Și avantajele economi
ce, le vezi la fiecare pas. E destul 
să reamintim zecile de tineri frun
tași pe care presa i-a evidențiat — 
fruntași care au învățat la înalta 
școală tehnică sovietică.

Au devenit cunoscuți tuturor, 
strungarii Alexandru Chiru de la 
uzinele „Vasile Tudose"—Colibaș, 
Ștefan Covaci de la „Electromo
tor“—Timișoara, care în urma a- 
plicării metodelor avansate de 
muncă s-au întrecut pe ei înșiși. 
Recorduri însemnate s-au obținut 
în urma folosirii metodelor avan
sate și a tehnicii sovietice în in
dustria petrolului, a cărbunelui 
precum și în celelalte ramuri ale 
economiei noastre naționale.

Metodele sovietice, tehnica avan
sată sovietică au deschis tineretu
lui drum spre făgașul cuceririlor 
celor mai de seamă ale științei. 
Mulți tineri au ajuns să-și dea 
seama că oricit ar fi de cunoscă
tori la locul de producție fără a 
ține pasul cu tehnica, nu pot face 
față sarcinilor pe care le au. De 
aceea ei sînt recunoscători litera
turii tehnice sovietice care, des- 
chizîndu-le gustul pentru nou, a 
determinat transformări însemnate 
în conștiința lor, făcîndu-i să de
vină muncitori intelectuali, care 
înțeleg și aplică așa cum se cu-

ROABELE
colaborării U. T. M.
cu sfatul

(Urmare din pag. l-a)

sfatului popular să sprijine acțiu
nea de electrificare a comunei. 
Astăzi la Găneasa arde „lampa 
lui Ilici“. Utemiștii din co
muna Pîrlita au cerut sfatului 
popular să le repartizeze un teren 
pentru amenajarea unui parc de 
cultură și sport. Cererea le-a fost 
satisfăcută. In comuna Pîrlita 
există acum un frumos parc de 
cultură și sport, cu estradă, cu te
renuri sportive în care tinerii își 
petrec în mod plăcut timpul liber.

Asemenea exemple se mai pot 
da cu zecile.

— Ce ne-afi putea spune despre 
sprijinul pe care vi-l dau tinerii 
in conducerea și gospodărirea tre
burilor obștești ?

— Nu uitați că foarte mulți pre
ședinți și secretari ai sfaturilor 
populare comunale sînt oameni ti
neri și chiar utemiștl. Dar nu des
pre asta vreau să vorbesc, ci des
pre faptul că tinerii țărani mun
citori, utemiștii din satele și comu
nele raionului nostru participă zil
nic la conducerea treburilor ob
ștești prin sprijinul serios pe care 
îl dau sfaturilor populare comu
nale, Ei propun diferite acțiuni lo
cale de folos obștesc ajută și spri
jină acțiunile întreprinse de sfatu. 
rile populare comunale, critică cu 
curaj diferite manifestări de biro- Am fost și noi de acord.

vine ideile, metodele noi pe care 
literatura tehnică ni le furnizează 
încontinuu.

Dar, ficînd un mic calcul, chiar 
unul din uzina noastră, din ultima 
vreme, rezultatul nu poate decît 
să ne umple inimile de bucurie 
și de încredere. In uzina noastră 
aplică metodele avansate sovietice 
un număr de 461 muncitori. Nu
mai metodele de tăiere rapidă le 
aplică în mod organizat 51 de to
varăși. Aceștia realizează o viteză 
maximă de așchiere rapidă de 
372 metri șpan pe minut și o vi
teză minimă de 52 metri șpan pe 
minut. Metoda de așchiere rapidă 
o aplică, de asemenea, un număr 
de 195 muncitori, la 65 de repere. 
Gheorghe Penca, llie Lucaci, A- 
lexandrina Sandu, Tănase Ciupă, 
Dumitru Dima — nu sînt decît 
cîțiva care vin să întregească nu
mărul fruntașilor cu care uzina 
„Timpuri Noi“ se mindrește pe 
bună dreptate.

Datorită aplicării tehnicii avan
sate sovietice, muncitorii noștri au 
învățat să lucreze mai bine. A- 
ceasta se concretizează în faptul 
că în întreprinderea noastră pre
țul de cost s-a redus, numai în 
anul care a trecut, cu 5,4 la sută, 
productivitatea muncii a sporit cu 
12,2 la sută realizîndu-se, în plus, 
economii în valoare de circa 
300.000 lei. Tot în anul trecut, 
ca o urmare a studierii și aplică
rii tehnicii avansate sovietice ca
binetul nostru tehnic a înregistrat 
115 propuneri de inovații, 85 pro
puneri de raționalizări și cinci 
propuneri de perfecționări tehni
ce, dintre care 90 au fost de-acum 
aplicate. Toate acestea nu ne aduc 
decît bucurie, nu ne fac decît să 
privim cu toată încrederea și dra
gostea pe prietenii noștri sovie
tici, să-i stimăm și să le fim recu
noscători.

De curînd pentru o și mai pro
fundă studiere a literaturii teh
nice avansate și a fructificării o- 
perative a ideilor ce se nasc în 
urma acestui studiu, la atelierul 
de freze din întreprinderea noa
stră a fost constituită o brigadă 
de inovații. Fiecare membru al a- 
cestei brigăzi este inovator. E prea 
recent înființată brigada, ca să 
putem vorbi despre activitatea, 
despre roadele activității ei. De un 
singur lucru însă putem fi siguri: 
anume, că studierea cu perseveren
ță a literaturii tehnice sovietice, 
aplicarea și pe mai departe a me
todelor ei avansate, vor fi încunu
nate de succes deplin.

ION MOLDOVEANU 
strungar fruntaș la uzinele 

,,Timpuri Noi“ din Capitală

popular
cratism sau nepăsare din activita
tea unor activiști ai sfaturilor po- 
f'ulare, fac propuneri de îmbună- 
ățire a muncii. Utemiștii d<n co

muna Mariuța, de pildă, au de
mascat pe colectorul Mișu Predescu 
care profitînd de funcția pe care o 
avea făcea diferite afaceri în de
trimentul țăranilor muncitori. Ti
nerii din comuna Pîrlita au cerut 
înlocuirea președintelui sfatului 
popular comunal Marin Petrache 
care nu se Interesa de treburile 
gospodărești ale comunei, nu se 
apropia de oameni, nu le rezolva 
cererile și sezisările, avînd dese
ori atitudini huliganice. Și tot ute
miștii au cerut de pildă, înlocuirea 
învățătorului Fernando Cepragă 
din comuna Sohatu, care se ocupa 
în mod cu totul superficial de pre
gătirea școlarilor. Sfatul popular 
raional a constatat că toate aceste 
propuneri și sezisări — ca și multe 
altele despre care însă n-am vor
bit — sînt întemeiate și a și luat 
măsurile necesare.

— Faptul că tineri! vin la sfatul 
popular cu propuneri, sezisări sau 
diferite cereri ne-a spus în înche
iere tov. Gh. Marin oglindește toc
mai încrederea, convingerea că ne
voile și dorințele lor găsesc întot
deauna la sfatul popular sprijinul 
și înțelegerea cuvenită.

între R.P. Pornind
TELEGRAME

Tovarășului ANDREI GROMIKO
Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Moscova
La împlinirea a 10 ani de la semnarea Tratatului de Prietenie, 

Colaborare și Asistență Mutuală dintre R.P.R. și U.R.S.S., vă felicit 
călduros tovarășe Ministru și vă urez din adîncul inimii noi și stră
lucite succese în activitatea pe care o depuneți în slujba cauzei 
nobile a păcii și a fericirii popoarelor din lumea întreagă.

îmi exprim profunda convingere că Tratatul a cărui aniversare o 
sărbătorim azi, va continua să servească și pe viitor ca un instru
ment important in dezvoltarea și întărirea prieteniei frățești inter
naționaliste și colaborării rodnice dintre țările și popoarele noastre, 
in interesul progresului și securității lor și al asigurării păcii 
în lume.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare 

Romine

Tovarășului AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii

Populare Romine
București

Stimate tovarășe Ministru,
Cu prilejul împlinirii la 4 februarie a.c. a 10 ani de la încheierea 

Tratatului de Prietenie, Colaborare șl Asistență Mutuală dintre 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Populară 
Romînă, care constituie o bază trainică pentru întărirea continuă a 
prieteniei frățești dintre popoarele sovietic și romîn, vă rog să pri
miți felicitările mele cordiale.

Permiteți-mi, tovarășe Ministru, să-mi exprim convingerea că 
prietenia sovieto-romînă se va dezvolta și se va întări și în viitor 
în interesul țărilor și popoarelor noastre.

A. GROMIKO 
Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Moscova, 3 februarie 1958.

Cuvîntarea tovarășului A. Bunaciu
(Urmare din pag. I-a) condiții pentru coordonarea pla

nurilor de perspectivă a econo-
plină dezvoltare, este strîns le
gată de sprijinul economic și teh
nic al Uniunii Sovietice. Crearea 
industriei de utilaj petrolifer, a 
Industriei de tractoare sau elec
trotehnice, dezvoltarea industriei 
chimice, a industriei de extragere 
și prelucrare primară a uraniu
lui și începuturile utilizării ener
giei atomice în scopuri pașnice, 
progresele în realizarea planului 
de electrificare, au fost posibile 
în mare măsură pe baza utilaju
lui, documentației tehnice și a 
contribuției specialiștilor veniți 
din Uniunea Sovietică.

Creditele acordate Republicii 
Populare Romine sînt pe termen 
lung, în condiții avantajoase și 
rambursabile în mărfuri de ex
port, ceea ce contribuie la in
dustrializarea țării și la sporirea 
activului balanței noastre comer
ciale.

Relațiile comerciale cu Uniu
nea Sovietică se desfășoară pe 
baza principiului echivalenței 
schimburilor și a stabilității pre
țurilor, ceea ce pune economia 
noastră la adăpost de variațiile 
conjuncturale ale pieții capita
liste.

In cadrul colaborării economi
ce și tehnico-științifice cu Uniu
nea Sovietică, țara noastră con
tribuie intr-o măsură tot mai în
semnată cu experiența, cu talen
tul și hărnicia muncitorilor, teh
nicienilor și oamenilor săi de 
știință.

Succesele obținute de R.P.R. și 
de celelalte țări socialiste în o- 
pera de industrializare, relațiile 
de colaborare și ajutor reciproc 
tot mai strînse dintre țările so
cialiste în ultimii ani, au creat 

Ajutorul sovietic — 
factor esențial în 

dezvoltarea tehnicii 
și fizicii nucleare 
în țara noastră
(Urmare din pag. I-a) 

avut nevoie nu numai de apara
tură modernă ci și de materiale 
și mașini unelte adecvate care în 
cea mai mare parte ne-au fost 
puse la dispoziție tot prin grija 
guvernului Uniunii Sovietice.

Nu mai puțin substanțial ne-a 
fost ajutorul acordat de Uniunea 
Sovietică în vederea specializării 
cadrelor noastre de ingineri și fi
zicieni în fizica și tehnica nuclea
ră. In ultimii doi ani un impor
tant număr de fizicieni și ingi
neri din personalul Institutului de 
fizică atomică, a fost primit să 
lucreze la marele Institute de cer
cetări cu reputație mondială din 
Uniunea Sovietică. Acolo ei cu
nosc îndeaproape modul în care 
se lucrează în problemele tehnice 
fizice nucleare, stabilesc strînse 
legături cu colegii lor sovietici, își 
însușesc înaintate metode de cer
cetare științifică. Bucuria noastră, 
a profesorilor este că mare parte 
a cercetătorilor ce învață din mă
reața experiență a oamenilor de 
știință sovietici sînt tineri care 
vor fi cu siguranță în primele rîn- 
duri ale celor ce vor duce în vii-- 
tor măreața luptă pentru dezvol
tarea fizicii nucleare.

Rîndurile de mai sus sînt de
parte de a epuiza toate aspectele 
care prezintă ajutorul primit din 
partea Uniunii Sovietice pentru 
dezvoltarea fizicii și tehnicii nu
cleare în țara noastră. Acest spri
jin frățesc a ridicat țara noastră 
în rîndurile puținelor țări din 
lume ce au reactori nucleari în 
funcțiune, a acordat oamenilor 
noștri de știință largi posibilități 
de studiu și cercetare pentru a 
pune în slujba omului mărețele 

1 energii ce sălășluieso în sînul a- 
I tomului.

miei naționale, în scopul reali
zării unei diviziuni raționale a 
muncii în cadrul sistemului so
cialist și a punerii în valoare a 
avuțiilor și resurselor fiecărei 
țării în interesul ridicării nivelu
lui de trai material și cultural 
al popoarelor lor.

Relațiile culturale romîno-so- 
vietice aduc o neprețuită contri
buție la apropierea dintre cele 
două popoare, la adîncirea necon
tenită a respectului reciproc.

Tratatul de Prietenie, Colabo
rare și Asistență Mutuală dintre 
R.P. Romînă și Uniunea Sovieti
că a fost conceput ca un instru
ment important pentru apărarea 
păcii și securității celor două 
țări. El nu amenință pe nimeni 
ci promovează colaborarea pașni
că internațională.

La capătul primilor zece ani 
de existență este limpede că po
poarele noastre, guvernele noa
stre și-au îndeplinit cu cinste 
această misiune.

Alianța romîno-sovietică a con
stituit o barieră de netrecut în 
calea tuturor încercărilor impe
rialiste de amestec în treburile 
interne ale Romîniei, și de încăl
care a independenței și suverani
tății ei de stat.

Prietenia romîno-sovietică a 
acționat permanent și cu con
secvență ca un factor de stabi
litate în această regiune a Eu
ropei.

Forța unită a țărilor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică 
este astăzi principala piedică în 
calea planurilor războinice ale 
cercurilor agresive. Această forță 
și-a găsit expresia în organiza
ția Tratatului de la Varșovia care 
coordonează măsurile de apărare 
aie statelor socialiste componente 
și reprezintă cea mai puternică 
garanție a păcii, securității și in
dependenței naționale a statelor 
socialiste.

Forța de neînvins a lagărului 
socialist constă în unitatea rin- 
durilor sale, în fidelitatea față 
de principiile internaționalismului 
proletar, care stau la temelia a- 
cestei unități.

De ani de zile Romînia și ce
lelalte țări socialiste au atras a- 
tenția asupra primejdiilor grave 
pe care le implică încercările sta
telor occidentale de a-și întemeia 
relațiile externe cu țările socia
liste și cu alte state, pe teoria 
superiorității de forță, în speran
ța că pe această cale vor putea 
determina schimbări în orîndui- 
rea internă a acestor state.

Astăzi, apar limpezi consecin
țele acestei politici a războiului 
rece. Ea a dus la neîncredere în 
relațiile dintre state, la tulbura
rea schimburilor normale econo
mice și culturale, internaționale, 
la acumularea unor cantități 
uriașe de arme de distrugere în 
masă, într-un cuvînt la o situație 
care poate provoca o conflagrație 
mondială pustiitoare.

Pentru înfăptuirea politicii rea
liste de coexistență pașnică mili-

Pagini de istorie
(Urmare din pag. I-a)

juncturi meschine (chiar dacă 
sînt de oarecare durată) ele con
stituie prototipul falselor relații 
internaționale, prelungire de altfel 
a falselor raporturi interne de 
forță, minoritatea hotărînd în nu
mele uriașelor majorități: pace sau 
război, belșug sau foamete, pro
gres sau fascism, cultură sau ev- 
mediu I

La temelia dragostei și priete
niei noastre, stau principiile inter
naționalismului socialist, solidari
tatea oamenilor muncii de pretu
tindeni, ajutorul frățesc pe oare 

-

tează consecvent țările socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovietică. 
Eie au prezentat în repetate rîn- 
duri propuneri constructive, pe 
deplin realizabile pentru regle
mentarea treptată a problemelor 
internaționale litigioase și pen
tru consolidarea în acest fel a 
păcii. Numeroase țări din Europa, 
Asia și Africa, se pronunță de 
asemenea pentru destinderea in
ternațională.

Evident, îmbunătățirea radicală 
a situației internaționale este o 
sarcină complexă, care cere efor
turile comune și răbdătoare aie 
tuturor, statelor mari și mici și 
în primul rînd aie marilor puteri.

Tocmai de aceea guvernul ro
mîn consideră că propunerea gu
vernului sovietic cuprinsă in me
sajele lui N. A. Bulganin adre
sate conducătorilor guvernelor 
statelor N.A.T.O. și altor sta
te ca ți in nota sovietică predată 
tuturor statelor membre ale 
O.N.U., de a se convoca o con
ferință la cel mai înalt nivel pen. 
tru a lua în discuție primele mă
suri de destindere internațională, 
reprezintă o contribuție deosebit 
de prețioasă pentru Întărirea pă
cii și colaborări] intre state.

Guvernul romîn acordă de a- 
semenea o deosebită atenție pro
punerii guvernului R.P. Polone 
de a se crea în centrul Europei 
o zonă denuclearizată și conside
ră că ea poate constitui de ase
menea. o bază pentru negocieri 
constructive în cadrul conferinței 
propusă de Uniunea Sovietică.

R.P. Romînă aprobă propune
rile guvernului sovietic si este 
gata să se alăture oricărei alte 
propuneri constructive de oriunde 
ar veni.

Din păcate însă nu se poate 
aplica această calificare acțiuni
lor întreprinse de uneie guverne 
occidentale, acțiuni care urmă
resc să dea un nou impuls cursei 
înarmărilor și să intensifice ac
tivitatea blocurilor militare a- 
gresive.

Nimic bun pentru cauza înțe
legerii și colaborării între state 
n-a adus recenta sesiune a Con
siliului Pactului de la Bagdad.

Același iucru se poate spune-și 
despre pretențiile absurde ale 
cercurilor guvernamentale ame
ricane de a face din orinduirea 
internă a unor state socialiste 
suverane din Europa o temă de 
negocieri internaționale.

Orinduirea socială și de stat 
a țărilor socialiste este rodul cel 
mai de seamă al luptei popoare
lor din aceste țări, care nu vor 
permite niciodată, nimănui si 
pună in discuție cuceririle lor 
istorice, libertatea și independen. 
ța cîștigată cu atitea jertfe.

Agitarea acestei probleme — 
pe care istoria a rezolvat-o ire
vocabil — constituie un amestec 
grosolan în treburile interne ale 
unor state suverane și o acțiune 
fățiș îndreptată împotriva păcii.

Guvernul romîn este convins că 
în actualele împrejurări interna
ționale, rațiunea și realismul tre
buie să prevaleze asupra preju
decăților și iluziilor, ți numai pe 
această cale se poate ajunge la 
soluții reciproc acceptabile în 
problemele esențiale aie vieții in
ternaționale.

In acest spirit R.P. Romînă 
este hotărită să-și aducă și tnai 
departe întreaga ei contribuție 
la opera de slăbire a încordării in 
relațiile dintre state și la conso
lidarea colaborării internaționale.

Ca ți pină acum și după cum 
e firesc, vom d3 toată atenția 
îmbunătățirii relațiilor cu țările 
din sud-estul Europei și dezvol
tării relațiilor multilaterale de co
laborare dintre Romînia și a- 
ceste țări.

Desfășurarea evenimentelor nu 
face decît să confirme necesita
tea și oportunitatea unei aseme
nea colaborări în interesul secu
rității păcii și bunăstării po
poarelor din Baicani și noi sin- 
tem convinși că există nenumă
rate posibilități pentru a face să 
progreseze relațiile reciproce între 
statele balcanice în interesul ge
neral și în interesul fiecăruia 
dintre statele acestei regiuni.

Tratatul de Prietenie, Colabora
re și Asistență Mutuală dintre 
Republica Populară Romînă și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste constituie un instru
ment important al prieteniei so
cialiste romîno-sovietice, al re
lațiilor dintre două state pe care 
totul le apropie și unește.

Aniversarea de azi constituie o 
puternică demonstrație a acestei 
indestructibile prietenii.

Cu acest prilej, poporul nostru 
își exprimă profunda stimă și 
recunoștință pentru prietenul său 
de nădejde, poporul sovietic, care 
l-a ajutat în vremuri bune și gre
le și cu care a împărțit și grijile 

cei mai înaintați pe drumul înfăp
tuirii comunismului îl dau celor 
care se mai află la primii pași. In 
spiritul acesta conducătorii popoa
relor ndastre au semnat acum 
zece ani, nu un protocol al unor 
„aranjamente“ între dînșii, ci tex
tul unui oapitol de istorie care ne 
privește pe noi, pe fiecare în 
parte — și pe cei ce vor veni după 
noi — generații și generații...

Generația noastră are fericirea 
de a fi fost cea dintîi beneficiară 
a acestui ajutor și a putut de pe 
acuma cîntări, în toată amploa
rea ei, realitatea acestei prietenii j 
și a acestei dragoste, 1

și bucuriile luptei pentru socia
lism și pace.

In interesul propășirii continue 
a poporului nostru, al apărării li
niște! căminelor noastre și a vi
itorului copiilor noștri. în intere
sul păcii în lumea întreagă, Re
publica Populară Romînă va păzi

Curâtarea tovarășului A. A.
(Urmare din pag. I-a)

ției economice și culturale, o îm
părtășesc de asemenea cu dragă 
inimă Uniunii Sovietice, acordîn. 
du-i astfel ajutorul lor.

Intre statele noastre se dezvol
tă cu succes colaborarea știin
țifică și tehnică. In fiecare an 
se lărgesc relațiile culturale.

Totodată colaborarea strinsă 
dintre țările noastre nu feste 
deloc în contradicție cu dorința 
noastră comună de a dezvolta și 
întări relațiile economice tot mai 
iargi cu alte state, Dimpotrivă așa 
cum arată faptele relațiile co
merciale și culturale ale Uniunii 
Sovietice și ale R.P. Romine cu 
alte state se lărgesc și se întă
resc cu fiecare an.

In această perioadă relativ 
scurtă, a spus vorbitorul, poporul 
sovietic a obținut noi și Însem
nate succese in dezvoltarea eco
nomiei și culturii, în ridicarea 
bunăstării poporului. In acești ani 
au fost construite mii de noi 
fabrici și uzine, furnale și cup
toare Martin, au fost date în ex
ploatare și produc energie elec
trică centralele electrice de la 
Kuibîșev, Kahovka, Țimlianskaia, 
Novosibirsk și alte centrale elec
trice puternice. Din punct de ve
dere al producției industriale glo
bale, Uniunea Sovietică a lașat 
de mult timp în urmă țările ca
pitaliste cele mai mari din Eu
ropa — Anglia, Franța, Germania 
occidentală.

Succese remarcabile au fost ob
ținute in dezvoltarea agriculturii. 
Numai în ultimii 4 ani suprafețele 
însărnînțate au crescut cu 36 mi
lioane de hectare, a crescut pro
ductivitatea la hectar a culturi
lor agricole, s-a dezvoltat într-un 
mod considerabil creșterea ani
malelor. Se rezolvă cu succes sar
cina de a ajunge din urmă și de 
a întrece intr-un termen istoric 
scurt țările capitaliste cele mai 
dezvoltate, printre care și S.U.A. 
în ce privește producția pe cap 
de locuitor. Intr-un ritm viu se 
dezvoltă știința și cultura sovie
tică. In țara noastră se foloseș
te pe scară largă energia ato
mică în scopuri pașnice. A fost 
construită prima centrală e.ec- 
trică din lume pe bază de ener
gie atomică. Un exemplu stră
lucit al superiorității științei so
cialiste asupra celei capita.iste a 
fost lansarea primilor doi sate
liți artificiali ai pămîntuiui.

In acești zece ani și Republica 
Populară Romînă a dobîndit suc
cese însemnate în construirea so
cialismului.

Este deajuns să arătăm că vo
lumul producției industriaie a țării 
a crescut de 4,2 ori, iar al con
strucției de mașini de 5 ori in 
comparație cu 1948.

Producția mărfurilor de larg 
consum a sporit de 3,4 ori. Secto
rul socialist al agriculturii repre
zintă acum aproape jumătate din 
suprafața agricolă; an de an spo
resc recoltele culturilor agricole.

Vorbitorul a scos apoi în evi
dență succesele dc seamă obținu
te de poporul romîn în domeniul 
științei, artei și culturii.

în continuare vorbitorul a spus: 
Tratatul de Prietenie, Colaborare 
și Asistență Mutuală dintre 
U.R.S.S. și R.P.R. a fost un jalon 
important în istoria relațiilor din
tre popoarele Uniunii Sovietice și 
Romîniei. El are o deosebită im
portanță și acum cînd cercurile a- 
gresive imperialiste nu încetează 
eforturile pentru înjghebarea de 
blocuri militare, amenință lumea 
cu armele atomică și cu hidrogen, 
încearcă prin toate mijloacele să 
împiedice aplicarea principiului 
coexistenței pașnice a statelor cu

Recepția de la 
Moscova

MOSCOVA 3. — Coresponden
tul Agerpres transmite: La 3 
februarie Mihail Dalea, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Ro
mine în U.R.S.S. a oferit o mare 
recepție cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a încheierii tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală între 
U.R.S.S. și R.P.R.

Din partea sovietică la recep
ție au luat parte tovarășii N. S. 
Hrușciov, F. R. Kozlov, A. I. 
Mikoian, M. P. Tarasov, Ș. R. 
Rașidov, vicepreședinți ai Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., M. P. Gheorgadze, se
cretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. ; P. I. An
tropov, A. A. Gromîko, V. P. Zo
tov, A. I. Ișkov, L. R. Korneieț, 
N. A. Mihailov, miniștri ai 
U.R.S.S.; A. N. Șelepin, secretar 
al C.C. al U. T. C. L. din 
U.R.S.S,; mareșalul Uniunii So
vietice I. H. Bagramian, mareșa
lul de aviație S. I. Rudenko, ge
neralii de armată A, I, Antonov 

ca lumina cehilor prietenia și co
laborarea Internaționaliștii cu 
Uniunea Sovietică și nu va pre
cupeții nici un efort pentru întă
rirea și adîncirea continuă a uni
tății de nezdruncinat a marii, co
munități a țărilor socialiste.

tese
război agresiv împotriva

sisteme sociale diferite, pregăi 
un nou 
țărilor socialiste și-altor popoare 
iubitoare de pace.

Pacea poate fi menținută nu
mai cu condiția ca cei cărora pa
cea le este scumpă să-și unească 
eforturile, să-și- ascută vigilența 
față de uneltirile ațîțătorjlor ia 
război, să-și dea perfect seama că 
datoria lor sfintă este întărirea 
luptei .pentru apărarea păcii, care 
este amenințată.

In această privință Uniunea So
vietică șl țările de democrație 
populară constituie un exemplu 
pentru toate țările. Uniunea So
vietică și țările de democrație 
populară inclusiv Repubiica Popu
lară Romînă au prezentat o serie 
de propuneri concrete îndreptate 
spre slăbirea încordării internațio
nale. Aceasta o dovedește și ho- 
tărîrea guvernului sovietic cu pri
vire Ia o nouă reducere a forțelor 
armate ale U.R.S.S. cu 300 de 
mii de oameni în afară de redu
cerea de 1.840.000 oameni efec
tuată in 1955-1956.

In condițiile actuale o deose
bită importanță o are întărirea 
prin toate mijloacele a unității și 
colaborării frățești a tuturor ță
rilor socialiste ca cel mai impor
tant factor în întărirea păcii in 
întreaga lume.

Declarația partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socia
liste și Manifestul Păcii constituie 
o nouă etapă importantă in dez
voltarea mișcării comuniste mon
diale, în unirea și întărirea con
tinuă a măreței puteri a mareiui 
lagăr socialist, în mobilizarea tu
turor popoarelor Ia lupta pentru 
traducerea în viață a celei mai 
nobile și urgente sarcini a secolu
lui : întărirea păcii în întreaga 
lume. Tratatul de la Varșovia pre
cum și Tratatul de Prietenie, Co
laborare și Asistență Mutuală 
dintre Uniunea Sovietică și Repu
blica Populară Romînă a cărei a 
10-a aniversaro o sărbătorim azi 
ca și ceieiaite tratate dintre țările 
socialiste contribuie la realizarea 
acestui tel nobil — menținerea 
păcii și securității internaționale.

Uniunea Sovietică, credincioasă 
principiilor solidarității frățești va 
face și pe viitor totul pentru creș
terea puterii sistemului socialist 
și întărirea unității și coeziunii 
țărilor socialiste. Această coeziu
ne este chezășia menținerii păcii 
în lume, chezășia bunăstării șl 
fericirii omenirii.

Poporul sovietic acordă o înaltă 
apreciere prieteniei cu poporul 
frate romîn și este ferm hotărît 
să dezvolte și să întărească și pe 
viitor în mod neobosit colabora
rea multilaterală între țările noa- 
stre, spre binele comun al popoa
relor noastre și al popoarelor din 
toate țările socialiste.

Oamenii muncii din Romînia 
pot fi siguri, a spus în discursul 
său la ședința festivă de la Bucu
rești la 22 august 1955 — primul 
secretar al C.C. al P.C.U.S., N. S. 
Hrușciov, că poporul sovietic a 
fost, este și va fi un prieten cre
dincios, de nădejde al poporului 
romîn și îi va acorda un ajutor 
și sprijin multilateral în lupta 
pentru construirea socialismului, 
pentru întărirea continuă a statu
lui democrat-popular.

Permiteți-mi dragi prieteni să 
urez talentatului și harnicului po
por frate romîn noi succese în 
construirea socialismului și să vă 
încredințez că toți oamenii sovie
tici doresc sincer și din toată ini
ma înflorirea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre țările noa
stre.

și I. A. Serov; general colonel 
F. I. Golikov, acad. M. B. Mi- 
tin, locțiitori de miniștri ai 
U.R.S.S., funcționari superiori ai 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Ministerului 
Comerțului Exterior, Ministerului 
Culturii al U.R.S.S., Comitetului 
de stat pentru legăturile econo
mice cu străinătatea, reprezen
tanți ai vieții publice din Mos
cova.

Printre oaspeți au fost de a- 
semenea șefii unor reprezentanțe 
diplomatice, acreditați in U.R.S.S.

In timpul recepției Mihail Da
lea, ambasadorul Republicii 
Populare Romine in U.R.S.S. și 
A. I. Mikoian membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. au rostit cuvintări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de caldă și 
cordială.



PREZENȚE ROMINEȘTI
PESTE HOTARE

★ Vizitele delegatici econo
mico ramine in Franta ★ Fi
larmonica „George Enescu“ 
a sosit in Suedia.

PARIS 3 (Agerpres). — Para
lel cu tratativele economice care 
au început la Paris, membrii de
legației romîne au avut o serie 
de întrevederi cu reprezentanți ai 
cercurilor comerciale și industri
ale precum și cu unele bănci 
care sînt interesate în schimbu
rile comerciale dintre Franța și 
Romînia.

Delegația a vizitat în cursul 
zilei de 31 ianuarie regiunea 
Somme, centrul industriei produ
cătoare de zahăr a Franței pre
cum și întreprinderi afectate a- 
cestei industrii, iar în dimineața 
zilei de 1 februarie a vizitat Cen
trul de Cercetări nucleare de la 
Sarcley.

Mauriciu Novac, conducătorul 
delegației romîne a avut o între
vedere cu d-1 Emil Hirsch, Co
misarul Guvernului Francez pen
tru problemele de planificare. La 
întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a par
ticipat tov. Mircea Bălănee~j, 
ministrul R.P.R. la Paris.

★
STOCKHOLM 3 (Agerpres).— 

Corespondență specială : în dimi
neața zilei de 2 februarie a sosit 
la Stockholm orchestra simfonică 
a Filarmonicii de stat „George E- 
nescu“ din București. în port or
chestra a fost intîmpinată de nu
meroși reprezentând ai cercurilor 
muzicale suedeze, ai Asociației de 
prietenie Suedia-Rominia, de nu
meroși ziariști și fotoreporteri.

Ziarele suedeze publică mate
riale în care prezintă orchestra, 
pe dirijorul George Georgescu și 
ne solistul Ion Voicu.

In dimineața zilei de 2 februa
rie a avut loc o conferință de pre
să. Reprezentanții presei suedeze 
și corespondenții agențiilor și zia
relor străine la Stockholm au pus 
numeroase întrebări reprezentan
ților orchestrei noastre în legătură 
cu activitatea Filarmonicii de Stat 
din București, cu viața muzicală 
din Romînia și cu legăturile artis
tice dintre R.P. Romînă și Suedia

In după-amiaza aceleeași zile, 
legația R.P. Romîne la Stockholm 
a oferit un coktail în cinstea or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu“ din Bucu
rești.

Uniunea Sovietică 
este gata să facă totul 
pentru menținerea păcii

Mesajul lui N. A. Bulgărim adresat lui D. Eisenhower
MOSCOVA 3 (Agerpres). TASS 

transmite i La 2 februarie S. R. 
Slriganov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim, al U.R.S.S. la IEashing. 
ton a remis Departamentului de 
stat al S.V.A. spre a fi predat lui 
D. EISENHOWER, președintele 
Statelor Unite ale Americii, UN 
MESAJ DIN PARTEA LUI N. A. 
BULGANIN, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.SB. în me
saj se spune că la Moscova a fost 
primită cu satisfacție declarația 
președintelui Statelor Unite că este 
gata să se întîlncască pentru a duce 
tratative eu conducătorii sovietici 
și cu conducătorii altor state in
teresate. în mesaj se constată de 
asemenea că președintele Eisenho- 
wer împărtășește punctul de ve
dere al Uniunii Sovietice că este 
de dorit ca propusa conferință la 
nivelul cel mai înalt să fie încunu
nată de succes. Tocmai de la a- 
ceastă dorință pornește guvernul 
sovietic propunînd ca participanții 
la o conferință la nivel înalt să-și 
concentreze atenția asupra celor 
mai urgente probleme în care pozi
ția deja cunoscută a statelor oferă 
o anumită garanție că ele pot fi 
rezolvate în mod pozitiv de pe 
acum.

La conferință, se arată în mesaj, 
s-ar putea cădea de acord asupra 
procedurii de examinare într-o eta
pă ulterioară a tratativelor dintre 
state a unor probleme oare în pre
zent oferă puține temeiuri că pot 
fi rezolvate de comun acord. N. A. 
Bulganin își exprimă convingerea 
că această metodă de rezolvare 
treptată a problemelor internațio
nale este în actualele condiții cea 
mai realistă și asigură succesul. 
Realizarea unui incord pentru în
ceput cel puțin asupra unor pro
bleme ar crea premize favorabile 
și pentru reglementarea altor pro
bleme internaționale nerezolvate.

în mesaj se arată că acceptînd 
să discute la conferință probleme
le propuse de Uniunea Sovietică, 
președintele S.U.A. lasă să se în
țeleagă dinainte că ntf consi
deră folositor sau necesar să 
se realizeze un acord asu
pra unor probleme cum sînt 
propunerea ca S.U.A., Marea 
Britanie și U.R.S.S. să renunțe la 
folosirea armei nucleare, propune, 
rea de a se încheia un acord de 
neagresiune între statele membre 
ale Uniunii Nord-Atlantice și sta
tele membre ale Tratatului de la 
Varșovia, precum și propunerea de 
a se renunța Ia folosirea forței 
în rezolvarea problemelor legate 
de Orientul Apropiat și Mijlociu, 
în această ordine de idei se invocă 
faptul că obligațiile prevăzute în 
propunerile menționate ar fi simi
lare obligațiilor pe care Carta 
O.N.U. le impune membrilor a- 
cesteț organizații.

Dacă guvernul S.U.A., scrie N.A. 
Bulganin, nu consideră că este po
sibil sau indicat pentru el să ac
cepte propunerea ca U.R.S.S. și 
S.U.A. să declare că intenționează 
ferm să dezvolte relații de priete
nie și colaborare pașnică, „acest 
lucru nu poate să ne provoace de
cît un profund regret“.

„Considerăm, se spune în mesaj, 
că actuala stare nesatisfăcăloare a 
acestor relații nu este dictată ci- 
tuși de puțin de vreo necesitate și 
că există suficiente posibilități

practice de schimbare spre mai 
bine, lucru dovedit chiar și de 
acordul cu privire la schimburile 
în domeniul cultural, tehnic și 
al îiivățămîntului, semnat recent 
de reprezentanții, noștri“.

Nu putem firește, se spune în 
mesaj, să nu fim decepționați de 
faptul că propunerea noastră de a 
face un nou pas important pe 
ceastă cale este respinsă 
du-se Carta O.N.U. — 
al cărei caracter absolut 
este evident.

Înfăptuirea măsurilor 
de noi, scrie Bulganin, va contri
bui la întărirea Organizației Na
țiunilor Unite, o va ajuta să devi
nă un organ cu adevărat eficient 
care să stea de strajă cauzei păcii. 
DACĂ VREM SĂ FIM CONSEC- 
VENȚI ȘI SĂ RESPECTĂM 
PRINCIPIILE CARTEI O.N.U., 
ESTE NECESAR ÎN PRIMUL 
RÎND SA LICHIDĂM GRUPĂ- 
RILE MILITARE. întrncît însă, 
se subliniază în .mesaj, puterile 
occidentale nu sînt încă hotărîte 
să facă acest pas, GUVERNUL SO
VIETIC PROPUNE ADOPTA. 
REA UNEI HOTĂRÎRI COMU
NE ÎN CARE SĂ SE CONFIRME 
INTENȚIA FERMĂ DE A RES
PECTA PRINCIPIILE CARTEI 
O.N.U. ȘI DE A 
CONSECVENȚĂ 
SĂ ASIGURE 
POPOARELOR.

în continuare 
arată că în mesajul lui Eisenho
wer se propune de fapt să se re
nunțe la principiul unanimității ma
rilor puteri în Consiliul de Secu
ritate care este pilonul principal 
pe care se bazează însăși existența 
Organizației Națiunilor Unite. A- 
nularea principiului unanimității, 
subliniază președintele Consiliului 
de Miniștri ai U.R.S.S., ar duce 
la abuzuri, la încălcarea interese
lor minorității, la încercări de a 
folosi O.N.U. după placul unei pu- 
teri sau unui grup de puteri. Re
nunțarea la principiul unanimității 
marilor puteri nu numai că nu ar 
întări O.N.U. ci, dimpotrivă, ar 
zdruncina această organizație și în 
cele din urmă ar duce la destră
marea ei. Acest lucru nu trebuie 
permis dacă dorim cu adevărat 
transformarea O.N.U. într-un or
gan eficient de colaborare interna
țională și nu într-un instrument al 
adepților politicii „de pe poziții 
de forță“.

Referindu-se la problema situa
ției țărilor din Europa răsăriteană 
abordată de președintele S.U.A., 
N. A. Bulganin declară că poziția 
guvernului sovietio în această pro- 
blemă nu necesită nici o exolica- 
ție și că orice polemică în legătură 
cu această problemă nu ar fi de 
nici un folos.

în mesaj se exprimă convinge
rea fermă că „interesele întăririi 
păcii generale ne cer nouă tutu
ror să ne îndreptăm energia spre 
problemele a căror rezolvare ar 
crea condiții pentru dezvoltarea 
colaborării pașnice a popoarelor 
și să nu permitem ca relațiile 
dintre state să fie înveninate prin 
ridicarea unor chestiuni care ar 
putea să ne depărteze de ceea ce 
este cu adevărat important pentru 
menținerea păcii“.

în legătură cu considerentele în
ooooo-------- -

a- 
invocîn- 
invocare 
artificial

propuse

ÎNFĂPTUI CÜ 
MĂSURI CARE 
SECURITATEA

N. A. Bulganin

problema dezarmării, expuse în 
mesajul președintelui S.U.A., N. A. 
Bulganin scrie : „Nu negăm desi
gur importanța folosirii spațiului 
interplanetar npmai în scopuri 
pașnice, adieă în primul rînd a 
interzicerii rachetelor balistice in
tercontinentale cu încărcături nu
cleare“, Dar, se subliniază în me
sajul președintelui Consiliului de 
Minișlri al U.R.S.S., această pro
blemă poate fi examinată numai 
ca o parte a problemei generale 
a interzicerii armei nucleare și a 
armei rachetă. ÎN INTERESUL 
ÎNTĂRIRII PĂCII ȘI REALIZĂ
RII UNUI ACQRD ÎN PROBLE
MA DEZARMĂRII, UNIUNEA 
SOVIETICĂ ESTE GATA SĂ 
DISCUTE ȘI PROBLEMA RA
CHETEI INTERCONTINENTA
LE, DACĂ PUTERILE OCCIDEN
TALE VOR ACCEPTA SĂ CADĂ 
DE ACORD ASUPRA INTERZI
CERII ARMEI ATOMICE ȘI CU 
HIDROGEN, ASUPRA ÎNCETĂ
RII EXPERIMENTĂRII EI ȘI 
ASUPRA LICHIDĂRII 
LOR MILITARE DE PE 
TORIILE STRĂINE.

Referindu-se la părerea 
dintelui S.U.A. că o conferință la 
nivel înalt trebuie să fie prece
dată de tratative ale miniștrilor 
Afacerilor Externe și de fapt să de
pindă de rezultatul tratativelor 
acestora, N. A. Bulganin scrie : 
„Dacă ținem seama de poziția pre
concepută a unor eventuali parti- 
cipanți la o conferință a miniștri
lor, nu există certitudinea că a- 
ceste tratative nu ar crea noi pie
dici în calea organizării unei în- 
tîlniri la cel mai înalt nivel și nu 
ar înăbuși în față o chestiune atît 
de importantă și de urgentă“. în 
mesaj se exprimă convingerea că 
dacă se va realiza un acord asupra 
organizării unei conferințe la cel 
mai înalt nivel, problemele de 
procedură și celelalte probleme 
referitoare la înfăptuirea practică 
a acestui acord, ar putea fi solu
ționate fără dificultăți prea mari. 
Asupra acestor probleme s-ar pu
tea cădea de acord prin procedura 
diplomatică obișnuită.

BAZE- 
TERI-

preșe-

Principalul creator al 
satelitului american declară:

Ne-ar trebui 5 ani pentru 
a depăși U. R. S. S.

NEW YORK 2 (Agerpres). Co- 
respondetul din Washington al 
agenției Associated Press anun
ță că la Washington a avut loc 
o conferință de presă a oameni
lor de știință americani în legă
tură cu lansarea primului satelit 
artificial american al pămîntului.

Omul de știință german Wer- 
nher von Braun, reprezentantul 
direcției pentru proiectile balisti
ce, răspunzînd la întrebările co
respondenților a spus printre al
tele că el nu intenționează să 
schimbe calculele. VOR TREBUI 
CINCI ANI PENTRU CA STA
TELE UNITE SA AJUNGA DIN 
URMA UNIUNEA SOVIETICA 
IN DOMENIUL RACHETELOR 
ȘI SATELIȚILOR. „Trebuie să 
ținem minte, a arătat von Braun,

că încărcătura utilă a celui de-al 
doilea satelit (sovietic — N.R.) 
era de 508,300 kilograme. Ceea 
ce am lansat acum pe orbită nu 
poate rivaliza cu acest satelit 
decît din punct de vedere spiri
tual“.

„Dacă noi vom înainta cu 20% 
mai rapid decît rușii, a declarat 
von Braun, încă ne-ar trebui 
cinci ani pentru a-i depăși“.

Corespondenților li s-a anun
țat că pe actuala sa orbită, sa
telitul nu trece deasupra Uniunii 
Sovietice, deoarece orbita trece 
nu maj departe de aproximativ 
34 grade latitudine nordică. 
Semnalele lui însă vor putea fi 
auzite probabil în partea de sud 
a Uniunii Sovietice.

Se dezvoltă neîncetat relațiile de prietenie dintre R.P. Romînă 
și india. Un fotograf indian a imortalizat o imagine edifica
toare. Cîțiva ingineri romini ajutîndu-și colegii lor indieni la 
montarea utilajului petrolifer romînesc pentru operațiile de 

forare de la Jwalamukhi (statul Pundjab)

’ pA-f*-.':'- -.fir

ÎNTÎLNIREA
Afacerilor 
U. R. S. S 
Polone

miniștrilor 
Externe ai 

și R. P.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite Comunicatul cu 
privire la întîlnirea miniștrilor 
Afacerilor Externe ai U.R.S.S. și 
R. P. Polone.

La inițiatiya guvernului R. P. 
Polone întrq 28 ianuarie și 1 fe
bruarie 1953 s-au desfășurat la 
Moscova tratative între A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. și A. Rapa- 
ck|, ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Polone.

La tratative au participat de 
asemenea :

Din partea sovietică : N. Pato- 
licev, prim-locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S-, S, 
Țarapkin, membru al Colegiului 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. Gorceakov și I. Ili- 
cev, șefi de secție în Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Din partea poloneză: Marian 
Naszkowski, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe, Tadeusz 
Gode, ambasadorul R. P. Polone 
în U.R.S.S., prof. Manfred Laks, 
ministru plenipotențiar și director 
de departament în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Tratativele s-au referit la pro
punerea Poloniei aprobată de cei
lalți membri ai Tratatului de la 
Varșovia, cu privire la crearea 
în Europa centrală a unei zone 
în care să nu se producă și să 
nu se stocheze arma nucleară și 
care să cuprindă Polonia, Ceho
slovacia, Republica Democrată 
Germană și Republica Federală 
Germană. A avut loc un schimb 
de păreri și asupra altor proble
me actuale ale situației interna
ționale.

1, Cele două părți au consta
tat că, cu toată rezistența unor 
cercuri, tendința spre realizarea 
unui acord în problemele nesolu
ționate, în special în domeniul 
dezarmării, capătă o răspîndire 
to.t mai mare în cercurile largi 
ale opiniei publice și în cercurile 
politice influente. Acestor năzuin
țe le corespund recentele propu
neri ale U.R.S.S. în problema 
convocării unei conferințe inter-

naționale cu participarea șefilor 
de guverne ai unei serii de state. 
Guvernul polonez a salutat a- 
ceste propuneri și le sprijină 
întrutotul.

Părțile au constatat de aseme
nea că proiectul, prezentat de 
Polonia la 2 octombrie 1957 la 
cea de-a Xll-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., 'Cu pri
vire la crearea în Europa centra
lă a unei zone denuclearizate a 
fost primit pozitiv de păturile 
largi ale opiniei publice și poli
tice, precum și de cercurile gu
vernante ale unor țări occiden
tale.

2. Cele două părți au subliniat 
în unanimitate lipsa de temei a 
argumentelor aduse de adversarii 
acestei propuneri. Deosebit de 
neîntemeiat este argumentul adus 
de unele cercuri, în special în 
prima perioadă a discuției în ju
rul propunerii poloneze, că o 
lipsă a planului ar fi poziția ne
clară a inițiatorilor săi față de 
problema controlului.

Guvernul R.P. Polone. în acord 
cu celelalte guverne interesate, 
este gata să ia parte la exami
narea și realizarea unui sistem 
eficace de control în zona pro
pusă.

în ceea ce îl privește, guver
nul sovietic declară că este, gata 
să participe la examinarea și rea
lizarea unui sistem eficace de 
control în zona indicată.

3. Fiind adepți consecvenți ai 
dezarmării generale și, în pri
mul rînd, ai scoaterii totale a 
armei nucleare din armamentele 
statelor, cele două părți constată 
că în prezent se întrezărește po
sibilitatea reală de a crea în cen
trul Europei, la punctul de atin
gere a forțelor principale ale ce
lor două grupări militare, o zonă 
denuclearizată care să cuprindă 
teritoriile a patru state.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă prietenească și cor
dială Și au arătat deplina uni
tate de vederi asupra probleme
lor examinate,

e c 1 a r
Republicii Arabe Unite

t i
CAIRO 2 (Agerpres). — TASS 

transmite:
,In declarația Republicii Arabe 

Unite semnată la 1 februarie la 
reședința președintelui Republicii 
Egipt, se spune că la 1 februarie 
1958 la ședința istorică care a a- 
vut loc la Cairo la palatul Kubbe; 
Sukri Kuatli, președintele Siriei și 
Garnal Abdel Nasser, președintele 
Egiptului s-au . întîlnit cu repre
zentanți ai republicilor Siria și 
Egipt.

Ei au examinat hotărîrea una
nim adoptată de Adunarea Națio
nală a Egiptului și de Camera
nim adoptata de Adunai 
nală a Egiptului și de 
Reprezentanților a Siriei, ca cele 
două țări să se unească, drept o 
măsură prealabilă pentru o uni
tate arabă deplină.

In declarație se arată că ei au 
ajuns la concluzia că există nu
meroase elemente pentru încheie- îndatoriri egale, 
rea cu succes a unei uniuni între 
cele două republici, în special în 
ultimul timp, după ce lupta lor 
comună care le-a apropiat și mai 
mult, a arătat mult mai clar im
portanța luptei pentru eliberare 
și renaștere, pace și colaborare.

De aceea, se spune în conti
nuare, iparticipanții la ședință de-

clară că sînt întrutotul de acord, 
ferm convinși și profund încredin
țați în necesitatea unirii Egiptu
lui și Siriei într-un singur stat, 
care se va numi Republica Arabă 
Unită.

In afară de aceasta, ei au 
hotărît să declare că au căzut de 
acord să adopte pentru Republi
ca Arabă un sistem democrat de 
guvernare în frunte cu un preșe
dinte. Puterea executivă va fi în 
mîinile șefului statului; el va fi 
ajutat de miniștri numiți de el și 
care vor răspunde față de el.

Puterea legislativă va fi încre
dințată unui parlament unic.

Noua republică va avea un sin
gur drapel, o singură armată și 
un singur popor 
tat prin această 
căreia toți vor

care va fi cimen- 
uniune în cadrul 
avea drepturi și

în declarație seIn continuare, , ,
spune că președintele Sukri Kuatli 
și președintele Gamal Abdel Nas
ser vor adresa respectiv în par
lamentele sirian și egiptean, un 
apel către popor miercuri 5 fe
bruarie 1958, comunicînd totodată 
hotărîrile adoptate la actuala șe
dință și explicînd principiile uni-

ooooo---------

Descoperirea unui complot 
împotriva regelui Yemenului

CAIRO 3 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția M.E.N., Ah- 
med Eș-Șami, însărcinatul cu a- 
faceri al Yemenului în Egipt, a 
declarat că guvernul yemenit a 
descoperit un complot imperialist 
împotriva imamului Ahmed regele 
Yemenului și a prințului moșteni
tor, emirul EI. Badr.

însărcinatul cu afaceri a subli
niat că guvernul Yemenului pose
dă documente care dovedesc că 
organizatorii acestui complot sînt 
imperialiștii străini și agenții lor. 

persoane implicate în complot 
fost arestate.

19 
au

Reprezentantul Yemenului a co
municat de asemenea că guvernul 
yemenit a cerut guvernului en
glez să recheme pe însărcinatul 
cu afaceri al Angliei în Yemen.

★
BONN 2 (Agerpres), — Misiu

nea diplomatică a Yemenului la 
Bonn a anunțat că la 30 ianuarie, 
aviația engleză de bombardament 
a atacat orașul Kataba din Ye
men. Au fost distruse numeroase 
clădiri și au murit mulți locuitori 
ai acestui oraș.

OOOOO--------------- -

Participarea ambasadorilor americani 
ia mișcarea teroristă din Indonezia

DJAKARTA 3 (Agerpres)'. 
TASS transmite: La 2 februarie 
Serviciul de informații indonezian 
a dezvăluit participarea foștilor 
ambasadori americani tn Indone
zia Allison și Cumming la miș
carea separatistă și teroristă din 
Indonezia.

Referindu-se la cercuri parla
mentare, serviciul de informații 
declară că recenta rechemare a 
lui Allison din Indonezia este 
în strînsă legătură cu demasca
rea activității separatiste care 
urmărea crearea așa-numitului 
„stat nou“, compus din Sumatra 
și din alte insule, pentru a izola 
insula Jawa.

In știre șe spune că planul 
creării „statului nou“ a fost con
ceput de cercurile americane în 
1955, duipă primele alegeri ge
nerale în urma cărora S.U.A. au 
tras concluzia că Asia, inclusiv 
Indonezia, „ar fi căzut 
fluența comunismului“, 
a apăra 
S.U.A. 
vitură 
Printre

cale

sub in- 
Pentru 

interesele S.E.A.T.O., 
au încercat să dea o lo- 

partidelor democrate, 
altele, Serviciul de infor- 
arată că ambasadorul 
în Indonezia, Cumming,

a fost acela care a pus la 
asasinarea președintelui Sukarno, 
a fostului prim ministru Sastroa- 
midjojo, a vicepremierului Halid, 
a secretarului general al Parti
dului Comunist din Indonezia, 
Aidit, și a altor conducători ai 
partidelor democrate.

Autoritățile militare, arată ser
viciul de informații indonezian, 
dispun de documente care dove
desc ’această activitate a lui 
Cumim.ng, care a acționat prin 
intermediul lui Sărim Hasibuan 
în prezent arestat. Cînd încercă
rile lui Hasibuan de a schimba 
structura statului au eșuat, 
Cumming a fost rechemat 
înlocuit cu Allison.

In încheiere, Serviciul de 
formați; indonezian arată 
Allison nu a reușit să provoace 
decît unele tulburări și ciocniri 
armate în unele regiuni; în ce 
privește încercările de a asasina 
pe conducători, printre care pe 
președintele Sukarno, agenții a- 
mericani au eșuat. După acest 
eșec separatiștii au început să 
caute noi mijloace pentru înfăp
tuirea planurilor, lor.

Ș>

irț- 
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TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Domnului S. W. R. D. Bandaranaike 
Primul Ministru al Ceylonului

Colombo
Cu ocazia Sărbătorii Naționale a Ceylonului — cea de-a 10-a ani

versare a Zilei Independenței — în numele guvernului romîn și al 
meu personal transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
ceylonez, cordiale felicitări și cele mai bune urări de pace și pros
peritate.

Sînt convins, Excelență, că prin recenta stabilire a relațiilor di
plomatice, guvernele noastre au făcut un pas însemnat înalte pe 
calea prieteniei și colaborării între cele două țări și popoare.

CLHVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

tații pe care șe va baza tînăra re
publică.

Ei vor chema popoarele Egip
tului și Siriei să participe la ple
biscitul general, în problema prin
cipiilor acestei uniuni și a alegerii 
șefului statului. Plebiscitul va fi 
organizat în următoarele 30 de 
zile.

Luînd hotărîrea privitoare la u- 
nirea celor două țări, participant« 
la ședință declară că ACEASTA 
UNIUNE ARE DREPT SCOP SA 
STRINGA TOATE POPOARELE 
ARABE ȘI CA I SE POATE A- 
LATURA ORICE STAT ARAB 
CARE DOREȘTE SA ADERE LA 
EA SUB FORMA DE UNIUNE 
SAU FEDERAȚIE. PENTRU A- 
PARAREA POPOARELOR ARA. 
BE DE DUȘMANI, PENTRU 
ÎNTĂRIREA SUVERANITĂȚII 
ARABILOR.

YEMENUL
dorește aderarea la

Republica Arabă Unită
CAIRO 3 (Agerpres). —
Potrivit relatărilor ziarului „Al- 

Ahrarn", regele Yemenului, Ima
mul Ahmed, a trimis președinte
lui Egiptului, Nasser și președin
telui Siriei, Kuatli, o telegramă în 
care exprimă dorința Yemenului 
de a adera la Republica Arabă 
Unită pe baza unei uniuni fede
rale. Imamul Ahmed, scrie ziarul, 
și-a exprimat dorința ca între Ye
men și Republica Arabă Unită să 
existe o deplină unitate în pro
blemele de politică externă, apă
rare, economie și învățămînt.

SALUT POPORULUI CEYLONEZ
Se împlinesc 10 ani de cînd 

Ceylonul a căpătat indepen
dența. Această mică insulă a- 
siatică cu o populație de a- 
proximativ 8.000.000 de locui
tori a cunoscut în decursul is
toriei sale jugul colonialiști
lor portughezi, olandezi și en
glezi. După cel de-al doilea 
război mondial, după exemplul 
țărilor din Asia și Africa, în 
Ceylon a crescut puternic miș
carea de eliberare națională. 
Prin uriașe mișcări de masă, 
greve, ceylonezii luptau pentru 
eliberarea țării de sub tutela 
Angliei. Astfel, la 12 decem
brie 1947 Camera Comunelor 
din Anglia a fost obligată să 
voteze legea pentru indepen
dența Ceylonului. Actul de in
dependență a Ceylonului con
ferea însă acestuia statutul de 
dominion al Commouwealthu- 
lui britanic. La 4 februarie 
1948 Ceylonul a sărbătorit cu 
entuziasm independența țării.

în alegerile din primăvara 
anului 1957 partidul Frontu
lui Unit Popular condus de 
actualul prim ministru, Ban- 
daranaike obține o victorie ca
tegorică. Acest lucru s-a dato
rat faptului că el a reușit să 
atragă masele printr-un pro
gram care-și propunea instau
rarea unei republici democra
te în locul dominionului en
glez. anularea tratatului cu 
Anglia în ceea ce privește 
construirea de baze militare în 
Ceylon, naționalizarea treptată 
a plantațiilor și băncilor, a- 
cordarca de drepturi sindicale 
depline muncitorilor și func
ționarilor, retragerea trupelor 
străine, promovarea unei poli
tici externe neutre. Tmediat 
după învestire, guvernul Ban- 
daranaike a trecut la înfăptui
rea acestui program.

La sfîrșitul anului 1955 Cey
lonul împreună cu alte 16 sta
te a fost primit în O.N.U. Cey
lonul a depus tot timpul efor
turi pentru repunerea în drep
turile legale a Republicii 
Populare Chineze în O.N.U.

Cu toate presiunile Angliei 
de a-1 integra în blocul a- 
grosiv S.E.A.T.O. Ceylonul a 
refuzat cu hotărîre să parti-

cipe le vreun bloc agresiv. Cre
dincios politicii externe neu
tre Ceylonul și-a adus aportul 
său la prima conferință a ță
rilor Asiei și Africii de 
la Bandung, și și-a în
sușit hotărîrile conferinței 
de la Cairo de solidaritate a 
țărilor Asiei și Africii. Ca
pitala țării. Colombo a cu
noscut în vara anului 1957 
un eveniment deosebit de 
important. Aci a avut loc se
siunea Consiliului Mondial al 
Păcii.

Guvernul ceylonez urmărește 
să dezvolte relații comerciale 
cu toate țările inclusiv țările 
socialiste. In ultimul timp au 
fost încheiate acorduri comer
ciale cu țara noastră, R.P. 
Chineză, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
U.R.S.S.

Dezvoltînd relațiile reciproc 
avantajoase cu țările socialiste 
guvernul Bandaranaike reușeș» 
te să reziste presiunilor mo
nopolurilor străine. Căutind 
să-și apere economia de re. 
chinii capitaliști, Ceylonul a 
respins o serie de propuneri 
ale firmelor imperialiste.

La 15 septembrie 
fost stabilite relații 
tice între Republica 
Romînă și Ceylon, 
dintre țara noastră 
au la bază principiile coexis
tenței pașnice ale neamestecu
lui în trehurile interne, ale re
cunoașterii independenței. A- 
cordul comercial semnat în 
martie 1956 între Ceylon și 
R.P.R. a contribuit la dez
voltarea relațiilor comer
ciale. De curînd, la invitația 
guvernului din Ceylon o dele
gație culturală din R.P.R., cu- 
prinzînd un ansamblu artistic 
de cîntece și dansuri a între
prins un turneu de două săp- 
tămîni în Ceylon unde s-a bu
curat de un uriaș succes.

La a X-a aniversare a inde
pendenței Ceylonului transmi
tem un salut călduros poporu
lui ceylonez și îi urăm succes 
în lupta pentru lichidarea to
tală a asupririi colonialiste și 
a imperialismului.

1957 au 
diploma- 
Populară 
Relațiile 

și Ceylon

pentru 
care vizi- 
Ceylonul, 
dintre a- 

este și

Monumentele 
sînt puncte de 
atracție 
turiștii 
tează 
Unul 
cestea 
templul Dalada 
Maligawa sau 
templul dintelui 
din provincia 
Kandy.

«
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Succesele economiei R. P. Ungare
In anul 1957

BUDAPESTA 3 (Agerpres). —• 
La 2 februarie a fost dat publi
cității la Budapesta comunicatul 
Direcției centrale de statistică a 
R. P. Ungare cu privire la dez
voltarea economiei naționale a 
Ungariei în anul 1957. In comu
nicat se arată că industria de stat 
a dat anul trecut o producție cu 
11 la sută mai mare decît în 
1956.

Prevederile planului de produc
ție pe anul 1957 au fost depășite 
de industria de stat cu 10 la sută, 
Industria grea a depășit cu 9 la 
sută nivelul anului 1956.

In sectorul agriculturii în anul

PARIS. — Biroul Confederației 
Generale a Muncii din Franța a 
dat publicității o declarație In care 
protestează împotriva dizolvării 
Uniunii Generale a Studenților 
Musulmani din Algeria arătind că 
aceste măsuri „nu fac decît să 
complice situația și așa destul de 
dramatică a relațiilor franco-alge- 
riene și îngreunează unica rezol
vare care constă in încetarea focu
lui și reglementarea pașnică a tu
turor problemelor franco-algeriene 
pe calea tratativelor.

TOKIO. — La 1 februarie, parti. 
dul socialist din Japonia a dat pu
blicității o declarație în problemele 
asigurării securității Japoniei și 
slăbirii încordării internaționale. 
Declarația va fi adresată sub for- 
rnă de mesaj semnat de președin
tele partidului, Sudzuki, șefilor gu
vernelor S.U.Ă., U.R.S.S., Angliei, 
Franței. Chinei și altor țări, pre
cum și conducătorilor partidelor 
socialiste din diferite țări.

PRAGA.— La 31 ianuarie s-a 
încheiat la Praga conferința de 4 
zile a reprezentanților Academiilor 
de științe din țările de democrație 
populară. Au fost prezenți acade
micieni din partea R. P. Ungare, 
R. D Germane, R. P. Polone și 
R. Cehoslovace. Republica Popu
lară Romînă a fost reprezentată de 
academicianul Tudor Vianu.

PEKIN. — La 1 februarie a fost 
dat publicității la Pekin un decret 
al președintelui R. P. Chineze, 
Mao Țze-dun, în care se spune că 
pe baza hotărîrii adoptate de cea 
de-a 5-a sesiune a Adunării repre
zentanților populari din întreaga 
Chină, Lun Iuan este destituit din 
funcția de vicepreședinte al Corni-

tetului de Stat al Apărării al R.P. 
Chineze, iar, Huan Țî-sian din func
ția de membru al Comitetului de 
Stat al Apărării

PRAGA. - 
1953, populația 
era de 13.195.222

MOSCOVA
TASS transmite: Consiliul cen
tral al Organizației unionale 
de pionieri a adoptat un plan 
pentru schimbul de delegații 
de copii între Uniunea Sovie
tică și o serie de țări.

în vara acestui an vor fi in
vitați la odihnă în U.R.S.S., 
în special în tabăra de pio
nieri tfAftek“ din Crimeea, co
pii din Romînia, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Austria, Danemar
ca, Italia, Norvegia, Finlanda, 
Franța, Suedia etc.

al R. P. Chineze. 
La 1 ianuarie

R. Cehoslovace 
locuitori
3 (Agerpres). —

:

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
M.T.I. transmite:

In noaptea de 2 spre 3 februarie 
după o boală grea și îndelungată 
a încetat din viață tovarășul 
Imre Horvâth, vechi militant al 
mișcării muncitorești din Ungaria, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, ministru al Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Un
gar».

1957 situația s-a îmbunătățit da
torită condițiilor climaterice favq- 
rabile și a măsurilor luate de gu
vern, care au contribuit la dezj 
voltarea agriculturii.

La 31 decembrie 1957 în R. P. 
Ungară se numărau 4.465 coopera
tive agricole de producție și gru
puri cooperatiste de producție din 
care făceau parte 164.000 membri.

In rețeaua comercială cu a- 
mănuntul volumul circulației măr
furilor s-a cifrat la 52,8 miliarde 
forinți, depășind cu 9 la sută ni
velul anului 1956.

In sectorul comerțului exterior 
al Ungariei s-a înregistrat o de
pășire a importului față de ex
port cu 2 miliarde forinți-valută. 
Creșterea importului de mărfuri 
în 1957 a fost posibilă, în pri
mul rînd, datorită creditelor pe 
termen lung acordate Ungariei de 
către Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste.

Comunicatul Direcției centrale 
de statistică se ocupă de aseme
nea de succesele considerabile ob
ținute în 1957 în domeniul deser
virii culturale a populației R. P. 
Ungare.

Ansamblul de balet 
din Leningrad a plecat 

spre Romînia
LENINGRAD 3 (Agerpres). 

TASS transmite: La 2 februarie 
ansamblul de balet al Teatrului 
Academic de Operă și Balet 
„S. M. Kirov“, alcătuit din 120 
de persoane, a plecat în turneu 
în țările de democrație populară. 
Acesta este primul turneu în 
străinătate al baletului din Le
ningrad.

Turneul va dura trei luni, timp 
în care ansamblul va da specta
cole în ROMÎNIA, Cehoslovacia, 
Iugoslavia și Ungaria.

Baletul va prezenta spectaco
lele „Lacul Lebedelor“ de P. 
Ceaikovski, „Floarea de piatră“ 
de S. Procofiev și „Giselle“ de 
A. Adam. Spectatorii din străi
nătate vor mai vedea fragmente 
din „Spărgătorul de nuci“, „Ce
nușăreasa“, „Șurale“ și trej re» 
citaluri.
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Zâpada proaspătă a adunat la startul Întrecerilor Spartachiadei 
de lamă In raionul Stalin numeroși ti<i®ri

1' Cr-
SC

LX. w. Foto: N. SCARLET

Cînd lipsește preocuparea

disciplină. In comuna 
din raionul Caracal, am 
la un antrenament de 
30—40 de tineri. Pati

nate-

85 sînt participanți la concur
suri. La tenis de masă 12 s-au 
înscris și participă în procent 
de sută la sută. La trîntă 38 în
scriși și zero participanți. La 
săniuțe 120 de înscriși, 32 par
ticipanți. La gimnastică avem 
„colosalul“ număr de 288 în
scriși, cu 12 participanți — fără 
a face uz de prea multă modes
tie — foarte activi. La patinaj 
stau puțin mai rău. Dar aveau 
motive serioase. Nu erau mate
riale. De aceea e 
centul de înscriși 
să fie zero.

Azi credeți că 
mai bine ? Nici 
sînt cauzele ? Simplu 1 
câți să stați de vorbă cu tinerii 
din comuna Galicea Mare. Poate

schiuri și săniuțe, 
a fi și cei de pe 
raionului Calafat, 
gospodăria agricolă

Nu de mult, am pornit într-un 
raid cu scopul de a urmări par
ticiparea tinerilor din regiunea 
Craiova la întrecerile Sparta
chiadei de iarnă. Prima vizită 
am făcut-o în raionul Balș. Ti
nerii din comuna Oboga nu a- 
veau la începutul concursurilor 
nici măcar o tablă de șah. Ei, 
însă, nu s-au văitat și nici nu 
au așteptat să le vină materiale 
de la „centru“. Au meșteșugit 
din lut toate piesele. Apoi, le- 
au smălțuit și le-au ars în cup
toare. Azi, în această comună se 
găsesc douăzeci de jocuri de 
șah, iar peste 120 de partici
panți își dispută întîietatea la 
această 
Devesel 
întîlnit 
patinaj
nelo lor erau realizate în 
liere“ proprii.

Firește că tot atît de pricepuți 
meșteșugari în tainele confecțio
nării pieselor pentru jocul de 
șah, patine, 
s-au dovedit 
meleagurile 
Tinerii din
colectivă Desa și din gospodăria 
agricolă de stat Moțăței, au lu
crat din lemn 67 table de șah 
(cu garniturile respective), 17 
perechi de schiuri, mai multe 
perechi de patine și 14 săniuțe.

In raioanele Novaci, Vînju 
Mare, Oltețu, Gura Jiului și al
tele, numărul celor antrenați în 
întrecerile Spartachiadei este 
mult sub posibilitățile existente. 
Pentru a demonstra acest lucru, 
nu ne rămîne decît să analizăm 
situația din raionul Băilești. 
Dacă ar fi să evaluăm posibili
tățile existente, numărul parti- 
cipanților în cadrul Spartachia
dei de iarnă, ar trebui să depă
șească, cifra de 10.000. încă de 
la 1 ianuarie U.C.F.S. raională 
considera că are succese valo
roase, deosebite. Dacă la probele 
de schi avea zero înscriși și tot 
atîția concurenți, în schimb la 
șah avea 212 înscriși. Dintre ei

vecină — din Giubega — semă
na cu cea din Galicea Mare, ca 
două picături de apă, am hotărît 
să iau un interviu profesorului 
de educație fizică, Iulian Stoica.

— Ce aport aduce-)i 
la dezvoltarea sportului în co
mună ?

— Predau cîteva ore.
— Cum ajutați tinerii în orga

nizarea Spartachiadei de iarnă ?
— Privindu-i !
— Ce folos au ei din asta ?
— Un spectator de onoare, 

un profesor.
M-am oprit aici cu întrebările. 

Am cercetat situația din comună. 
Aici este îndrăgit șahul. Sînt 
tineri ca Ion Nicola, Marin Ghi- 
ță, Ion Dascălu și alții, cuno
scuți ca buni jucători. Ei nu cu
nosc însă Spartachiada. Ar fi pu
tut să-i ajute tov. Constantine- 
seu Gabroveanu, din partea co
mitetului raional al U. C. F. S. 

'Illllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' ’ dar a trecut pe aici foarte grăbit, 
cu utemistul Gheorghiță Vișan, 
țăran muncitor. El vă va răspun
de că nu-ți amintește să fi auzit 
de la cineva că în iarna aceasta 
s-ar mai fi organizat vreo Spar
tachiadă a tineretului. Mirat, va 
sta și te va privi și secretarul 
comitetului organizației U. T. M. 
din sat — Aurel Coadă 
tunci cînd 
lucru.

— Nici
— Nu !

ne vin totdeauna. Sîntem la 30 
km. distanță de centrul de raion. 
Pe la noi nu vezi cu lunile, 
chiar, pe activiștii comitetului 
raional U.T.M. Treizeci de ki
lometri este o cale lungă.

Deoarece situația din comuna

firesc că pro- 
și participant

stau cu mult 
decum ! Care 

Incer

'illllllllllllllllllllllll^^

Raid in regiunea 
Craiova

îi vei

afișe 
Nouă

dv.

a-
aminti de acest

n-ați primit T 
nici ziare nu

IN SFIRȘIT... PE SCHIURI
S\%SS%%SSWbVW\ft\W.W»V.V»V.W.V«%VW»W^\W.V»\\^\W.W»W.A

Deși sosită cu întîrziere, zăpada care a învestmîntat în man- 
tia-i albă Bucureștiul a prilejuit multă bucurie amatorilor de 
schi. Echipamentele de schi pînă nu de mult prezente doar în 
inventarul magaziilor au fost distribuite în grabă, schiurile și-au 
primit porția de ceară și-au făcut prima cunoștință cu zăpada. 
In scurta perioadă de antrenamente schiorii înscriși pentru a 
participa la Spartachiada de iarnă și-au pus la punct ultimele 
amănunte tehnice pentru a se prezenta la starturi. Astfel, 
duminică dimineața la Herăstrău puteau fi văzuți zeci de 
schiori din raionul Stalin în echipamentele de rigoare, dornici să-și 
încerce puterile în concursul organizat in cadrul Spartachiadei.

de lingă 
e prea... 
că orga- 

alegere 
avînd în 

vedere pretențiile regulamentu
lui Spartachiadei. Cu mult îna
inte de ora 10 (cînd era anun
țată începerea concursului) nu
meroși tineri erau prezenți la 
locul startului cu schiurile, făcîn- 
du-și tradiționala încălzire.

Ziua splendidă, zăpada destul 
de bună (puțin cam moale to
tuși), ziariștii, fotoreporterii, re
prezentanții cinematografiei și 
numeroși suporteri creau ambian
ța unu; veritabil concurs. La 
mică distanță se desfășura con
cursul de săniuțe, destul de zgo
motos pentru a atrage atenția tre
cătorilor. Doar vocea cronome- 
trorului care anunța timpul după 
fiecare „lansare“ crea un moment 
discordant de liniște în atmosfe
ra gălăgioasă în care micuții 
concurenți își disputau întîieta- 
te.a. Începute cu o lăudabilă 
punctualitate, întrecerile de schi 
s-a-u disputat cu ardoarea carac
teristică. Bineînțeles, n-au lipsit 
aici obișnuitele căzături, nici de
fecțiunile „mecanice“ pe care însă 
lăcătușii ocazionali se străduiau 
să le înlăture cui promptitudine. 
Participarea a fost suficient de 
numeroasă ținînd cont de faptul 
că mulți tinerj au plecat la schi 
la Predeal și Sinaia trimiși de 
întreprinderi.

Predominant a fost numărul 
băieților-juniori (65) și seniori 
(32). In sch.mb, la fete partici
parea n-a strălucit, prezența la 
start a senioarelor redueîndu-se 
doar la 8 participante. De aseme
nea trebuie să remarcăm că 
printre colectivele participante 
am întîlnit mai ales formații șco. 
lare (școala Herăstrău, Caragia-

' E drept că peisajul 
restaurantul Bordei nu 
alpin. Considerăm însă 
nizatorii au făcut o 
inspirată a traseului

le, școala numărul 18) precum 
și reprezentanții Casei Scînteii, 
colectivului „Sănătatea“, ICSIM, 
Academia R.P.R. etc. Am fi do
rit ca să întîlnim mai mulți re
prezentanți ai întreprinderilor, 
tineri muncitori și muncitoare cu 
atît mai mult cum nu se poate 
spune că în raionul Stalin, nu 
se află suficiente întreprinderi. 
Sub acest aspect se impune ca 
la viitoarele competiții care (în 
funcție bineînțeles de zăpadă) se 
vor organiza de acum înainte.

atenția mobilizării să fie îndrep
tată și spre întreprinderi.

Cît privește concursul de să
niuțe, o mențiune pentru serio
zitatea cu care organizatorii 
l-au privit. Cronometrorul care 
anunța cu voce tare timpul fie
cărui concurent a creat un cli
mat propice întrecerii, obligînd 
zburdalnicii concurenți la o oare
care disciplină. Sugerăm însă că 
la plecările de la start să se sta
bilească o anumită ordine, obli
gînd „galeria“ și concurenții la 
respectarea unui anumit spațiu 
liber. Despre participare nu se 
pot spune decît lucruri bune. 
Cei 65 de participanți veniți cu 
„utilajele“ proprii din toate col
țurile raionului și-au dovedit cu 
prisosință virtuozitatea în con
ducerea săniuțelor pe pîrtia des
tul de dificilă.

E. PITULESCU

Echipa reprezentativă de ho- 
pe gheață a U.R.S.S. a susți- 
două îniîlniri amicale cu re- 

iva R. F. Germane. La 1 
la Garmlsch Partenkir- 

chen, hocheiștii sovietici au cîști- 
gat cu 5—2 (2-1 ; 3—1 ; 0—0), iar 
ia 2 februarie în revanșă, de data 
aceasta la München, formația so
vietică și-a adjudecat victoria cu 
8-4 (3-1 ; 1—1 ; 4-2).

* Campionatele de tenis 
ale U.R.S.S. pe anul 1958 
cheiat recent la Moscova, 
ba de simplu femei titlul a revenit 
Evetinei Lestal care a învins în 
finală cu 3—2 reprezentanta 
R.S.S. Armene. Zaharian. Comoe- 
tiția masculină s-a soldat cu o 
surpriză: tinărul Rimas Paschia- 
vicius l-a eliminat in semifinală 
pe campionul țării Saunoris și l-a 
învins in finală pe Agopian. fost 
și el campion unional.

* Intr-un meci internațional de 
rugbi XV desfășurat duminică la 
Londra echipa selecționată a An
gliei a întrecut cu 9—6 (0—3) echi
pa Australiei.

ir La 1 februarie a avut loc în 
sala „Coubertin“ din Paris întil- 
nirea internațională de volei din
tre echipele reprezentative ale 
Franței și R. P. Ungare. Voleiba
liștii maghiari au desfășurat un 
joc superior, obținind victoria cu 
scorul de 3—1 (13—15; 15—12: 
15—13; 15—11),

ir La Cardiff s-a disputat meciul 
internațional de rugbi dintre re
prezentativele Țării Galilor și 
Scoției. Rugbiștii din Țara Gali
lor au repurtat victoria cu scorul 
de 8-3 (5-0).

* Crosul internațional desfășu
rat în localitatea lla.nn.ut a fost 
clștigat de iugoslavul Franjo Ml- 
halic, care a parcurs 10,300 km tn 
33’59"7/10.

★ chei 
nut 
prezentați' 
februarie

de masă 
s-au tn.
In pro-

Dispute pasionante de schi alpin
Pe pîrtiile de pe 

Cristianul Mare s-a 
desfășurat sîmbălă și 
duminică un concurs 
de schi alpin cu par
ticiparea celor mai 
cunoscuți specialiști 
ai genului.

Timpul frumos și 
zăpada prăfuită au

creat condiții optime 
participanților, dînd 
loc la dispute pasio
nante. Probele 
slalom au scos 
nou în evidență 
celentele calități 
tînărului schior Mihai 
Bucur, care a întrecut 
confortabil pe Pan-

de 
din 
ex
ale

drea, Bîră și Cristolo- 
veanu, favoriții între
cerilor. La femei, 
Magdalena Marotinea- 
nu a pierdut în prob i 
de slalom special, re- 
vanșindu-se in schimb 
la slalomul uriaș, un
de a obținut un re
zultat foarte bun.

Anglia la „europenele 
de tenis de masă

A stat 15 minute și a plecat. 
Despre Spartachiadă nu a rostit 
nici un cuvînt.

E necesar ca situația Sparta
chiadei în regiunea Craiova 
fie temeinic analizată atît de 
mitetul regional U.T.M., cît 
de cel al U.C.F.S.

să
co-

I. TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru regiu

nea Craiova

I
 Țjn telefon și peste cîteva zile, o scrisoare ne-au semnalat o a- 
numită stare do lucruri existentă la fabrica „Steagul Roșu" din Bu
curești. Este vorba despre activitatea colectivului sportiv care și 
după reorganizarea efe.ctuată în luna decembrie a anului trecut con
tinuă să fie unilaterală, neinteresantă.

j.P’îPă ce ne vorbește despre pasiunea tinerilor pentru practicarea 
diferitelor ramuri sportive, pasiune neîmplinită din pricina proastei 
înțelegeri a rolului pe care trebuie să-l aibă colectivul sportiv în 
atragerea masei de tineri la activitatea sportivă, autorul scrisorii — 
tovarășul Alex. Ionescu, secretarul comitetului organizației U.T.M. 
din fabrică — ne invită să cu noaștem viața sportivă a fabricii.

Tradiții pierdute
O inițiativă interesantă își gă

sește întotdeauna ecou tn rîndurile 
tineretului :

Ce-ar fi să încercăm cu handba
lul ? E un sport atrăgător, foarte 
nimerit pentru fete. Și cum la noi 

tn fabrică femeile întrunesc majo
ritatea muncitorilor cred că ar 
sttrni Interes. Chiar o singură e- 
început ar fi de-
a avut atunci, tn 
sugerat constitui- 

__  __ r- feminine de hand
bal s-a văzut mai ttrziu. Fetele au 
îndrăgit repede handbalul. Erau 
punctuale și tare sîrguincioase la 
antrenamente. In scurtă vreme e. 
chipa s-a pus pe picioare. Ba a 
început să susțină și primele me
ciuri. Cu vremea handbalistele de 
la „Steagul Roșu" s-au consacrat. 
In cîțiva ani fostele începătoare 
Doina Aron. Suzana Wiezmmayer, 
Elba Țicu, Maria Ghiță, Antoaneta 
Vasile se formaseră ca jucătoare de 
categoria A. Intre timp însă hand
balul cucerea nume noi. Secția de 
handbal a colectivului sportiv for
ma o familie cu aproape 30 de 
membri.

Antrenarea unui asemenea număr 
de fete tn activitatea sportivă, pre
zenta alături de performanțele pri. 
mei echipe, un veritabil record. 
Colectivul sportiv, fabrica „Stea, 
gul Roșu“ avea acum cu ce să se 
mtndrească. Dar tinerii din fabrică 
nu practicau numai handbal. Co.

lectlvul sportiv mai avea o secție 
de atletism — deosebit de activă 
mai ales în timpul organizării cro
surilor de masă la care erau an
trenați cîte 200—300 de tineri, o 
secție, de fotbal, tenis de masă, 
șah etc. Toate au mers pînă la o 
vreme. Succesele primei echipe de 
handbal l-au piins tntr-o letargie 
tare plăcută pe membrii consiliu.

nerul Zaharia. Așa cum se tntiin- 
plă adesea, nou fiind in munca, 
dumnealui are planuri grozave. 
Dar pînă una alta, să vorbim des
pre realități.

Din 300 de tineri numai 20 :int 
înscriși la întrecerile Spartachia
dei de iarnă. Cit privește mobili
zarea tinerilor la 
în aceeași măsură este vinovată șl 
organizația U.T.M. (In general — 
trebuie subliniat că organizația 
U.T.M. tși are partea sa de vină 
pentru situația activității sportive 

‘ cei 20 înscriși 
nici o probă, 
bine organiza
Dar șahurile

aceste întreceri

chipă și pentru 
ajuns.

Cîtă dreptate 
1951, cel care a 
rea unei echipe

La fabrica „Steagul Roșu" 
este neglijată activitatea 

sportivă de masă

Fotbal în
Februarie. In plină 

iarnă amatorii de fot
bal din Capitală sînt 
iarăși surprinși de fe
bra miraculoasă a a- 
cestui sport. Dumini
că au asaltat ore tn 
șir poarta stadionului 
Dinamo.

— Nu mai avem 
bilete I

Pasiunea îi face 
uneori neînțelegători 
pe oameni. Și argu
mentul „nu mai avem 
bilete“ nu părea pen
tru ei un... argument. 
Interesul lor era cu 
atît mai mare cu cît 
duminică s a înscris 
o nouă filă în istoria 
fotbalului românesc : 
jocuri de fotbal în 
sală. Fericiții pose
sori ai unui bilet 
populaseră pînă la 
refuz sala de spor
turi Dinamo. Apariția 
fotbaliștilor a fost 
primită cu entuzias
mul marilor meciuri. 
Bucuroși că oarecum 
vacanța a luat sfîrșlt 
spectatorii trăiau cli
pe de mare intensita
te. Era și firesc. O 
inițiativă interesantă 
a asociației Dinamo, 
le prilejuise reîntîlni- 
rea cu vechile cunoș
tințe, Ene, Nicușor, 
Călinoiu etc.

Curios, deși pentru 
prima oară spectatori 
ai fotbalului în sală, 
cunoșteau de-acum 
modificările impuse 
jocului de dimensiu
nile reduse ale tere-

nulul. Nu i-a sur
prins de loc 
formațiile au apărut 
în 5 și nu în 
meni. Și nici 
atunci cînd 
sertxrt că din echipa
mentul jucătorilor 
lipseau bocancii, 
jambierele. Parcă i-ar 
fi văzut de cînd lu
mea pe fotbaliști ju
când în teniși. Fluie
rul arbitrului pune 
capăt animației spec
tatorilor. Trofeul pus 
în joc — o cupă ofe
rită de Dinamo, aso
ciația organizatoare a 
competiției.

Primul meci dispu
tat între echipele A 
și B este destul de 
calm. Următorul însă 
entuziasmează. Fot
baliștii dinamoviști 
din formațiile C și D 
atacă mai deciși în 
viteză și ne acordă 
posibilitatea să le 
descoperim noi velei
tăți. Ene apără ca 
un veritabil portar. 
Plonjează spectaculos 
dar nu reține. Con
form regulamentului 
nici chiar portarul 
nu poate atinge min
gea cu mina. Pe Ene 
nu-l rabdă inima fi 
sezisînd o învălmă
șeală în poarta ad
versă pătrunde în vi
teză și înscrie. După 
consumarea prelimi
nariilor cele 4 echipe 
își dispută întîietatea 
pentru locurile 3 și 
4 (echipele A și D) și

cînd

ti oa-
măcar 

au ob-

• • • 5
(echipele 

Obipnuifi 
de mi- 
minute 
aici o 
extrem

de 45

B 
cu

petrecute 
acestui 

de fot-

1 și 2 
Și C). 
reprize 
nute, cele 15 
(cît durează 
repriză) trec
de repede. Spectacu
lozitatea jocului, 
eficacitatea înaintași
lor care ne-au oferit 
scoruri de-a dreptul 
astronomice în fot
bal : 10—5, 12—7,
15—9, compensează. 
Deși rîndurile de fa
ță n-au pretenția 
unei cronici nu pu
tem trece cu vederea 
cîteva momente pal
pitante 
de-a lungul
prim turneu 
bal în sală.

Stupoare : 
sile apără 
un penalii și nu de 
la 11 m. ci 
la... 7 m.
pînă și Voinescu l-ar 
putea invidia. S-au 
remarcat elementele 
tinere. Atunci să le 
spunem pe nume : 
Varga și Boian. Go
lurile însorise de ei 
au ridicat în picioare 
tribunele.

învingătorii turneu
lui și totodată pose
sorii cupei ? 
condusă de 
Călinoiu.

In sfîrșlt 
de laudă pentru ini
țiativă și organizare. 
Ar fi bine ca în vii
tor asemenea între
ceri să fie găzduite 
în sala Floreasca.

Al. Va- 
excelent

numai de 
Cred că

Echipa 
Valeriu

cuvinte

VAL. BRĂDULEȚ

In vederea campionatelor eu
ropene de tenis de masă care vor 
începe la 2 martie la Budapesta, 
federația engleză de specialitate 
a dat recent publicității compo
nența celor două echipe ce vor re
prezenta Anglia la această im
portantă competiție internaționa
lă. Echipa masculină este alcătui
tă din Brian Kennedy. Alan 
Rhodes. Bryan Merret, iar cea

feminină din Ann Haydon și Dia- 
na Rowe Collins. După toate pro
babilitățile Leach va însoți echipa 
feminină în calitate de antrenor. 
De remarcat că foștii 
mondiali Jonny 
Bergman care 
cu regularitate 
ultimii 10 ani.
ționați. In locul lor au fost pre
ferați jucători tineri, posesori ai 
unui stil de joc mai modern.

întilnire 
de atletism

U.R.S.S. — R.F. Germană

Oleg Gonciarenko campion 
european absolut la patinaj viteză

In orășelul suedez Eskilsfuna s-au desfășurat la 1 și 2 februa
rie campionatele europene de patinaj viteză care au reunit 36 de 
concurenți din 11 țări: U.R.S.S., Olanda, Franța, Norvegia, Au
stria, R.D. Germană. Anglia, Italia, Finlanda, Danemarca și Suedia, 

Campionatele s-au încheiat cu o remarcabilă victorie a reprezen. 
fanților Uniunii Sovietice care au cucerit 2 probe și titlul absolut 
prin Oleg Gonciarenko. Lupta pentru victorie a fost însă destul de 
echilibrată și patinatorii sovietici au avut un adversar redutabil 
în norvegianul Johannesen campionul lumii pe 1957. Oleg Goncia
renko a fost însă într-o formă excelentă, și datorită faptului că 
a mers foarte bine atît în probele de fond cît și în cele de viteză, 
mai ales la 1500 m,, a reușit să termine victorios. EI a fost se
condat cu succes de tinărul Boris Șilîkovski, o nouă speranță a 
patinajului sovietic.

campioni 
Leach și Richard 
au făcut parte 

din echipă în 
nu au fost selec-

de atletism din 
F. Germană au că- 
pentru organizarea 
unei duble întîlniri 

reprezentative ale

Federațiile 
U.R.S.S. și R. 
zut de acord 
în acest an a 
între echipele 
celor două țări. Intîlnirea forma
țiilor masculine se va desfășura 
în zilele de 20 și 21 septembrie 
la Augsburg, iar cea dintre echi
pele feminine la 23 septembrie 
în orașul Munchen.

Spasski conduce în campionatul 
al U. R. S. S.

6'/2 puncte 
posibile și 
întreruptă ;
stein 6'/2 puncte din 
11 posibile ; 7-8 Gur- 
ghenidze -Taimanov 
6 puncte din 11 po
sibile.

de
Cea de-a 12-a run

dă a campionatului 
unional de șah a a" 
dus npi surprize da
torită cărora Boris 
Spasski și-a conso
lidat poziția de lider.

După 12 runde cla-

samentul se prezintă 
astfel: 1. Boris Spas
ski 8 puncte din 11 
posibile; 2. Petro
sian 7'/2 puncte din 
11 posibile, 3—4 A- 
verbach, Boleslavski 
7 puncte ; 5. Gheler

o
6.

din 11 
partidă

Bron-
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lui colectivului sportiv, al comite
tului organizației U.T.M: și chiar 
pe cei din conducerea fabricei. Ni
meni nu mai vedea nimic decît 
handbal. Și inevitabil toate fondu
rile colectivului sportiv luau dru
mul secției de handbal.

— Fotbaliștii n-au nici o singură 
pereche de bocanci cu care să 
joace.

Dar ce are a face asta, cînd â- 
vem o echipă de handbal tn cate
goria A ?

Așa s-au pierdut pe drum secțiile 
de atletism, fotbal, tenis de masă, 
șah. Cu vremea aceeași soartă l.a 
fost hărăzită și celeilalte echipe de 
handbal. Fetele veneau la antre. 
nament. Noul antrenor V. Popescu 
le dădea o minge șl... să se an
treneze cum le-o duce capul. Dum
nealui avea prima echipă. Sfîrșl- 
tul ?

Secția feminină de handbal are 
acum... doi membri.

Ce se poată faceî
Din luna decembrie cînd șl tn 

această fabrică s-a făcut reorgani
zarea, noul președinte al consiliu
lui colectivului sportiv este ingl-

in fabrică) Dar nici 
n.au participai la 
S-ar fi putut foarte 
întrecerile de șah. 
stau închise la bibliotecă. In loc ca 
membrii consiliului colectivului 
sportiv să se ocupe de Spartachia
dă, au delegat pe tovarășa Aurora 
Popescu să rezolve aceste proble
me. Tovarășa a rămas profund 
măgulită de încredere. Cît privește 
organizarea întrecerii se vede trea
ba că tinerii sînt destul de răbdă
tori. Mal așteaptă...

Sint aproape două luni de la re. 
organizarea colectivului sportiv; 
întrecerile prime! etape a sparta
chiadei se apropie de sfîrșlt Șl 
membrii consiliului colectivului 
sportiv n-au făcut altceva decît să 
se preocupe de echipa de handbal 
(de fapt în această fabrică lucrea
ză doar două din membrele echi
pei, restul echipei aparține altor 
locuri de muncă).

Ce-ar fl de făcut 2
Primul pas : o strlnsă colaborare 

între organizația U.T.M. și colec
tivul sportiv. Retnvierea tn fapt a 
tradiției handbalului. Constituirea 
unei secții de lupte, o veche ce
rință a muncitorilor tineri din a- 
ceastă fabrică. Reorganizarea sec
ției de fotbal, tenis de masă șl șah. 
Punctul de plecare să-l constitu e 
însă antrenarea tinerilor la între
cerile Spartachiadei de iarnă. Tim
pul care a‘ mai rămas pentru in. 
trecerile primei etape, condițiile 
atmosferice prielnice întrecerilor de 
schi, săniuțe, patina] acordă posi
bilitatea participării unui număr 
mare

Șl 
putea 
vitățl 
„Steagul Roșu" din București.

VASILE RANGA

de tineri.
întrecerile Spartachiadei ar 
constitui baza viitoarei acti- 
sporiive de masă la fabrica

SE

Petrolul victorios la Beirut
Echipa romlnă de fotbal Petrolul Ploești a sus

ținut duminică la Beirut o întilnire cu echipa 
Ometnemen, repurtînd victoria cu scorul de 2—0 
(1—0), prin punctele realizate de Zaharia și D. 
Munteanu.

In continuarea turneului pe care-l întreprinde In 
țările Orientului Mijlociu, miercuri 5 februarie, 
echipa Petrolul va Juca la Port Said cu o echipă 
egipteană.

Un nou record mondial la haltere
In cadrul unui concurs de hal- semigrea, realizînd performanța 

tere desfășurat la Lvov, sporii- de kg. Vechiul recwd stabi. 
viii sovietic Petr Matiuha . .. .. . , n.
ameliorat propriul record mon- Matiuha la 24 noiem-
dial la stilul impins, categoria 1957, era de 148 kg.

?

A devenit portar și se pregătește de luptă...
Feto: V. KRUGLIHOV 

(Moscova)
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