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In regiunea Ploești lucrările se desfășoară din plin

Proletari 3in toate țările, unlți-vă 1 La

La îndemnul 
partid colectivul 
tehnicieni de la G.A.S. Stîlpu, ra
ionul Buzău în ultima vreme și-a 
intensificat și mai mult eforturile 
pentru îndeplinirea unor lucrări a- 
gricole urgente. Folosind la maxi
mum mașinile mecanice de recol
tat și însilozat colectivul de aici a 
reușit să asigure pînă în prezent 
pentru sectorul zootehnic 127 va
goane furaje insilozate.

Utemiștii și tinerii mecanici și- 
feu adus din plin contribuția la 
pregătirea însămînțărilor de toam
nă. Zi și noapte ei au lucrat la 
arat și însămînțat. încă de la 8 
Septembrie ei au terminat arăturile 
adinei pe o suprafață de aproape 
1000 ha. cultivate cu păioase și 
alte culturi.

organizației de 
de muncitori și

In ziua de 7 septembrie în a- 
ceastă gospodărie a fost declarată 
începută campania de însămințări 
a griului de toamnă. Pe o supra
față de 50 ha. defrișată, care a 
fost cultivată cu lucernă și 42 ha. 
cu porumb sllpz, tractoriștii secției 
Stîlpu au efectuat arături adinei. 
Ei au pregătit terenul pentru însă- 
mințarea griului. încă din vreme 
gospodăria și-a asigurat necesa
rul de semințe de grîu pe care 
le-a 
nind

tratat și selecționat. Termi- 
arăturile pe terenurile care

au mai fost cultivate ei au admi
nistrat și importante cantități de 
gunoi. Tinerii tractoriști erau ne
răbdători să înceapă însămințatul 
griului. Pe o suprafață arată și a- 
poi discuită de utemiștii Dumitru 
Glodeanu și Ion Cristea din bri
gada complexă, utemiștii Cioc Ti
tus și Dumitru Simion au reușit 
ca în două zile să insămințeze 
primele 80 ha. cu grîu de toamnă. 
Lucrările ' ............
șoară aici

de însămînțat se desfă- 
din plin.

N. PUIU

Rapița a răsărit frumos
ogoarele regiunii Oradea se
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Organ Gentral al Uniunii Tineretului Muncitor
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Primului secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Tovarășul TODOR JIVKOV.
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însemnate 
cantități 
de metal 
economisite
PENTRU t8 KM. DE

FERATA
CALE

de la
Reșița,

Utemiștii și tinerii 
Combinatul metalurgic 
care au pornit cunoscuta ini
țiativă patriotică de a gospo
dări cu grijă metalul realizind 
cit mai mari economii de metal, 
au obținut in ultimul timp suc
cese deosebit ds însemnate. Pe 
întreg combinatul economiile de 
metal realizate însumează can
titatea de 3500 tone.

Numai pînă la 1 septembrie 
a.c., tinerii de la secția lami
noare de exemplu, muncind cu 
sîrguință pentru o mai bună 
gospodărire a metalului, au fă
cut economii de 720 tone me
tal. Din această cantitate de 
metal se pot confecționa 18 km. 
cale ferată. La această secție, 
cele mai mari economii de me
tal au fost obținute de tinerii 
din brigăzite conduse de Ari
stide Gosnig, Constantin Lăză- 
rescu și Mircea Cocin.

La secția turnătorie de fontă 
a combinatului, tinerii au rea
lizat și ei o economie de 155 
tone metal, depășindu-și cu mai 
multe tone angajamentul luat.

100.000 KG. IN TIMIȘOARA

Inițiativa patriotică a tinerii 
lor de la Combinatul metalur
gic Reșița de a economisi cu 
grijă metalul este urmată de 
tinerii din majoritatea fabrici
lor și întreprinderilor orașului 
Timișoara. In fiecare zi, ziarele 
locale aduc noi vești despre 
succesele obținute de tineri în 
lupta pentru economisirea me
talului. La fabrica „Partiza
nul" de pildă, tinerii au econo
misit pînă acum 28.000 kg. me
tal. Utemiștii Petru Bojidar, 
Ștefan Bișcă, Petru Motoc și 
alții din secția a V-a turnăto
rie de fontă de la Atelierele 
principale C.F.R. Timișoara au 
economisit numai în ultimele 
zile 20.000 kg. fontă.

Realizări deosebit de însem
nate în această acțiune patrio
tică au mai obținut și tinerii 
de la întreprinderea „6 Martie" 
precum și cei de la întreprin
derea Aîetalurgica Bănățeană. 
Pînă la 1 septembrie, în fabri
cile și întreprinderile timișore
ne au fost economisite în total 
peste 100 tone de metal. Pe zi 
ce trece acțiunea de economi
sire a metalului capătă în ora
șul Timișoara un caracter tot 
mai larg de masă.

Pe 
desfășoară din plin lucrările de 
sezon. Profitînd de timpul prielnic 
din ultimile zile toate G.A.S.-urile 
din regiune au terminat însămîn- 
țarea rapiței, în afară de G.A.S. 
„Scînteia", raionul Criș. In locurile

unde această lucrare a început din 
timp rapița a răsărit frumos.

Printre G.A.S.-urile fruntașe în 
această direcție se numără G.A.S. 
din Săcueni care a însămînțat 120 
ha. rapiță, care este deja răsă
rită.

Gata pentru insamînțarea griului
. în întreaga regiune Oradea se 

desfășoară lucrările de pregătire 
pentru însăniînțarea culturilor de 
toamnă. In zilele care urmează vor 
începe însămînțările din plin. La 
G. A. S. Săcueni sînt pregătite 
condițiile pentru însămînțarea griu
lui de toamnă pe o suprafață de 
550 ha. și orzului pe o suprafață 
de 150 ha.

Conform planului, însămînțările 
vor fi terminate pînă la 25 sep
tembrie, S-au pregătit deja 7 ma
șini de semănat cu tracțiune me
canică, care vor atinge zilnic o vi
teză de lucru de 100 ha. Pentru 
asigurarea unei recolte bogate, pe 
lingă îngrășămintele naturale a- 
plicate, s-au mai aplicat pe fiecare 
hectar cîte 200 kg. superfosfați.

In laboratorul fabricii de zahăr din Timișoara, ing. Bocoș Maria 
și utemiștele lonescu Elisabeta, Buloș Sofia și Sziics Paraschivâ 

lucrează la analize.
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Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria 

Tovarășul ANTON IUGOV

Președintelui Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria 

Tovarășul GHEORGHI DAMIANOV

In numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, al Prezidiului Marii Adunări Națio
nale și al poporului romîn, vă transmitem dv. și 
întregului popor bulgar călduroase felicitări și cele 
mal bune urări cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a eliberării Bulgariei.

Poporul nostru încearcă un sentiment de mare 
bucurie față de victoriile obținute de oamenii 
muncii bulgari, sub 
partid comunist, în 
oraș și la sat.

Popoarele noastre, 
adincă prietenie și .
aduc contribuția lor activă la consolidarea continuă 
a lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovie
tică, a cărui unitate și putere de neînvins consti
tuie o garanție a succeselor continue ale țărilor 
sccialiste și a apărării păcii.

Dragi tovarăși, de ziua marii voastre sărbători, 
la care participăm din toată inima, urăm oamenilor 
muncii bulgari și dv. personal noi succese în dez
voltarea socialistă a Republicii Populare Bulgaria, 
in întărirea continuă a prieteniei romîno-bulgare, 
pentru binele popoarelor noastre, pentru întărirea 
forțelor păcii și socialismului.

conducerea înțeleptului 
construirea socialismului

strins legate prin relații 
intr-ajutorare frățească,

lor 
la

de 
își

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare 
Romîne

ASA SE GOSPODĂRESC MATERIALELE?
9

Cînd pe șantierele de construc
ții lipsește preocuparea pentru 
gospodărirea materialelor își face 
loc risipa. Cu aceasta sînt de a- 
cord și tovarășii din conducerile 
tehnico-administrative ale șantiere
lor din b-dul Muncii și șoseaua 
Mihai Bravu din Capitală.

La întrebarea adresată tovarășu
lui M. Rădulescu, inginer șef al 
șantierului din b-dul Muncii în le
gătură cu respectarea consumului 
de materiale, am primit un răs
puns prompt.

— La noi treaba merge bine. 
Nu se face risipă. Avem chiar și 
economii..» Apoi, după o clipă a 
mai adăugat că totuși „numai** la 
bitum și mozaic se depășește con
sumul, dar, desigur, în mod cu to
tul justificat.

Așa să fie oare ? Acestei între
bări îi răspunde fotografia nr. 1. 
După cum se vede, răsturnat la 
voia întâmplării, pe cîmpul din a- 
propierea construcției blocurilor, 
bitumul nu este numai la... înde- 
mîna constructorilor ci și a.., tre
cătorilor. Mai mult, vacile care 
pasc pe cîmp, își dau și ele con-

cursul la „păstrarea" lui. Și dacă 
numai bitum ar fi... Dar din pă
cate, se mai găsesc aruncate fi că
rămizi, material lemnos fi mul
te alte materiale de construcții.

instantanee de pe 
șantierele de construcții 

de pe b-dul Muncii 
și șoseaua Mihai Bravu 

din București

De fapt, pe acest șantier nepăsa
rea și neglijența față de materia
lul lemnos, de pildă, sînt mai 
vechi. Decofrarea materialului 
lemnos este făcută aici în așa fel 
îneît bucățelele rămase după a- 
ceastă operație, numai au nici o 
valoare normală de întrebuințare 
— fotografia nr. 2. Pe acest șan
tier nu poate fi vorba de gospodari 
atenți și grijulii față de avutul sta
tului.

La grupul de șantiere „Mihai 
Bravu** situația este și mai gravă.

Printre alte neglijențe de care a 
dat dovadă conducerea șantierului 
în gospodărirea materialelor, este 
și aceea a proastei manipulări a 
cărămizilor. Din această cauză, 
multe din ele se sparg, alte zeci 
și sute se pierd pe întreg șantie
rul. E drept că aici, descărcarea 
se face cîteodată și cu ajutorul 
macaralei, ca de exemplu, în pri
ma parte a fotografiei nr. 3, dar și 
prin directa aruncare a cărămizi
lor la voia întâmplării — fotogra
fia alăturată. Tot pe acest șantier, 
se găsesc din loc în loc grămezi 
întregi de corpuri de umplutură 
făcute zob. Procentul spargerilor 
la aceste corpuri este în medie de 
peste 15—20 la sută.

De asemenea, butoaie întregi de 
bitum sînt vărsate și amestecate 
cu molozul de pe șantier. Pentru 
inginerul Mircea Cărbunescu — 
fost inginer șef al șantierului — 
toate aceste însemnate cantități de 
materiale risipite sînt chipurile 
„insezisabile**, „infime1* la o ase
menea lucrate de reparații. După 
socoteli contabilicești asemenea ri
sipe de material aduc însă șan
tierului pagube de mii și mii de 
lei.

Cine sînt vinovați de această si
tuație ? în primul rind conduce
rile tehnico-administrative de pe 
aceste șantiere, care manifestă o 
gravă lipsă de interes față de 

, gospodărirea materialelor. în a- 
celași timp însă, nu poate fi tre
cută cu vederea nici inadmisibila 
nepăsare a organizațiilor U.T.M. 
de pe aceste șantiere pentru păs
trarea și economisirea materiale
lor, a avutului obștesc.

Tovarășului KIM IR SEN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

și Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare Democrate 

Coreene

In numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, ai Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, al poporului romîn și al nostru personal, vă 
transmitem dv. și in persoana dv. tuturor oame
nilor muncii din Republica Populară Democrată 
Coreeană, un salut frățesc și cele mai sincere 
felicitări cu ocazia celei de-a X-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Democrate Coreene.

Drumul parcurs de Republica Populară Demo
crată Coreeană in cei 10 ani de existență, succe
sele înregistrate de eroicul popor coreean In apăra
rea și înflorirea patriei sale, trezesc un sentiment 
de sinceră bucurie în întregul nostru popor. Intre 
popoarele romin și coreean, strins unite în cadrul 
marelui lagăr socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, s-au stabilit relații frățești de prietenie și 
multilaterală colaborare, bazate pe principiile in
ternaționalismului socialist.

De ziua marii dv. aniversări adresăm poporului 
coreean și dv., dragi tovarăși, urările noastre de 
noi succese în activitatea nobilă de construire a 
socialismului și apărare a păcii, de realizarea 
grabnică a idealului național al poporului coreean 
— unificarea pașnică și democratică a țării.

TINEREȚEA
ȘANTIERULUI

Phenian

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare 
Romine

Sărbătorirea Zilei Aviației

R. P. Romîne
Duminică, în numeroase loca

lități din țară au avut loc ma
nifestări consacrate Zilei Aviației 
R.P. Romîne.

In Capitală, în sala Casei Cen
trale a Armatei, a avut loc în 
prezența unui numeros public un 
simpozion organizat de S.R.S.C. 
și C.C.A. Au conferențiat genera
lul maior Constantin Șannru 
ing. Vladimir 
rul general al 
vile.

Ș'
Stîngaciu, directo- 
Flotei Aeriene Ci-

★

Timișoara, în co
s-a născut Traian

In regiunea 
muna în care 
Vuia — pion erul aviației romi- 
nești, și care azi, în semn de 
cinstire îi poartă numele — au 
avut loc mari serbări. Pe cîmpul 
din marginea comunei a avut lac 
o adunare la care au luat parte 
numeroși locuitori din comună și 
din satele învecinate. Cu acest 
prilej delegatul M.F.A., colonelul 
Vasile Cozraa a vorbit despre a- 
portul adus de Traian Vuia și 
Aurel Vlaicu la dezvoltarea avia
ției.

La marea adunare care a avut 
loc pe pajiștea din marginea sa
tului Aurel Vlaicu din regiunea 
Hunedoara, în prezența a mii de 
locuitori a luat cuvîntul de
legatul M.F.A., colonelul loan 
Tetco. La bustul lui Aurel Vlai
cu au fost depuse coroane și 
buchete de flori. Peste 1.500 de, 
persoane au vizitat casa-muzeu; 
unde sînt expuse uneltele cu care 
Aurel Vlaicu și-a construit pri
ma mașină de zbor. Cu concursul 
Agenției TAROM și a Comitetu-

lui regional A.V.S.A.P., deasupra 
satului au avut loc zboruri da 
■agrement și au fost lansate pla
noare. Pe estradele amenajate cu 
acest prilej au avut loc progra
me artistice susținute de nume
roase formații artistice de ama
tori.

Adunări festive și mari ser
bări populare consacrate Zilei 
Aviației R.P. Romîne au avut loc 
și în alte multe localități din 
țară.

Postul de televiziune București 
a transmis un program special 
consacrat acestei zile care a cu
prins printre altele și o demon
strație aviatică.

Gh. Bobocel, șef de echipă fruntașă de pe Șantierul Naval * 
Tr. Severin

să se lupte și el cu cei de la 
Galați in noua întrecere. Acum e 
maistru de atelier.

La strungărie s-au adus odată 
niște piese noi, Ion Vlad, un puști 
abia ieșit din școală, le-a privit. 
A venit lingă el alt tinăr, șeful 
secției, inginerul Constantin Ște- 
fănescu : ,,Să nu ne facem de ris 1 
Am să te ajut. Să dovedim că in 
tineret se poate avea încredere".

Vlad a prins piesa în universal 
și a apăsat holărît maneta. Noile 
piese executate la strungărie au 
adus faima muncitorilor din secția 
mecanică.

Merglnd mai departe pe șantier 
ai 'să vezi numeroși tineri. Pre
țuind experiența constructorilor 
vlrștnici, îndrumați și conduși de 
partid, mobilizați de U.T.M., ei 
răspindesc un suflu tineresc în 
intreg șantierul. Metalul vaselor, 
chiar vechi fiind, a căpătat și el 
■fățiș, tipprșții.j Din bătrinul vas 
„,Deaebi}l" o. eclufiă. de tineri aju
stări condusă de un co.munist a 
făcut o adevărată mașină mo
dernă. La paturile de montaj, unde 
vezi moderna motonavă de 2.000 
•tone, cu silueta fină, alungită, 
.unde vezi cabot.erele pentru mare, 
găsești lucrind, alături de virst- 
,nici, tineri din brigăzile ut emisie 
de constructori.

Un inginer face următoarea re. 
marcă; „Copiii noștri au dat 
semn? de viață. Am citii acum 
vreo citeva zile intr-un ziar, că 
una din uzinele electrice plutitoare 
construite ia noi, a început să lu
creze cu o drhgă la recoltarea 
stufului in Deltă".

Dacă ajungi la 100 de ani în
chini probabil un pahar sărbăto- 
rindu-(i bătrinețea. La 100 de ani, 
Șantierul Naval Tr., Severin își 
sărbătorește tinerețea, prima și 
cea adevărată, începută in anii 
puterii noastre populare cind. șan
tierul a fost lărgit, reutilat, intr-un 
cuvin! — înnoit.

Un șantier naval înseamnă pa
turi lungi de montaj, hale pentru 
confecții metalice, strunguri și 
prese, dar în primul rind construc
tori.

Prin 1950 entuzismul întrecerii 
socialiste se simțea pe șantier in 
vibrarea mașinilor de bătut nituri. 
Pățeau strașnic cei de aici niturile 
înroșite și răspundeau constructo
rii de la Galați. Cam prin vremea 
aceea, Constantin Ghenciu și-a în
ființat o brigadă de tinerel. Era 
o brigadă de ucenici căci el și cu 
băieții abia făcuseră cunoștință cu 
scheletele de metal ale vaselor. Bun 
trasator să desfășori pe metal 
sutele de părți ale. unui vas tre
buie să fii un pic inginer — int 
drumat de muncitorii comuniști, 
și-a condus brigada acolo unde 
totdeauna era greul. An de an 
brigada a fost fruntașă. In 1935 
Constantin și-a luat rămas bun de 
la ai săi și a plecat la Galați. El 
și alții ca el, a început să se în
treacă cu gălățenii pe un teren 
nou — învățătura. Trei ani a învă
țat la școala de maiștri și a tre
cut examenul printre primii. Tină- 
rul Constantin este acum maistru \ 
conducător.

Un alt tînăr. Vasile Cerbii, a 
fost sudor. Un timp, cind pe șan-• 
tier^se bateau numai nituri, e-. 
xistau puține aparate de sudură, 
în 1938 doar două. Cind întrece
rea cu gălățenii la baterea nitu-. 
rilor a inceiat — pe șantier In- 
mulțindu-se aparatele de sudură — 
Cerbu și-a arătat toată iscusința. 
Feliile de tablă, ca de pepene, prin- 
deau sub aparatul său forma va
sului. Dar nu s-a mulțumit numai 
cu noua meserie. A plecat la drum.

Așadar, mulți constructori sînt ti
neri. Dar și virstnicii lucrind la 
înzestrarea tinerei noastre flote co
merciale au tinerețea in priviri. 
Navele construite sînt tipuri noi, 
tinere și ele. Aniversarea de 100 
de ani a șantierului este o ani
versare a tinereții.

C. VICTOR
1*7

Foto text : V. CONSTANTI- 
NESCU, N. PETRE

Pe locul fostului maidan din
tre cartierele Grozăvești și Mi
litari, tineretul și-a ridicat cu 
mîini harnice o frumoasă casă, 
focar de cultură și lumină, în 
care să-și petreacă timpul liber.

Casa de cultură abia inaugu
rată a început să-și desfășoare 
activitatea ei educativă în pe
rioada celei de-a 14-a aniver
sări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul w
fascist. —

Holul frumos, 
ornamentat cu 
picturi murale, a 
primit la inau
gurare pe tinerii — 
constructori și 
pe viitorii acti
viști ai casei.

Casa aceasta 
de cultură în- —
seamnă foarte 
mult pentru ti
nerii din cartier. 
Timpul irosit 
înainte in lungi 
rost pe bulevarde, 
prin holuri de cinematograf 
sau prin așa-zisele saloane de 
dans, iși va găsi folosirea in 
mod plăcut și jpslructiv.

Zilele care au urmat inau
gurării au constituit prilej de 
desiătare atit pentru tinerii 
din organizațiile U.T.M. ale 
raionului ,,Gh, Gheorghiu- 
Dej", cit și pentru virstnicii 
din cartier, deoarece progra
mele Casei de cultură au tost 
variate și interesente. S-au 
organizat vizite urmate de 
explicații Ia locurile pe care 
astăzi este ridicată Casa de 
cultură. Au lost progremate 
echipele artistice ale uzine
lor „Semănătoarea", F. C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej" sau „Cle
ment Gottwald".

Un eveniment deosebit l-a 
constituit participarea unei 
delegații a Comsomolului din 
Leningrad și R.S.S. Moldove
nească la una din serile noa- 

J stre distractive. Cu acest pri- 
I lej, oaspeții ne-au împărtășit 
i citeva metode șl forme de

I
w

activitate din experiențe ti
nerilor sovietici tn organiza
rea timpului liber la casele 
de cultură. De asemenea, in- 
tilnirea tinerilor cu maestrul 
sportului, alpinistul Cristea E- 
milian, care pe lingă povesti
rea peripețiilor la care a 
participat traversînd Carpații,

LACAȘUL 
bogate activități

EDUCATIVE
plimbări fără 

pe străzi,

băr-

Al
sau
nu„Statuile 

de Francisc 
recrutarea tineri- 
diferitele cercuri 

cor, orchestră, fo- 
— sînt cîteva

a prezentat și diapozitivele 
principalelor ascensiuni, a 
constituit un nou mijloc da 
atragere a tineretului spre a- 
cest sport al curajului si 
băției.

Evocarea figurii lui 
Sabia, ca om Și scriitor 
recenzia cărții 
rîd niciodată" 
Munteanu, 
lor pentru 
ca dans, 
to-amatori
spicuiri din programul de în
ceput al activității de la Casa 
de cultură a tineretului.

De asemenea, pe terasă, in 
zilele calde, e.u prezentat pro
gramele lor o parte din echi
pele culturale ale raionului, 
sau tinerii au dansat pe mu
zica transmisă de stația de 
ampliiicare a Casei de cul
tură. Cu această ocazie, tl-

neri ca tov. Lux de la F. C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej" sau C. Fă- 
niță de la „Semănătoarea" 
si-au manifestat dorința de a 
se înființa un cerc în care ti
nerii să poată invăța dansul 
corect, pentru a riposta îm
potriva tuturor scălămbăieli- 
lor practicate de unii sub mo
tiv că... dansează.

Așa cum a reieșit din a- 
ceastă succintă 
prezentare a ac
țiunilor între
prinse de noi la 
acest început de j 
drum, Casa de j 
cultură a tinere
tului, printr-o [ 
activitate bogată, 
interesantă, edu- ■ 
cativă are meni- , 
rea de a stringe 
în jurul său .în- ] 
tregul tineret din 
raion. Noi in
tenționăm ca ac- 

casei să o organi- 
așa iei incit e.a să

unei i

tivitetea 
zăm în 
răspundă celor mai diverse 
preocupări si aptitudini ale 
tineretului. In acest sens ac
tivitatea de viitor a casei se 
va desfășura pe mai multe 
direcții, in așa fel incit toată 
energia, înainte irosită in 
zadar de mulți din tinerit 
noștri să fie canalizată spre 
activități educative, bogate 
în conținut, plăcute și dis
tractive în același timp. Pen- 

■ Iru educația patriotică a ti
nerilor ne propunem să orga, 
nizăm : simpozioane pe di
verse teme ca, de pildă, „Tra
dițiile de luptă și jertfă ele 
muncitorilor din acest raion 
și în general din orașul Bucu-

RADULESCU ȘTEFAN 
directorul Casei de cul
tură a tineretului, raionul 

,,Gh. Gheorghiu-Dej" f
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Pregăfirile 
fotbaliștilor noștri

în continuarea pregătirilor pen
tru Jocurile cu R.D. Germană de
la 14 septembrie, echipele selec
ționate de fotbal ale R.P. Romîne 
au susținui duminică noi meciuri 
de verificare.

Echipa A s-a deplasat la Ploești 
unde a jucat cu formația Petrolul. 
Selecționabilii au obținut victoria 
cu scorul de 4—0 (1—0). în Capi
tală. pe stadionul Giulești, echipa 
de tineret a întilnit formația Stea
gul Roșu Orașul Stalin. în prima 
repriză meciul a fost echilibrat 
dar la reluare fotbaliștii de la Ora
șul Stalin au dominat insistent re- 
purtînd victoria cu scorul de 4—2 
(1—1). în sfîrșit, lotul echipei B 
s-a antrenat pe stadionul „23 Au
gust" cu echipa Abatorul, pe care 
a invins-o cu scorul de 6—0. Astăzi, 
echipa B a tării noastre va susține 
un joc amical la Sofia

In regiunea Bacău, oa de 
altfel în toate regiunile patriei, 
activitatea sportivă cunoaște o 
continuă dezvoltare. Mu și mii 
de tineri practică diverse dis
cipline sportive, dovedindu-se 
la fel de entuziaști, pe terenul 
de sport ca și în muncă și în
vățătură. Dar din păcate exis
tă și uni’ oare nu fac cinste 
mișcării sportive. Să vorbim 
despre aceștia.

Marin Cristea este fotbalist 
la „Textila" Buhuși. Echipa sa 
activează în categoria C. Pen
tru activitatea sa fotbalistică, 
Marin nu-i prea cunoscut. Este 
însă renumit ipentru ieșirile 
sale huliganice. La Galați, în 
urma unei întâlniri de fotbal, 
avusese o asemenea atitudine 
huliganică încît a fost necesar 
să fie reținut de miliție. Con-

ducerea colectivului sportiv a 
intrat în panică. A fost consul, 
tată și conducerea fabricii și 
s-a intervenit în favoarea jucă. 
torului huligan.

In sfîrșit, Cristea a apărut 
la Buhuși. Colectivul i-a dat... 
un ultim avertisment. Diar acest 
înrăit huligan știa că cei din 
colectivul sportiv au „inimă 
bună" oa pîinea caldă. Așa că 
sancțiunea n-ia fost luată în 
serios. I s-ia cerut să intre în 
producție, fiindcă unii jucă
tori de aici duceau o viață 
de paraziți, trăind pe spinarea 
harnicului colectiv de textiliști 
de [a Buhuși. Cristea Marin, 
Bodor Gheorghe, Manole Emil, 
Vasile Nicoiae au refuzat. A- 
tunci colectivul le-a dat iarăși 
un... ultim avertisment. „Bă
ieții" nu s-au speriat. Așa că

Fotbalistul trebuie să lie In primul rînd
un harnic om al

nu s-au dus la locurile de 
muncă. De altfel nici nu se pri
cepeau să lucreze în posturile 
pe care fuseseră încadrați... ca 
maiștri, mecanici. încadrarea 
era doar o justificare ipentru o 
leafă cît mai mare. „Fotbali
știi" aceștia nu cunosc nici 
măcar altă meserie oare cît 
de cît să se înrudească cu pos
turile în care fuseseră înca
drați. Deci, nu s-au dus la lu
cru. Cu ce-și petreceau timpul? 
Aveau ei grijă să nu se plic-

muncii

Cîteva fracțiuni de secundă și unul dintre cele mai dificile 
obstacole din cadrul probei obsta cole viteză a Concursului interna
țional de hipism din București va fi trecut.

Gimnastica de producție 
o preocupare de seamă a organizației U.T.M

6. Moiceanu poartă 
„tricoul galben" în 

Turul ciclist al R.P.R

Foto: V. RANGA

In ajunul unei mari
întreceri atletice

Ne mai despart doar cîteva zile 
de o competiție devenită tradi
țională — Campionatele interna
ționale de atletism ale R. P. R. 
Această mare întrecere atletică a 
stîmit și în acest an un interes 
deosebit peste hotare, fapt ce se 
oglindește în participarea unor lo
turi valoroase de atleți. Vom ve-

O frumoasă victorie 
a tinerilor atleți 

romîni
Sîmbătă și duminică la Cluj s-au 

întrecut într-un disputat meci 
atletic reprezentativele masculine 
de tineret (băieți) și de junioare 
(fete) ale Iugoslaviei și țării noa
stre. La capătul unei lupte deosebit 
de dîrze care s-a soldat cu dobo
rârea a nu mai puțin de 11 recor
duri naționale dintre care 6 îm
bunătățite de tinerii noștri atleți, 
iar 5 de oaspeți, reprezentativele 
romînești au învins în ambele în
treceri. Junioarele au cîștigat cu 
70—36, iar tinerii noștri atleți cu 
104—96.

Succesele tinerilor atleți dintre 
care s-au evidențiat mai ales Mir
cea Stein, Valeriu Jurcă și Olim
pia Cataramă sînt tăgăduitoare și 
dacă ei vor continua să-și ri
dice nivelul măiestriei sportive vor 
realiza performanțe superioare.

dea în întrecerea de pe Stadionul 
Republicii atleți din U.R.S.S., Re
publica Populară Chineză, Unga
ria, Turcia, Polonia, Olanda, Nor
vegia, Suedia, Mongolia, Islanda, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Federală Germană, Re
publica Arabă Unită, Cehoslova
cia, Belgia, Australia, Danemarca, 
Albania, Austria, Finlanda și Iu
goslavia.

Consultând listele celor înscriși 
am în-ilnit numele a numeroși 
atleți cunoscuți a căror evoluție la 
București va stârni un justificat 
interes. In același timp și atleții 
noștri se pregătesc în vederea „in
ternaționalelor". Duminică, în 
concursul atletic dotat cu cupa 
„Voința“-Ploești, Iolanda Balaș a 
realizat un rezultat de o valoare 
excepțională, sărind 1,80 m. De 
remarcat că valoroasa noastră atle
tă a doborât de puțin la 1,82 m.

Sîntem convinși că și de astă- 
dată „internaționalele" noastre de 
atletism vor permite obținerea 
unor rezultate de valoare și vor 
oferi spectacolul unor întreceri 
disputate spre satisfacția iubitori
lor de sport din țara noastră.

Deși tînără la noi în țară, gim
nastica de producție are în schimb 
din ce 
matori. 
ția de a 
ce în ce 
îndeosebi tineri muncitori, practi
că gimnastica de producție. Acea
stă disciplină sportivă 
brățișată mai intîi de 
marilor întreprinderi 
Fabrica de confecții 
Gheorghiu-Dej", Uzinele „Timpuri 
Noi“ din Capitală, cooperativa 
„Artex" din Arad.

tn Fabrica de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ gimnastica de 
producție are deja cîțiva ani de 
vechime. Acest lucru a făcut po
sibil ca numărul celor care au 
îmbrățișat această disciplină spor
tivă să ajungă la cîteva sute.

Introdusă de-abia în anul acesta 
în cîteva sectoare ale Fabricii de 
strunguri ,Josif Rangheț" din ora
șul Arad ca și în secțiile coopera
tivei „Artex" Arad, gimnastica de

în ce
Avem 

constata că un număr din 
mai mare de muncitori si

mai mulți ani- 
astăzi satisfac-

a fost îm- 
muncitorii 

cum ar fi 
„Gheorghe

producție cunoaște acum un număr 
mare de amatori.

Gimnastica de producție și-a gă
sit locul cuvenit chiar și în unități 
de muncă mai mici. Un exemplu : 
cooperativa „Unirea cofetarilor" 
Unitatea nr. 1 din București. Ini
țiativa a aparținut din primul 
moment organizației U.T.M. care 
a solicitat în această direcție aju
torul colectivului sportiv „Voin
ța". Preocupat în aceeași măsură 
de problema în discuție, colectivul 
sportiv a dat curs de îndată iniția
tivei organizației U.T.M. După ce-a 
cercetat îndeaproape condițiile 
existente pentru introducerea gim
nasticii de producție în acest loc 
de muncă, utemistul Ion Pintea, 
profesor de educație fizică, activist 
sportiv al 
s-u adresat Institutului de cultură 
fizică din București. Era nevoie 
după cum a constatat el de exer
ciții noi, specifice muncii efectuate 
de lucrătorii acestei unități. Și 
cine altcineva dacă nu colectivul 
catedrei de gimnastică a institutu-

colectivului „Voința.",

In fotografie un grup de tineri din cooperativa „Unirea Cofeta
rilor" unitatea nr. 1, făcînd gimnastică. Foto: S. SPIREA

Atleții din R. D. Germană
s-au pregătit pentru Campionateie

internaționale ale R. P. R.

C. Ardeleanu (Dinamo Buc.) 
învingătorul partidei susținute 
în compania lui V. Hanganu 
(C.S.A.) din cadrul întrecerilor 
finale ale campionatului R.P.R. 
de tenis la juniori.

Cooperativa j 
încălțăminte sport j

prin centrul din str. înclinată 
nr. 89, raionul N. Bălcescu

REPARA:

Sportivii din R.D. Germană pri
vesc Campionatele internaționale 
de atletism ale R.P.R. ca o im
portantă manifestare sportivă și ea 
un mijloc de întărire a prieteniei 
dintre tineretul romîn și german.

Federația germană de atletism 
se va prezenta, în capitala romînă, 
la Campionatele internaționale de 
atletism ale R.P. Romîne din anul 
acesta cu un lot selecționat de o 
valoare deosebită.

în persoana lui Manfred Preus- 
sger, de pildă, se va prezenta la 
start, la săritura cu prăjina, 
al doilea clasat la campiona
tele europene. Acest tânăr din 
Leipzig, care realizează în 
general 
performantă de 4,50 
tine anul acesta cu 
recordul german. La 
el a fost întrecut de 
Elis Landstrbm, numai pe baza 
numărului săriturilor efectuate. 
Pentru alergări pe distanțe medii 
Reinnagel și Richtzenhain sînt con
siderați doi alergători experimen
tați. Reinnagel a realizat anul a- 
cesta la 800 metri un timp de 
1 :47,7 minute, iar Richtzenhain, 
cîștiqătorul medaliei de argint la 
Jocurile Olimpice, a egalat la 
campionatele germane pe distan
ta de 1.500 metri recordul mon-

dial. Sprinterii Kostulski și Rie- 
de sînt deosebit de valoroși la 
distanța de 200 metri. Kostulski, 
realizînd la Jena 21,2 sec., a de
venit campion german. Lefan- 
czyk și Linder sînt doi sportivi 
experimentați în competiții in
ternaționale. Auga realizează în 
mod obișnuit, la săritura în lun
gime 7,62 metri, Honicke și-a 
înscris atrul acesta numele în 
lista ..permanentă" a celor mai 
buni alergători la distanța de 
10.000 metri și a devenit dublu

——'X/Q'v,——•

care realizează
în mod permanent o 

metri, de- 
4,56 metri 
Stockholm 

finlandezul

Corespondentă 
din Berlin

— ■

campion german (5.000 și 10.000 
metri). Timpul său record la 
10.000 metri este de 29.30 mi
nute

Valoros este și lotul feminin 
al R. D. Germane. în primul rînd 
trebuie menționată Doris Miillet 
care a îmbunătățit anul acesta 
de cîteva ori recordul german 
la aruncarea discului și figurea
ză astăzi cu 52 metri în listele 
„permanente" ale primelor zece 
din lume. Și Irene Schuch.Ste-

GHETE FOTBAL 
BOCANCI DE SCHI 
BOCANCI MUNTE 

PANTOFI ATLETISM 
PANTOFI CICLISM 
GHETE BASCHET 

ESPADRILE 
MINGI FOTBAL 
MINGI RUIBI 
MINGI VOLEI 
MÂNUȘI BOX

Plata pentru „instituții și orga- 
. nizații prin virament.

Pentru particulari prin nu
merar.

w w parcn nume 4*4 O©»10

chemesser este o aruncătoare de 
nădejde, care a realizat anul 
acesta o performanță de 51 me
tri. Hildrun Claus, din Dresda_, 
în vîrstă de 19 ani — de două 
ori campioană germană la sări
tura în lungime — a depășit în 
1958 pentru prima oară distanța 
de 6 metri și a egalat cu 6,03 
metri recordul german deținut 
de Christa Stubnick. De aseme
nea Johanna Luttge studentă la 
Academia de cultură fizică din 
Leipzig, și-a îmbunătățit mult a- 
nul acesta performanța în arun
carea greutății și a cucerit cu 
15,43 metri titlul de campioană 
germană. Barbel Mayer (100 m. 
— 11,7 j 200 = 24,0 ; 400 - 55,7) 
este coechipieră a ștafetei femi
nine a R. D. Germane care par- 
curgînd, nu de mult, la Leipzig 
distanta de 4 x 200 m. în 1 : 36,0 
minute, a stabilit un nou record 
mondial. Ea a făcut parte din 
ștafeta feminină a R. D. Germane 
care în 1956 deținea toate recor
durile mondiale în ștafeta femi- 
nlină. Anul acesta ea a alergat 
pentru prima oară pe distanta 
de 400 m. și a realizat chiar de 
la început performanța de 55,7 
secunde. Pe această distanță ea 
nu are încă ritmul susținut ne
cesar — lucru care s-a remarcat 
în mod deosebit la Stockholm — 
dar urmînd un 
cial pe această 
liza desigur un

Se prevede 
ștafetă feminină de 4 x 100 m. In 
ce privește însă această disci
plină ne facem griji serioase, 
căci Christa Stubnick, cîștigă
toarea medaliei de argint la 
Jocurile Olimpice, a fost acci
dentată la Stockholm și astfel 
locul ei, hotărîtor în această 
ștafetă, trebuie ocupat pentru 
timp mai îndelungat de un ele
ment mai tînăr.

Atleții din R. D. Germană au 
acordat întotdeauna o mare în
semnătate competițiilor interna
ționale ale R. P. Romîne și au 
fost întotdeauna reprezentați 
prin loturi puternice. Și de data 
aceasta s-au pregătit temeinic 
în vederea aceastei competiții.

HERBERT HEMMANN
Berlin, septembrie 1958,

antrenament spe- 
distanță, va rea- 
timp mai bun.
de asemenea o

lui era în măsură să indice pro
gramul de exerciții reclamat ? 
Privind cu interes dorința mun
citorilor acestei cooperative, con
ducerea I.C.F. a format o comisie 
în componența căreia a intrat ală
turi de tovarășul Efrim Kerteș, di
rector adjunct al I.C.F., doctorul 
Dorel Mihai și activistul Ion Pin- 
tea. Chiar după prima deplasare 
pe teren, comisia a constatat evi
dente posibilități pentru introdu
cerea gimnasticii de producție și 
în plus necesitatea creării unei 
pauze de gimnastică în unele sec
ții (aceasta pe lingă cele cîteva 
minute acordate înaintea începerii 
programului de lucru). Era o ne
cesitate cu totul firească mai cu 
seamă pentru muncitorii care lu
crau la ambalarea produselor fa
bricii.

Pînă la sfîrșitul lunii martie 
toți tinerii erau prezenți la progra
mul de gimnastică. Acum s-a ivit 
un alt aspect al problemei. Un sin. 
gur instructor de gimnastică era 
insuficient. Atunci profesorul Pin- 
tea a început să pregătească pen
tru această sarcină pe cîțiva dintre 
tinerii care dovedeau... veleități 
pentru gimnastică. Așa se face că 
in scurtă vreme un număr de ti
neri, printre care se cuvine men
ționat Paul Dumitriu, erau instruc
tori voluntari de gimnastică.

Firește, în obținerea acestor suc
cese atît organizația V.T.M. cît și 
colectivul sportiv au merite incon
testabile. Nu mai puțin meritorie 
este aici contribuția specialiștilor 
de la I.C.F.

Organizațiile U.T.M. și colecti
vele sportive dintr-o serie de mari 
unități productive, nu consideră 
încă de datoria lor să se preocupe 
de introducerea gimnasticii de 
producție. Aceste organe trec în 
mod nejustificat peste o problemă 
de o asemenea importanță. Deși în 
Uzina metalurgică „21 Decembrie" 

din Capitală, există suficiente con
diții pentru introducerea gimnasti-

‘ cii de producție
un număr mare de sportivi care 
ar putea după o scurtă pregătire 
să devină instructori de gimnasti-

în uzină sînt

devină instructori de gimnasti
că — atît organizația U.T.M. cît și 
colectivul sportiv amină la nesfîr- 
șit introducerea gimnasticii de 
producție. Din păcate sînt destule 
asemenea exemple.

Organizația U.T.M., colectivele 
sportive au datoria să se preocupe 
cu toată atenția de introducerea 
gimnasticii de producție. Pot so
licita în această direcție ajutorul 
I.CJ'., al școlilor sportive precum 
și al marilor colective sau cluburi 
sportive. Aici vor găsi specialiști 
pricepuți în materie, sportivi frun
tași capabili să sprijine cu toată 
răspunderea și calificarea lor in
troducerea și extinderea pe scară 
largă a gimnasticii de producție 
Este nevoie însă de preocupare și 
mult interes, de înțelegerea cuve
nită de care trebuie să se bucure 
in întreaga țară problema intro
ducerii gimnasticii de producție.

V. RANGA

Turul ciclist al R. P. Romîne* 
a continuat duminică cu desfășu- * 
rarea etapei a ITa : Focșani—• 
Bacău—Piatra Neamț—Bicaz. De-a* 
lungul celor 190 km. întrecerea a* 
fost caracterizată printr-o luptă* 
sportivă dîrză în care cicliștii di-* 
namoviști în formă remarcabilă au • 
fost principalii protagoniști. în* 
urma frumoasei lor comportări,* 
cicliștii de la Dinamo au trecut • 
în fruntea clasamentului pe echipei 
iar Gabriel Moiceanu a preluat^ 
tricoul galben de la D. Muntea-ț 
nu. •

Luni a fost zi de odihnă la La- • 
cui Roșu. Marți are loc etapa a i TTT rr It T* » • rr, £

•• : J- o
0

lll-a ; Tg. Mureș—Reghin— Tg- 
Mureș, (50 km), contra-cronome- 
trului individual.

tisească. Jucau cărți. Timp a- 
veau, bani nemunciți așișde- 
rea. Colectivul sportiv 6-a su- 
părat foc. Le-a dat... un ultim 
avertisment, cînd putea pur și 
s!mplu, pentru atitudinea lor 
de dispreț față de muncă, pen
tru actele lor de imoralitate, 
pentru ieșirile huliganice, să-i 
dea afară din echipă. Dar 
n-a făcut așa, pentru că tova
rășii din colectivul sportiv și 
din conducerea fabricii vor 
fotbal, vor o formație „mare", 
vor să aibă echipă cel puțin 
în B. Și în numele unor ase
menea idealuri, se pot trece cu 
vederea o serie de comportări 
de-ale „băieților". Iar „băieții" 
au prins slăbiciunea și nu vor 
să lucreze, ducînd o viață de 
paraziți — făcînd scandal pe 
teren, jucînd cărți, ținîndu-se 
de chefuri. Iată unde duce a- 
titudinea de îngăduință, de fa
voritism.

Ce au făcut tovarășii de la 
Buhuși ? Au crescut sportivi 
din rîndul sutelor de munci
tori? Nici gând. Au crescut cîți
va paraziți, oameni pe care-i 
disprețuiau toți cei ce muncesc 
în uzină.

Asemenea paraziți mai sînt 
și 1a echipa „Petrolul" din 
Moinești. Unul dintre aceștia 
este și Bella Soos (cunoscut 
mai ales prin faptul că a fost 
cîndva în lotul republican de 
șah) Bella Soos este iotbalist 
la Moinești. Cît privește mun
ca... lucrează doar 10-15 ore pe 
lună, dar este plăt’t pentru 
208 ore. Și salariul îl are bun, 
fiindcă a fost încadrat pe un 
post, pentru care Soos nu are 
calificarea necesară.

In fiecare an Soos amenință 
colectivul că.„pleacă. Dar nu 
pleacă fiindcă mai „ciupește" 
cîte ceva de pe la colectivul 
sportiv. I s-a cerut să lucreze 
oa toți oamenii munci’. Soos 
a răspuns că întreprinderea 
trebuie să se mîndrească cu 
el, ^portiv „de frunte" și să 

asemenea 
a putut 
parazit ? 
Moinești 

ei echipă 
dar

0 victorie 
a sportivilor 

noștri
Concursul internațional de hi-! 

pism de la Budapesta a luat sfîrșit! 
duminică cu un strălucit succes! 
al crescătoriilor din R. P. Romînă! 
care au repurtat 8 victorii ocupînd! 
primul loc în clasamentul pe na-? 
țiuni. De-a lungul celor 6 reu- ? 
niuni, echipa țării noastre a obți- ? 
nut aceste victorii prin Sovata,? 
Văduva, Vestal (fiecare cîte două? 
victorii), Gal și Pușa.

în ultima reuniune a concursu- ? 
lui Vestal cu V. Huțuleag în șa? 
a cîștigat premiul Golejewko? 
(1800 m.). Iată clasamentul final? 
pe țări: 1. R.P.R. 8 victorii; 2.? 
R. P. Ungară 6 victorii; 3-4.:
U.R.S.S. și R. D. Germană 4 vie- : 
torii; 5. R. Cehoslovacă 3 victo-j 
rii; 6. R.P. Polonă 0 victorii. •

nu-1 șicaneze cu 
„mofturi". Cum de 
Soos să ajungă un 
Simplu. A găsit la 
oameni care vor și __ 
„mare". Și fiindcă vor — __ 
nu se ocupă de creșterea ca
drelor looale de sportivi — îi 
satisfac dorințele lui Soos. 
Pentru fotbaliștii de la Moi. 
nești se dau baluri peste ba
luri, pentru ei, Egher Avram 
și Gaidas Constantin, membri 
în colectivul sportiv fac chete 
în rîndul spectatorilor. Nu le 
este destul că unii dintre 
fotbaliști cum e Șoos primesc 
salarii fără să muncească, li 
se mai dau premii, cadouri etc. 
Practica aceasta trebuie con
damnată cu toată tăria. Colec
tivul sportiv are datoria să 
crească sportivi, iar ’
oblăduiască pe paraziți, 
sări călătoare", oameni 
geamantanele gata făcute pen
tru a pleca acolo unde alți con
ducători de întreprinderi și in. 
stituții le oferă privilegii.

Din exemplele amintite mai 
sus, se vede limpede că în u- 
neie echipe de fotbal din re
giunea Bacău s-au aciuit o se. 
rie de indivizi care nu au decît 
o singură dorință : asigurarea 
unei vieți de huzur fără mun
că. Cum de li s-a permis 
fotbaliștilor Cristea Marin, Bo
dor, Bella Sooș și altora să de- 
vină paraziți ? In primul rînd 
datorită faptului că unii con. 
ducători de întreprinderi, orga.

nu să-i 
„pă- 

cu

nizații U.T.M. și colective 
sportive dau dovadă de împă
ciuitorism față de manifestări
le putredei morale burgheze în 
sport. Interpretând în mod 
nejust ceea ce înseamnă 
gloria sportivă a uzine! își 
permit să calce legile sta
tului nostru și să încurajeze 
practici ce n-au nimic comun 
cu viața sportivă nouă, al că
rei principiu de bază î] repre
zintă atragerea maselor de ti. 
neri pe terenurile de sport.

Organizațiile U.T.M. din în
treprinderile amintite nu se 
ocupă de loc de educarea spor- 
tivilor. Comitetele U.T.M. pri
vesc cu îngăduință favorurile 
ce li se fac unor indivizi de 
teapa lui Bodor, Cristea, Emil 
Manole, Bela Soos și alții, 
Dragostea față de colectiv, fa- 
tă de întreprindere, față de 
locul de muncă nu a fost culti
vată în rîndul sportivilor a- 
mintiți. Anul trecut, nici un 
fotbalist de la „Dinamo“-Ba- 
cău, de la „Textila“-Buhuși și 
încă din alte părți n-au fost în. 
cadrați în vreo formă de înyă- 
țănaînt politic. Organizațiile 
U.T.M. au datoria să se ocupe 
de educația sportivilor, să ia 
măsuri împotriva celor care • 
contravin trăsăturilor morale 
ce se cer unui sportiv de tip 
nou.

Trebuie spus că nici cei che. 
mâți să se ocupe de educația 
sportivilor — antrenorii, con
ducătorii colectivelor sportive 
etc. nu-și îndeplinesc îndato
ririle lor. Antrenorul Nicoiae 
Cotruț de la Buhuși nu-i pune 
la punct pe cei care-și fac de 
cap pe motiv că nu vrea „să 
se pună rău cu băieții".

Dar situația semnalată nu 
poate fi ruptă de faptul că în 
conducerea unor colective spor
tive, profitând de lipsa de vi
gilență a organelor U.C.F.S., 
s-au strecurat o serie de 
elemente afaceriste și chiar 
dușmănoase. Colectivul sportiv 
„Oituz" Tg. Ocna a avut pînă 
de curind ca președinte pe 
VI ad Zăînescu, fost moșier, 
dușman înrăit al regimului 
nostru. în aceeași funcție, la 
colectivul sportiv „Cultura" 
Piatra Neamț a fost un legio
nar notoriu. S-au adunat pe 
lîngă colectiv și o serie de a- 
faceriști. Reich Marcel de la 
„Rapid" Piatra Neamț și avo
catul Procopie de la „Petrolul" 
'Moinești sînt doi dintre aceș
tia. Amândoi sînt „specialiști" 
în racolări, aranjări de meciuri 
și mereu au în mînă fie o con. 
testație, fie o ofertă pentru a- 
ducerea unui alt jucător „ves- 
tit“ — cum spun ei. Asemenea 
oameni, dușmani ai 
socialiste, din țara 
n-au ce căuta în 
noastră sportivă.

Recenta plenară a 
lui regional de 
U.C.F.S.-Bacău, a luat o serie 
de măsuri bune, care vor duce 
la înviorarea activității sporti- 
ve. O serie de elemente des
compuse au fost scoase din 
viața sportivă. Organele 
U.C.F.S. au fost curățate de e- 
lemente dușmănoase și aface
riste. Aceleași măsuri vor fi 
luate și la colectivele sportive.

Rămîne oa de acum înainte 
organizațiile U.T.M. să se ocu
pe temeinic de educarea comu
nistă a sportivilor, să sprijine 
U.C.F.S. pentru îmbunătățirea 
continuă a activității sportive.

ION SINCA

vieții noi, 
noastră, 
mișcarea

Comitetu- 
organiziare
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La cîteva minute după startul din proba de 50 m. spate fete

Fază din în- 
tllnirea de hand
bal Dinamo Buc. 
Dinamo Or. Sta
lin.
Foto: D. F. DU
MITRU

Pe scurt

■■■HI

O reușită întrecere
■K Duminică a 

luat sfîrșit la Bu
dapesta, dubla 
întîlnire interna
țională de atle
tism dintre echi
pele selecționa
te de bărbați și 
femei ale R. Ce
hoslovace și 
R. P. Ungare. 
Victoria a reve
nit echipei ce
hoslovace atît 
la bărbați cît și 

femei.
-K După 5 zile 

de întreceri, du
minică a 
sfîrșit la 
întîlnirea 
națională 
pentatlon 
dern dintre echi
pele selecționate 
ale R.P. Romîne 
și R. P. Bulga
ria. Pe echi
pe, victoria a re
venit pentatlo- 
niștilor 
care au 
11.431 
Echipa 
mine a 
10.689 
în 
individual pri
mul loc a fost 
ocupat de spor
tivul romîn Dan 
lonescu cu 4318 
puncte urmat 
Petrov (R. 
Bulgaria) 
4.016 puncte 
Kostov (R. 
Bulgaria) 
3.954 puncte.

luat 
Sofia 

inter
ne

mo-

bulgari 
totalizat 
puncte 

R.P. Ro- 
realizat 
puncte, 

clasamentul

de 
P. 
cu 
și 
P. 
cu

a înotătorilor școlari
Vremea răcoroasă 

din ultimele zile nu 
i-a putut împiedica 
pe tinerii înotători 
școlari să ia startul 
într-o interesantă 
competiție rezerva
tă elevilor: cam
pionatul R.P.R. șco
lar de înot. Desfășu
rate în bazinele 
ștrandului „Dante 
Gherman" din Capi
tală întrecerile au 
reunit înotători șco
lari din toate regiu
nile țării. Chiar din 
prima zi a întreceri
lor specialiștii au re
marcat două elemen
te importante privi
tor la dezvoltarea 
natației școlărești. 
Și anume este vorba 
în primul rînd de o 
creștere simțitoare a 
numărului elevilor 
care practică înotul 
și respectiv a ele
mentelor talentate 
dotate în mod deo
sebit pentru natație. 
In al doilea rînd. 
ceea ce se cuvine în 
mod deosebit a fi re
marcat este nivelul 
calitativ ridicat al 
întrecerilor. Rețineți 
că în cele două zile 
de concurs au fost 
doborîte nu mai pu
țin de 3 recorduri 
republicane, 2 recor
duri școlare și unul 
de juniori catego
ria a Il-a ceea ce 
reprezintă un bilanț

deosebit de îmbucu
rător. Acest fapt 
ilustrează pe cît po
sibil de convingător 
condițiile minunate 
pe care le au astăzi 
elevii la dispoziție 
pentru practicarea 
disciplinei sportive 
preferate.

Evoluția meritorie 
a înotătorilor clubu
lui bucureștean șco
lar „Iureș" vine să 
demonstreze încă- 
odată roadele reor
ganizării mișcării de 
cultură fizică și sport 
din țara noastră.

Să urmărim acum 
pe scurt cîteva ima
gini din filmul des
fășurării întreceri
lor. Din prima zi, în
trecerile s-au desfă
șurat sub semnul u- 
nei dîrze dispute, 
înotătorii bucureșteni 
reușesc să se impu
nă chiar din primele 
probe, 
nescu 
(50 ni 
Adrian 
m. bras 
duja Nicoiae (50 m. 
delfin băieți), cuce
resc primele locuri 
realizînd timpi foar
te buni.

De remarcat în a- 
ceastă primă zi a în
trecerilor evoluția 
promițătoare a repre
zentativei masculine 
clujene cîștigătoarea 
probei 4 x 100 cu

Astfel, !o- 
Radu-?loești 
liber băieți) 
Nicolau '50 
băieți), Bur-

timpul de 5’10”4, a 
înotătorilor din 
giunea 
care se clasează a- 
proape 
probă 
trei locuri. Mențiuni 
merită de asemenea 
școlarii din regiuni
le Stalin, Oradea, 
Galați a căror com
portare a lăsat de-a 
lungul întrecerilor o 
frumoasă impresie.

în cea de a doua 
zi a întrecerilor 
bucureștenii își con
solidează evident po
ziția de fruntași ai 
întrecerii. Eroul zilei 
devine de data acea
sta eleva Măriuca 
Rotaru care corectea
ză cu cîteva secunde 
vechiul record al 
R.P.R. juniori sub 14 
ani la 50 m. delfin 
cu 37”03.

Campionatul repu
blican de înot al e- 
levilor a constituit 
totodată un ] 
afirmare a e! 
lor foarte 
pabile de 
frumoase, 
sigură că 
rile acestor t 
înotători se vor 
cruța peste un an- 
doi înotători fruntași 
ai țării noastre.

re-
Timișoara

în fiecare 
pe primele

prilej de 
ilemen'e- 

tinere, ca- 
rezultate 
garanție 

din rîndu- 
tineri 

re-

Fotoțext:
VAL. BRĂDULEȚ



David Oistrach
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poet al viorii
niștea din cring 
și apoi veneau 
in sală unde se- 
zisau mesajul vi
brant al gîndu- 
lui și simțirii 
marelui muzi
cian sovietic,

Și, cum spu
neam, Orchestra 
radio — susținu-

David Oistrach. a fost cel care a 
deschis ■ șirul manifestărilor muzi
cale din cadrul Festivalului la 
care-și dau concursul oaspeții de 
peste hotare. Marele muzician ne-a 
îneîntat odată mai mult cu arta sa 
atît de măreață și atît de ome
nească, tălmăcind intr-un chip de 
neuitat Concertul de vioară de 
Beethoven. Pe estrada de concert 
se întîlneau doi mari muzicieni ai ____ _
vremii noastre — Oistrach și Sil-, t(j Constantin 
vestri — care, într-o perfectă con- Silvestri reușea 
topire spirituală au dezlănțuit fru- s& se „tenținăla 

nivelul înalt ce
rut. Apoi, după 
aplauzele entu
ziaste, a urmat 
un bis, un Ron
do de concert de 
Mozart, Și iar sensibilitatea 
preților a fost la unison și

musețile muzicii lui Beethoven. 
Intr-adevăr, nu putem să vorbim 
de acest concert fără a sublinia ni
velul înalt al tuturor componente- 

>r interpretării : cine va putea 
-Uita, de pildă, sfirșitul cadenței 
din prima parte și reintrarea or
chestrei, sau climatul de extremi 
sensibilitate creat de corni în par
tea a doua în care Oistrach depă
na șiragul variațiilor cu o extremă 
interiorizare, profunzime și în a- 
celași timp cu o simplitate unică 

Ceea ce te atrage intodeauna la 
David Oistrach este, dincolo de o 
tehnică atotcuprinzătoare, acel e- 
chilibru perfect in interpretare, 
acea stăpînire de maestru a imagi
nii muzicale pe care o plămădește 
conform expresiei dorite. Totoda
tă, ceea ce apare din ce în ce mai 
pronunțat la Oistrach este, în ca
drul acestui perfect calm și echili
bru, expresia firii sale de poet 
Pentru că înainte de orice, îna
inte de a fi tehnician sau virtuoz, 
David Oistrach este un poet, un 
reator. Felul în care a cîntat, de 

pildă partea a Il-a a concertului, 
in cadrul Festivalului Enescu, ne-a 
adus in amintire tălmăcirile de 
neuitat date concertului de însuși 
Enescu, ne-a adus în amintire toa
tă lumea poetică pe care o lega 
marele nostru muzician de acest 
concert. Intr-adevăr Enescu, care 
avea o gindire muzicală pronunțat 
programatică, în sensul legării mu
zicii de imagini concrete din via
ță, solicită elevilor săi să și-l în
chipuie pe Beethoven în atmosfera 
poetică din pădurile vieneze, în
drăgostit de natură din care nu 
mai percepea sunete ci doar culori 

; și miresme. Ascultîndu-l pe Oi- 
! strach mintea șj inima porneau 
\ intr-o călătorie fantastică, depă

șeau zidurile Ateneului și porneau 
în natură, în raze de soare și li*
---------— -----«n— . . ...i----------- —.--w,

Aniversarea proclamării 
R. P. D. Coreene

Cocktail
Luni seara, ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene la București, Kim 
Ben Dik, a oferit un cocktail cu 
prilejul zilei de 9 septembrie — a 
10-a aniversare a proclamării Re
publicii Populare Democrate Co
reene.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe Mau
rer, Janos ” 
miniștri,

ADUN

Fazekaș, 
membri ai

Gh. Stoica, 
C. C. al

ARE

P.M.R., conducători ai instituții
lor centrale, deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, oameni de ști
ință și cultură, ziariști tomini și 
străini.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Ambasadorul Kim Ben Dik și 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romîne, Chivu Stoica, 
au rostit toasturi.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă

F E S T

prietenie. 
(Agerpres)

I V A

Nârcaty sârbâloarc
a poporului frate bulgar

inter
ior a 

fost evident că nu există nimic de
monstrativ în tălmăcirea lor ci că 
totul izvorăște natural, din fibre 
profund omenești, ' așa cum se 
smulg pămîntului izvoarele, cum 
este de natural ciripitul păsărilor. 

Concertului de vineri seara, pre
zența lui Oistrach i-a dat un ca
racter excepțional ; remarcabil a 
fost însă și nivelul înalt al între
gului concert în care figurau 
„Suita sătească" și „Uvertura pe 
teme în caracter popular romînesc" 
de George Enescu — două lucrări 
ce poartă pecetea dragostei mare
lui compozitor pentru patria sa, 
pentru poporul care l-a zămislit. 
Silvestri, și de astă dată, a reali
zat o expresie, o plasticitate ex
traordinară, emoționantă. Orche
stra a depășit stadiul de „defrișa
re" a partiturilor și a ajuns la cel 
al creației. După o repetată și sus
ținută muncă asupra acestor parti
turi — ea s-a pătruns de frumuse
țile lor și le*a cîntat „din inimă", 
așa cum cerea Enescu oricărui in
terpret. Și acesta a fost secretul 
care a asigurat succesul lucrărilor 
atît printre oaspeții de peste ho
tare, cît și la publicul nostru. A- 
cest succes — contribuție de sea
mă la popularizarea operei enes- 
ciene — este și cea mai frumoasă 
răsplată a destoinicilor muzicieni 
care și-au pus energia și talentul 
în slujba nobilei misiuni patrioti
că de a reprezenta cu cinste arta 
noastră-

Primirea ministrului 
Danemarcei de către 

președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne, 
Chivu Stoica

Luni, 8 septembrie 1958, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Chivu 
Stoica a primit în audiență pe 
noul ministru al Danemarcei în 
Republica Populară Romînă, Karl 
Emmanuel Nielsen Eskelund.

Comitetul Executiv 
Popular al Capitalei 
romîn pentru ' / 
cu străinătatea au organizat luni 
după-amiază în sala Teatrului 
C.C.S. o adunare festivă consacra- 
tă celei de-a 10-a aniversări a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii: Ion Gheorghe 

" ' 'i Prezidiului 
Naționale, Ștefan 
supleant al Birou- 
C.C. al P.M.R., 
al Consiliului de 

Pas, președin-

al Sfatului 
și Institutul 

relațiile culturale

Ca urmare a

FR. SCHAPIRA

Violoniști admiși 
în etapa a Il-a a 

Concursului 
international 

„George Enescu“
In după-amiaza zilei de luni, 

juriul, sub președinția lui George 
Georgescu și a vicepreședinților 
David Oistrach și Dimitrie Dinicu, 
a hotărît admiterea următorilor 
violoniști în etapa a Il-a a con
cursului, care se vor prezenta în 
această ordine:

Marți — Hamza Gheorghe, Be- 
retti Lilia, Artur Danielle, Kozi- 
ghian Varujan, Ta Man-Bon;

Miercuri — Holmes Ralph, Aliev 
Azad, Ruha Ștefan, Snitkovski 
Solomon, Kapitanova Antonia ;

Joi — Libove Charles, Smirnov 
Evghenii, Kiss Ladislau, Daniil 
Podlovski, Frantisek Vokal.

Lăcașul unei bogate 
activități educative

(Urmare din pag. I-a)

rești" ; vizita la locurile ce 
marchează pagini din trecu
tul de luptă al partidului și 
clasei muncitoare; întîlniri 
cu vechi muncitori partlci- 
panți la greve; de asemenea, 
pentru educarea tinerilor în 
spiritul unei noi atitudini 
față de muncă, pentru a Ie 
dezvolta pasiunea pentru me
seria aleasă, vom organiza un 
ciclu de întîlniri și expuneri 
pe profesii, în care munci
tori vîrstnici, buni meseriași, 
să vorbească tinerilor despre 
frumusețea meseriei respec
tive, despre modul în care 
poți deveni cu adevărat crea
tor în fiecare meserie, deș
ire greutățile pe care le în- 

, t’rapina tineretul în vechiul 
; regim burghezo-moșieresc în 

~ învățarea unei meserii. Inten
ționăm ca la aceste întîlniri 
să atragem, în afară de tine
rii care practică meseria res
pectivă și un număr mare de 
absolvent! ai ciclului elemen
tar si mediu. ajutîndu-i în 
felul acesta să îndrăgească 
meseriile direct productive, 
să se îndrepte spre una din 
ele.

O problemă importantă în 
fața colectivului de condu
cere al casei o constituie a- 
titudinea morală a tinerilor

în relațiile cu 
probleme atît 

ca dragostea 
De aceea

in familie, 
vîrstnicii, în 
de importante 
șj prietenia. De aceea noi 
vom organiza în viitorul a- 
proplat seri dedicate dragos
tei, prieteniei, familiei — prin 
care să educăm tinerii, să 
combatem rămășițele unor 
mentalități vechi, existente 
încă la unii. Revolta îndrep 
lățită a tineretului conștien’ 
față de hoți, delapidatori și 
huligani se va putea manifes. 
ta din plin în cadrul procese 
lor publice ce se vor ține și 
în sediul Casei de cultură, e- 
ducînd astfel la tineri dragos 
tea și respectul față de bu
nurile întregului popor, în- 
vățîndu-i pe tineri să le e- 
pere și să lupte intransigent 
împotriva tuturor acelora 
care ar încerca să le știr
bească. Tot ca o activitate 
de viitor, Casa de cultură își 
propune orgenizarea vizionă
rii de filme cu caracter edu
cativ privind respectarea le
gilor statului, circulația pe 
străzi și ajutorul pe care ti
neri și vîrstnici trebuie să-l 
acorde organelor puterii de 
stat în diferite ocazii.

In activitatea noastră nu 
omitem educarea tineretului 
în spiritul dragostei pentru 
literatură, artă și știință. Pen
tru acesta, intenționăm să in-

vităm în mijlocul nostru oe. 
meni de cultură și știință care 
să povestească din viața lor, 
îndrumînd tinerele elemente 
pe drumul culturii Înaintate.

Sîntem convinși că toate a 
cestea vor satisface cerințele 
cele mai ve.rlate ale tinere
tului și, intr-adevăr, Casa 
de cultură își va justifica pe 
drept cuvînt speranțele puse 
în ea. Activitățile enunțate 
vor fi complectate de munca 
practică deosebit de intere 
sântă din cercurile de foto 
amatori, radio.telefonie, din 
cele de dansuri clasice și mo
derne etc. Tinerii iubitori ai 
muzicii vor avea la dispoziție 
formația orchestrală, corul, 
sub supravegherea unor to
varăși de specialitate.

Toate aceste proiecte vor 
fi îmbogățite cu sugestiile 
participanților la activitatea 
casei în diversele consfă
tuiri pe cere le vom ține.

Grijii părintești pe care 
partidul o are față de tine
rele vlăstare vrem să răspun
dem cu o bogată și variată 
activitate cultural.educativă 
care să contribuie necontenit 
la creșterea nivelului ideolo
gic, politic și cultural ai ti
nerilor din raionul nostru, la 
educarea lor comunistă.

Maurer, președintele 
Marii Adunări 
Voitec, membru 
lui Politic al 
vicepreședinte 
Miniștri, Ion 
tele Comitetului de radio și tele
viziune, Aurel Vijolî, ministrul Fi
nanțelor, Gh. Diaconescu, minis
trul Justiției, Al. Lăzăreanu, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, D. Diaconescu, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, O. Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, C. Niță, secretar al 
Comitetului orășenesc P. M. R. 
București, conducători ai instituții
lor centrale și organizațiilor ob
ștești numeroși oameni ai muncii

Au luat parte ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Kim 
Ben Dik, și membri ai Ambasa
dei, șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

A luat parte Țoi Zo U, ministrul 
Industriei Construcțiilor de Ma- 
șini al R.P.D. Coreene, care ne vi
zitează țara.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
D. Diaconescu, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei.

Au fost intonate Imnurile de 
Stat ale R.P.D. Coreene și R.P. 
Romîne.

A luat apoi cuvîntul tov. Ion 
Pas, membru al C.C. al P.M.R., 
președintele Comitetului de radio 
și televiziune.

Poporul romîn împreună cu po
poarele întregului lagăr socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică și 
de asemenea oamenii muncii și 
conștiințele cinstite, progresiste 
din toată lumea participă azi cu 
sentimente de bucurie la sărbătoa
rea poporului coreean care în 
urmă cu 10 ani, sub conducerea 
clasei muncitoare organizată de. 
partidul său marxist-leninist, a 
pus bazele trainice ale statului oa
menilor muncii — Republica 
Populară Democrată Coreeană. în
făptuită în condițiile unor lupte 
grele duse împotriva imperialiști
lor americani și a celor aflați în 
cirdășie cu ei, măreața cucerire se 
înscrie în cartea glorioaselor tra
diții revoluționare ale poporului 
coreean — de luptă necurmată 
pentru libertate și independență 
națională. Ea este totodată urma
rea poporului coreean care, în 
Marele Octombrie l-a dat popoare, 
lor de pretutindeni, aflate sub ex
ploatarea capitalistă și colonialis
tă, să pornească pe calea dezrobi
rii.

Pentru noi și pentru toți cei care 
fac parte din marea familie socia
listă a popoarelor în frunte cu 
Uniunea Sovietică, succesele 
R.P.D. Coreene ne bucură. Intre 
poporul nostru și poporul coreean 
s-au creat, s-au întărit și se dez
voltă zi de zi tot mai mult rela
țiile de prietenie și colaborare to
vărășească.

Cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a întemeierii R.P.D. Co
reene noi exprimăm felicitări oa
menilor muncii coreeni, Partidului 
Muncii, Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen și 
le dorim noi și noi succese în 
munca lor de dezvoltare și înflo
rire a patriei, le urăm izbîndă a- 
propiată în lupta de unificare a 
patriei lor.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul R.P.D. Coreene la București 
Kim Ben Dik.

Pentru poporul coreean — a 
spus vorbitorul — această zi este

o mare sărbătoare.
creării puterii populare și a reali
zării transformărilor democratice 
multilaterale în Coreea de nord s-a 
instaurat regimul popular demo
crat, sprijinit pe o nouă bază eco
nomică și pe noi relații de produc
ție și de clasă. Crearea Republicii 
Populare Democrate Coreene a 
deschis noi perspective în lupta 
poporului coreean pentru unifica
rea și independența patriei sale 
și a arătat că inițiativa reală și 
activă în rezolvarea problemei 
coreene se află în mîinile poporu
lui coreean.

Toate victoriile poporului co
reean sînt strîns legate de ajutorul 
activ și sprijinul frățesc primit 
din partea popoarelor marii 
Uniuni Sovietice — eliberatoarea 
și prietena sinceră a poporului 
coreean — și din partea celorlalte 
țări ale lagărului socialist. Po
porul coreean păstrează cea mai 
adîncă recunoștință față de toate 
popoarele țărilor frățești care l-au 
susținut activ și i-au acordat aju
torul lor în lupta pentru apărarea 
patriei și construirea socialismului.

Poporul frate romîn a acordat 
poporului coreean ajutor material 
și moral atît în timpul războiului 
cît și după aceea. Poporul coreean 
nu va uita aceasta în veci.

Ambasadorul Kim Ben Dik a 
vorbit în continuare despre situa
ția grea a populației din Coreea de 
sud aruncată în cea mai neagră 
mizerie de imperialiștii americani 
și de clica lui Li Sîn Man precum 
și despre hotărîrea recentă a Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene de a acorda un ajutor sub
stanțial populației din Coreea de 
sud. Vorbitorul s-a referit apoi la 
străduințele continue depuse de 
guvernul R.P.D. Coreene de unifi
care pașnică a țării.

Participanții la adunare au ma
nifestat îndelung pentru prietenia 
de nezdruncinat și solidaritatea 
dintre poporul romîn și poporul 
coreean.

A urmat apoi un program artis- 
tic prezentat de Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

(Agerpres)

Astăzi, poporul trate bulgar sărbătorește 
cu mare bucurie un eveniment memorabil în 
istoria sa. Acum 14 ani, poporul bulgar, sub 
conducerea partidului comunist, s-a ridicat la 
răscoală armată împotriva odioasei stăpîniri 
monarho-fasciste. In condițiile victoriilor glo
rioasei Armate Sovietice, el a scuturat pentru 
totdeauna lanțurile robiei, cucerindu-și liber
tatea și independența.

Poporul bulgar, sub conducerea încercată a 
partidului său comunist, muncește plin de avînt 
pentru transformarea socialistă a patriei sale. 
Pe acest drum, el a obținut mari succese în 
dezvoltarea economiei naționale și a culturii, în 
ridicarea nivelului său de trai material și cul
tural. Bucuria poporului bulgar pentru fiecare 
nouă realizare pe drumul construirii socialis
mului este împărtășită din plin și de poporul 
nostru.

Popoarele romîn și bulgar, care au luptat șî 
singerat de-a lungul veacurilor pentru libertate 
și independență, sînt astăzi unite pe veci prin 
identitatea intereselor lor fundamentale, prin 
atașamentul comun față de atotbiruitoarea 
ideologie marxist-ieninistă, prin apartenențaideologie marxist-ieninistă, prin apartenența 
lor la invincibilul lagăr al socialismului, in 
frunte cu marele nostru frate și prieten, Uni
unea Sovietică. Popoarele noastre înaintează 
victorios, umăr la umăr, pe luminosul drum al 
socialismului.

La măreața sărbătoare de astăzi a poporului 
frate bulgar, poporul nostru ia parte din toată 
inima. Tineretul romîn, legat printr-o veșnică 
prietenie de tineretul bulgar, prietenie cimen
tată în lupta și munca lor comună, adresează 
cu prilejul sărbătorii de astăzi, poporului, tine
retului frate bulgar, un călduros salut, urîndu-i 
să obțină mereu noi și noi succese pe drumul 
construirii socialismului în scumpa lor patrie.

Patriotismul înflăcărat al tinerei
generații

9 septembrie 1944... Prima zi 
de libertate a Bulgariei. Coloane
le lui septembrie erau nesfîrșite. 
De pe porțile temnițelor ieși
seră luptători revoluționari; nu
meroși partizani care luptaseră 
împotriva fasciștilor veneau spre 
Capitală să serbeze marea victorie. 
In aceste coloane se aflau și mulți 
tineri care nu și-au precupețit ti
nerețea, viața pentru ziua lumi
noasă a eliberării, 9 septembrie, 
în rîndurile lor erau și multe 
locuri goale; erau Iceurile multor 
eroi populari care n-au avut feri
cirea să vadă cu proprii lor ochi 
ziua eliberării. Cu ajutorul frățesc 
al eroicilor ostași sovietici, care 
înaintau victorioși, nimicind ma
șina de război hitleristă și cărora 
li s-a alăturat armata bulgară, 
poporul bulgar și-a cucerit liber
tatea de sub jugul fascist.

Viața a luat un nou curs, a de
venit alta. întregul popor, tinere
tul bulgar a pornit, sub conduce
rea partidului comunist, la vinde
carea rănilor pricinuite de război, 
la stîrpirea plăgilor lăsate de re
gimul fascist, la construirea, pen
tru prima oară, pe baze noi, a 
statului său.

Tinerii, urmînd îndemnul co
muniștilor străpungeau munții, 
construiau drumuri și căi ferate. 
Pe vaiea Traciei s-a ridicat, pe 
Ioc gol, orașul tineretului — Di- 
mitrovgrad. Zeci de obiective in
dustriale au fost construite prin 
aportul tineretului. Țara s-a îmbo
gățit cu sute de noi fabrici și 
uzine. Ogoarele mici, ciopîrțite, pu
neau piedici energiei clocotitoare a 
tineretului muncitor și sătesc; 
atunci tinerii țărani, împreună cu 
părinții lor, la îndemnul partidului, 
au pornit pe drumul belșugului, 
încadrindu-se în cooperativele

J agricole de producție.

Cuvîntarea ambasadorului R. P, Bulgaria 
ia posturile noastre de radio și televiziune

Cu prilejul celei 
bătoriri a eliberării o___ ,
Stoian Pavlov, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al R. P. 
Bulgaria la București, a rostit la 
posturile noastre de radio și tele
viziune o cuvîntare adresată po
porului romîn.

Amintind condițiile în care po
porul bulgar și-a dobîndit elibera
rea de sub jugul fascist, tov. Sto
ian Pavlov a subliniat că actul is
toric de la 9 septembrie 1944 este 
rodul unor lupte îndelungate și 
crîncene, pe care poporul bulgar 
le-a dus împotriva burgheziei tră
dătoare. Organizatorul și însufle- 
țitorul acestor lupte a fost Parti
dul Comunist Bulgar care în mo'- 
mentele cele mai grele ale luptei 
a apărat cu devotament și bărbăție 
idealurile și interesele clasei mun-

de-a 14-a săr- 
Bulgariei, tov.

citoare, ale întregului popor mun
citor.

După ce a sfărîmat lanțurile ro
biei și a devenit stăpîn deplin al 
muncii sale, poporul muncitor bul
gar a pornit la construirea vieții 
sale noi. Datorită ajutorului mul
tilateral acordat de Uniunea So
vietică și colaborării economice cu 
țările de democrație populară, 
greutățile legate de refacerea eco
nomiei au fost învinse într-o pe
rioadă scurtă. Dintr-o țară agri
colă înapoiată, Bulgaria s-a trans
format într-o țară industrială cu 
o agricultură înfloritoare, coopera- 
tivizată și mecanizată.

In încheiere, tov. Stoian Pavlov 
a adresat poporului romîn salutul 
călduros al poporului frate bulgar, 
cu prilejul zilei naționale a elibe
rării Bulgariei.

Premieră de gală
a filmului „Haiducii44

Cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a eliberării Bulgariei, luni 
seara a avut loc la cinematograful 
Patria premiera de gală a filmu
lui „Haiducii", recentă producție 
a studiourilor bulgare.

Filmul — realizat în regia 
Petr Vasilev, după scenariul 
O. Vasilev — evocă cu forță și 
presivitate un episod din lupta

lui 
lui 
ex
po-

porului bulgar împotriva jugului 
otoman.

în complectare s-a prezentat 
filmul documentar bulgar „Glorie 
vouă“, consacrat luptei comune a 
popoarelor bulgar, rus și romîn 
împotriva asupririi otomane.

A fost de față Stoian Pavlov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

(Agerpres)

■ . Bulgaria
Dimităr Raicov

secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Popular al lui Dimitrov

—•—
Tineretul bulgar își dăruiește 

cu dragoste și bucurie energia 
sa. entuziasmul tineresc, patriei 
renăscute. Aceasta deoarece tînă- 
ra generație este înconjurată de 
grija părintească a Partidului 
Comunist Bulgar, a regimului 
nostru democrat-popular care i-au 
deschis perspective uriașe de dez
voltare.

Astăzi, tineretului nostru îi 
sînt deschise toate căile pentru 
a-și făuri o viață potrivit aspira
țiilor sale. înainte de 9 septem
brie 1944, mizeria făcea ravagii 
în rîndurile tineretului. Cîte aspi
rații tinerești, cîte visuri legate 
de setea de învățătură și cultură 
au fost nimicite de cruda realitate 
capitalistă. In condițiile regimu
lui democrat-popular situația ti. 
neretului s-a schimbat radical. 
Deoarece școlile la noi s-au dove
dit a fi insuficiente față de nu
mărul celor care au posibilitate 
să învețe, statul a construit sute 
și sute de școli noi pentru fiii po
porului muncitor. Săracă și îna
poiată în trecut, Bulgaria deține 
acum unul din primele locuri în 
lume în domeniul invățămîntului 
popular.

Dorința tinerilor noștri munci
tori de a-și însuși cît mai multe 
cunoștințe științifice găsește în 
țara noastră un larg sprijin în 
vederea traducerii ei în viață. 
Sute de tineri muncitori s-au în
tors în uzinele lor, ca ingineri; 
alții înscriși la cursurile fără 
frecvență, învață fără întrerupere 
în timp ce muncesc în producție.

Tînărul lăcătuș Sava iordanov, 
de pildă, de la Uzina pentru 
mașini de tăiere a metalelor din 
Sofia, este acum student în anul 
III la Facultatea de mecanică. In 
anii aceștia el a învățat multe 
cruri noi și acum lucrează în 
roul de proiectări al uzinei.

Regimul popular traduce
consecvență în viață ceea ce spu
nea în urmă cu ani marele fiu al 
poporului bulgar, Gheorghi Di
mitrov, în declarația-program a 
guvernului popular din 1946. Gu
vernul, arăta Gheorghi Dimitrov, 
trebuie să procedeze cu îndrăz
neală și să dea prioritate devota
tului tineret popular în promo
varea lui în munci de răspunde
re, în toate ramurile vieții noastre 
de stat, publice, politice și de cul
tură.

Tinerii și tinerele de la noi 
participă direct în organele de 
conducere ale statului; în Adu
narea Națională, alături de alți 
oameni ai muncii, au fost aleși 
și 15 membri ai Uniunii Tinere
tului Popular al lui Dimitrov 
(U.T.P.D.). Peste 5.000 de consi
lieri populari — membri ai 
U.T.P.D. — participă la activi
tatea multilaterală a organelor 
de conducere locale. Neîndoios că 
tineretul participă la conducerea 
statului nu numai prin reprezen
tanții săi în Adunarea Națională 
și sfaturile populare. Partidul și

Iu. 
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regimul democrat-popular au ri
dicat mii și mii de tineri în munci 
de răspundere în aparatul de 
stat, în organizațiile politice și 
publice, în gospodăriile cooperati
ve sătești, în stațiunile de ma
șini și tractoare. în fabrici și uzi
ne. Conștienți de nevoiie actuale 
ale construcției socialiste, animați 
de puternice sentimente de patrio
tism, sute de tineri și tinere, 
după ce termină învățămîntul 
mediu, se îndreaptă spre coope
rativele agricole de producție ; ei 
devin conducători de grupe, bri
gadieri sau muncitori obișnuiți. 
Acești tineri își dau seama că 
pentru înflorirea necontenită a 
agriculturii socialiste sînt nece
sari muncitori bine pregătiți, cu 
un bagaj bogat de cunoștințe.

Victoria din septembrie a dat 
posibilitate tineretului nostru mun
citor să se unească în rîndurile 
organizației sale iubite, Uniunea 
Tineretului Popular al lui Dimi
trov. 1.000.000 de tineri patrioți 
bulgari poartă ia piept carnetul 
roșu de membru al organizației. 
Uniunea Tineretului Popular al lui 
Dimitrov educă pe membrii ei, pe 
tinerii muncitori, țărani și intelec
tuali în spiritul ideologiei marxist- 
leniniste, sădește în inimile milioa
nelor de tineri dragostea nemărgi
nită față de patrie, față de Parti
dul Comunist Bulgar și guvern, îi 
educă pe tineri în spiritul înalte
lor principii ale internaționalismu
lui proletar.

Anul 1958 este un an bogat în 
evenimente, cu adinei semnificații 
pentru viața și activitatea tineretu
lui. In primele zile ale lunii iu
nie s-a desfășurat al VII-lea Con
gres al Partidului Comunist Bul
gar. Congresul a luat o hotărîre 
de mare însemnătate pentru dez
voltarea mișcării revoluționare a 
tineretului din țara noastră și a- 
nume ca Uniunea Tineretului Popu
lar al lui Dimitrov să poarte de
numirea de UNIUNEA TINERE
TULUI COMUNIST AL LUI DI
MITROV. încrederea pe care ne-o 
acordă partidul, sarcinile de răs
pundere pe care ni le încredințea
ză, ne însuflețesc în activitatea 
noastră, generează entuziasm și 
optimism în rîndurile întregului 
nostru tineret, harnic constructor 
al socialismului în patria sa.

Legături frățești, de veacuri, lea
gă poporul și tineretul Republi
cii Populare Romîne de tineretul și 
poporul Republicii Populare Bul
garia. Un exemplu recent al co
laborării frățești între tineretul 
bulgar și romîn îl constituie for
marea brigăzilor rontîno-bulgare 
care în vara anului acesta 
crat pe șantierul Parcului 
niei ruso-romîno-bulgare de 
Grivița, în raionul Plevna.

Tineretul bulgar dorește din toa
tă inima să se lărgească și să se 
întărească tot mai mult legăturile 
frățești cu tineretul din R.P.R., că
ruia îi dorește tot mai multe suc
cese în muncă și învățătură, in 
lupta pentru construirea socialis
mului în patria sa, pentru apă
rarea păcii in lumea întreagă.

au lu- 
priete- 

iîngă

Adunarea festivă consacrată Zilei
solidarității internaționale a ziariștilor

Azi 9 septembrie 
ora 20,30 

SPECTACOL DE GALA 
la cinematograful 

PATRIA

la 10 septembrie 
PREMIERA 
cinematograful 
VICTORIA

De la 10 septembrie 
PREMIERA 

la cinematografele 
V. ALECSANDRI 

Și 
EL. PAVEL

CETĂȚII SADOSEN

elețjrame
Tovarăsului KARLO LUKANOV,

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Bulgaria

SOFIA

Vă rog, tovarășe ministru, să primiți calde felicitări și 
de-a 14-a aniversări a eliberăriimai bune urări 

Bulgariei.
Vă doresc noi 

nică consacrată

cu Ocazia celei

și tot mai mari 
cauzei păcii și

cele

succese în activitatea dv. rod- 
colaborării internaționale.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii 

Populare Romîne

Tovarășului NAM IR,
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii 

Populare Democrate Coreene

PHENIAN

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene, vă rog să primiți, tovarășe ministru, 
cordiale felicitări și urări de noi succese în munca dv. neobosită 
închinată cauzei socialismului, păcii și colaborării între popoare.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii

Populare Romîn»

Luni seara, la sediul Uniunii 
Ziariștilor din R.P. Romînă a a- 
vut loc o adunare festivă consa
crată zilei solidarității internațio
nale a ziariștilor — 8 septem 
brie.

La adunare au participat re
dactori ai presei centrale, ai Agen
ției Romîne de Presă „Agerpres" 
și Radiodifuziunii și Televiziunii.

Tov. Mircea Radulescu, redac- 
tor-șef al ziarului „Romînia libe
ră", a vorbit despre însemnătatea 
acestei zile subliniind că ziua so
lidarității internaționale a ziariș-

tilor contribuie la strîngerea uni
tății ziariștilor din întreaga lume 
în lupta pentru crearea unei at
mosfere de coexistență pașnică și 
prietenie între popoare, pentru 
pace și progres social.

Ziariștii prezenți și-au afirmat 
încă o dată solidaritatea cu cole
gii lor din toată lumea care luptă 
neînfricat pe baricadele adevăru
lui și păcii.

In încheierea adunării s-a adop
tat o moțiune de solidaritate cu 
ziariștii din toată lumea, luptători 
pentru pace și progres.

I n f o r
Luni după amiază a sosit în Ca

pitală Frantișek Kahuda, mini
strul Invățămîntului și Culturii din 
R. Cehoslovacă, care este invitat în 
țara noastră cu prilejul Concursu
lui și ' Festivalului internațional 
„George Enescu".

Au fost de față ambasadorul R. 
Cehoslovace la București Ivan Ro- 
hall Jllkiv și alți membri ai Am
basadei.

★
Duminică după-amiază Uniunea 

Compozitorilor din R.P. Romînă a 
oferit un cocktail în cinstea parti
cipanților la primul Concurs și 
Festival Internațional „George E- 
nescu".

La cocktail au participat perso
nalități ale vieții muzicale din 
țara noastră și de peste hotare,

mafii
membri ai Comitetului de organi
zare a Concursului și Festivalu
lui, reprezentanți ai Ministerului 
Invățămîntului și Culturii, nume
roși muzicieni, tineri violoniști și 
pianiști participanți la Concurs.

★
In țara noastră se află de 

cîteva zile Ansamblul „Tanz- 
revue“ din R.D. Germană, care 
și-a început turneul susținind 
primele spectacole în orașele 
Arad, Timișoara și Craiova. După 
alte cîteva spectacole la Constan
ța, Ansamblul va sosi în Capi
tală unde va da o serie de repre
zentații în zilele de joi 11, vineri 
12, sîmbătă 13 și duminică 14 
septembrie pe scena Teatrului de 
vară „23 August", iar marți 16 și 
miercuri 17 septembrie la Tea-, 
trul de vară „1. V, Stalin'*,



Să se pună capăt situației primejdioase
create de politica S.U.A. Tn Extremul Orient!

Cu privire la convocarea 
celui de-al XXI-lea Congres

extraordinar al P.C.U.S.
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS transmite : La 7 septembrie 

1958 V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului Afacerilor Externe 
al U.RSS., l-a primit pe R. Davies, însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al S.U.A. în U.R.S.S., ți i-a înminat mesajul lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., către D. Eisenhower, 
președintele S.U-A., în problema situației în regiunea Taivanului.

Domnule președinte,
Mă adresez dv. într-o proble- , 

mă de mare însemnătate care; . 
după cum sîntem convinși, stă- 
pînește gîndurile tuturor acelora 
căror le este scumpă cauza păcii. ; 

în urma politicii S.U.A. față . 
de China, și în deosebi a acțiu
nilor întreprinse în momentul de 
față de guvernul american în re
giunea insulei chineze Taivan și 
a strîmtorii Taivanului, în Ex
tremul Orient s-a creat o situație 
primejdioasă. Omenirea este pusă 
din nou in fața primejdiei directe 
de izbucnire a unei conflagrații 
militare.

In acest moment de răspundere , 
guvernul Uniunii Sovietice a ho
tărît să adreseze guvernului 
S.U.A. apelul de a da dovadă de 
rațiune și de a nu întreprinde 
acțiuni de natură să aibă conse
cințe ireparabile.

Știți foarte bine, domnule pre
ședinte, că Uniunea Sovietică stă 
ferm pe pozițiile coexistenței paș
nice a tuturor statelor, indiferent 
de orînduirea lor socială sau de 
stat și luptă pentru a asigura pe 
întregul glob pămîntesc condiții 
pentru o viață liniștită a popoare
lor, pentru a nu admite izbuc-i - 
riirea de conflicte militare. Cred , 
ca nimeni nu va contesta că’ 
principiile coexistenței pașnice se 
bucură de pe acum de o largă 
recunoaștere internațională și se 
poate afirma că pentru majorita
tea covîrșitoare a statelor ele 
constituie baza relațiilor lor cu 
celelalte țări.

Or, în anii de după război, în 
urma politicii S.U.A., în Extre
mul Orient se menține în per
manență o situație profund anor
mală, cauzată de politica agresi
vă a guvernului S.U.A., o poli
tică de război. CAUZA PRINCI
PALA A SITUAȚIEI ÎNCORDA
TE ȘI, TREBUIE SPUS DE-A 
DREPTUL, EXTREM DE PRI
MEJDIOASE, CONSTA IN A- 
CEEA CA S.U.A. AU COTROPIT 
PRIN FORȚA ARMATA INSU
LA TAIVAN ȘI INSULELE 
PENHULEDAO, STRĂVECHI 
TERITORII CHINEZE, CONTI
NUA SA OCUPE ACESTE TE
RITORII INCERCIND SA JU
STIFICE ACEASTA OCUPAȚIE 
Î>RIN SPRIJINUL DAT LUI 
CIAN KAI-ȘI, TRĂDĂTOR AL 
POPORULUI CHINEZ, ȘI FAC 
TOTODATĂ TENTATIVA DE A 
EXTINDE AGRESIUNEA ASU
PRA INSULELOR CHINEZE DE 
LITORAL.

După cum a declarat în repe
tate rînduri guvernul sovietic în 
Organizația Națiunilor Unite, 
pfecum și în corespondența cu 
guvernul S.U.A. și guvernele ce
lorlalte puteri, este absolut inad- 
nțisibil ca un mare stat — Repu
blica Populară Chineză — să fie 
lipsit, din cauza poziției adopta
te de guvernul S.U.A., de posi
bilitatea de a lua parte la lucrările 
Organizației Națiunilor Unite, să 
nu fie reprezentat în această or
ganizație deși are dreptul legitim 
la aceasta.

Ca și mine știți prea bine că 
statul chinez este unul dintre în
temeietorii O.N.U. și chiar numai 
în virtutea acestui fapt situația 
existentă este absolut nefirească 
și profund inechitabilă față de 
poporul chinez.

Situația care 
prezent ca urmare 
S.U.A. în regiunea insulei Tai
van și a strîmtorii Taivanului ne
liniștește serios guvernul sovie
tic și poporul sovietic și, de bună 
scamă, n-ar fi exagerat să se 
spună că ea neliniștește întreaga 
lume, orice țară indiferent de di
stanța la care se află de regiu
nea Taivanului. DACA S-AR 
PRIVI ADEVĂRUL ÎN FAȚA 
AR TREBUI SA SE RECUNOA
SCĂ CA S.U.A. SE STRĂDU
IESC SA-ȘI ATRIBUIE IN A- 
CEASTA REGIUNE FUNCȚIILE 
UNUI JANDARM MONDIAL. 
CREDEM CA PENTRU ORICE 
STAT CIVILIZAT — ORICIT 
AR FI EL DE PUTERNIC ȘI 
INFLUENT — A-ȘI ASUMA 
UN ASEMENEA ROL — ESTE 
CEVA NEDEMN ȘI DESTUL DE 
RISCANT.

Guvernul S.U.A. efectuează de
monstrații militare, căutînd să 
împiedice eliberarea Taivanului și 
să mențină șceastă insulă chi
neză ca o bază militară america
nă, îndreptate în primul rînd îm
potriva Republicii Populare Chi
neze. Ele sînt de asemenea me
nite să împiedice acțiunile legi-: 
time ale R.P. Chineze care urmă
resc eliberarea insulelor chineze 
de litoral unde s-au aciuat cian
kaișiștii. In regiunea strîmtorii 
Taivanului se află flota a 7-a a 
S.U-A., una din principalele for
mații maritime militare ale flotei 
militare americane.

Se iau în grabă măsuri pentru în
tărirea aceste! flote și spre Extre
mul Orient sînt transportate nave 
și aviația militară din S.U.A., din 
Mediterana și din alte regiuni.

Mai mult, s-a anunțat că în 
zilele următoare în regiunea Tai
vanului se vor efectua „manevre 
comune" ale forțelor maritime mi
litare și infanteriei marine ale 
S.U.A. și clicii ciankaișiste și sub 
acest pretext în Taivan sînt 
transportate noi contingente de 
trupe americane. Se pune întreba
rea : în actualele împrejurări ase
menea acțiuni pot fi ele apreciate 
altfel decît ca o provocare fățișa? 
Sîntem de părere că, de oricîtă 
Indulgență s-ar da dovadă, ase
menea acțiuni nu pot fi apreciate 
altminteri.

TREBUIE SPUS CA ÎN GENE-

RAL PRACTICA DEPLASĂRII 
URGENTE A NAVELOR MILI
TARE ALE S.U.A. DINTR-UN 
LOC INTR-ALTUL A DEVENIT 
IN ULTIMA VREME UN FENO
MEN FRECVENT. 1NTR-ADE
VĂR, IN PREZENT, URMĂRIND 
DIRECȚIA DEPLASĂRII FLOTEI 
MILITARE AMERICANE SE 
POATE APRECIA APROAPE 
FARA GREȘ ÎNCOTRO VA FI 
ÎNDREPTAT ASCUȚIȘUL UNUI 
NOU ȘANTAJ Șl A UNOR NOI 
PROVOCĂRI.

Cu totul recent lumea a fost 
martoră a unor astfel de demon
strații ale flotei militare america
ne în Marea Mediterană, atunci 
cînd se înfăptuia intervenția mili
tară a S.U.A. în Liban și cînd 
flota a 6-a a S.U.A. își ațintise tu
nurile înspre capitala Libanului, ba 
chiar înspre întreaga țară. Cînd 
astăzi se fac încercări de a zăn
găni armele și de a amenința Chi
na ni se pare că nu trebuie să se 
uite că China nu este un mic Li
ban care nu de rpult a căzut vic
timă unei intervenții străine ce a 
fost condamnată în unanimitate

Mesajul lui

la

s-a creat în 
a acțiunilor

Atrage o atenție deosebită de
clarația instigatoare a ministrului 
Apărării al S.U.A., Mc Elroy, care 
cuprinde amenințări fățișe la adre
sa Republicii Populare Chineze, se 
fac încercări de a justifica acțiu
nile agresive ale forțelor armate a- 
mericane din Extremul Orient și 
se ia apărarea clicii lui Cian 
Kai-și. Cît despre comandantul 
forțelor americane în Taivan, vice
amiralul Smoot, acesta a pierdut 
orice simț al măsurii și declară că 
S.U.A. intenționează împreună cu 
ciankaișiștii să înfrîngă China 
comunistă.

Personalitățile militare din 
S.U.A. încearcă chiar, cu asenti
mentul tacit al guvernului ameri
can, să recurgă la șantaj atomic 
față de China, acționind, pe cit 
se pare, încă în virtutea inerției, 
sub impresia stării de spirit ce a 
predominat la Washington în 
scurta perioadă în decursul căreia 
S.U.A. dispuneau de monopol în 
domeniul armei atomice. După 
cum se știe, și in acea vreme poli
tica de șantaj atomic nu a avut și 
nu a putut avea vreun succes. 
Este oare necesar să se spună că 
în actualele condiții, cînd S.U.A. 
nu mai sînt de mult singurele po
sesoare ale monopolului în do
meniul înarmărilor atomice, încer
cările de a mtimida alte state cu

să nu fiu de acord cu aceasta. In Cian Kai-și. Ea întreprinde ace- 
scrisoarea pe care v-o adresez, ca 
și în alte cazuri, vreau pur și sim
plu să fiu sincer și să relev în
treaga primejdie a situației create 
în regiunea Taivanului și în in
sulele chineze de litoral ca urmare 
a acțiunilor S.U.A. Dacă ne-am 
ascunde gîndurile în spatele unor 
formulări diplomatice aparent po
liticoase, cred că ne-ar fi mai 
greu să ne înțelegem unul pe ce
lălalt. Or, dorim, ca dvs., guvernul . 
S.U.A. și întregul popor american, . 
cu care vrem să avem numai re
lații bune și să fim prieteni, să 
aibă 0 imagine justă a consecințe
lor pe care le pot avea actualele 
acțiuni ale S.U.A. în Extremul 
Orient.

Ar fi o greșeală serioasă dacă 
S.U A. ar trage concluzia că, i se 
poate veni de hac Chinei așa cuin 
au făcut-o în trecut unele puteri. 
O astfel de greșeală ar putea a- 
vea consecințe grave pentru cau
za păcii în lumea întreagă. De a- 
ceea e bine să aducem deplină 
claritate în această chestiune căci 
în asemenea cazuri cel mai pri
mejdios este ca lucrurile să fie 
spuse pe jumătate și să existe 
confuzie.

UN ATAC ÎMPOTRIVA REPU
BLICII POPULARE CHINEZE 
CARE ESTE MAREA PRIETE-

N. S. Hrușciov, președintele
Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.,

către D. Eisenhower, președintele S. U. A
recenta sesiune extraordinară a 

Adunării Generale a O.N.U.
Marele popor chinez de 600 de 

milioane este puternic și invincibil 
nu numai datorită resurselor sale 
inepuizabile ci și datorită coeziunii 
sale în jurul guvernului, și acest 
popor pășește cu convinge» e și fer
mitate pe calea dezvot^ru și în
tăririi continue a țării saie, a a- 
vintului bunăstării sale, ceea ce 
ne bucură sincer pe noi oamenii 
sovietici și nu poate să nu bucure 
pe toți cei ce doresc binele poporu
lui chinez. DAR AȘ DOkl SA 
SUBLINIEZ NU NUMAI ACEAS
TĂ LATURA A CHESTIUNII CI 
Șl FAPTUL CA CHINA NU ESTE 
SINGURA, EA ARE PR1E1EN1 
CREDINCIOȘI, GATA SA-1 VINA 
IN AJUTOR IN ORICE MOMENT 
IN CAZUL UNEI AGRESIUNI 
ÎMPOTRIVA CHINEI, DEOARE
CE INTERESELE SECURITĂȚII 
CHINEI POPULARE SINT IN
SEPARABILE DE INTERESELE 
SECURITĂȚII UNIUNII SOVIE
TICE.

In legătură cu practica S.UA. 
de deplasare a flotelor militare și 
unităților aeriene dintr-un capat 
al globului . ' *....................... .
de pildă, în regiunile Orientului 
Apropiat și Mijlociu, Extremului 
Orient, Americii Latine etc. pentru 
a exercita presiuni ba asupra unor 
state ba asupra altor state și pen
tru a incerca să le dicteze voința 
lor, se ivește in general întrebarea 
daca nu a sosit timpul sa se pună 
capăt unor astfel de acțiuni care, 
firește, nu pot fi de fel considera
te ca metode normale în relațiile 
internaționale. Se naște întrebarea 
legitimă dacă nu trebuie oare ca 
toate acestea să se discute la 
O.N.U. și să se adopte o hotărîre 
prin care să se interzică puterilor 
să facă astfel de deplasări ale 
forțelor lor maritime militare și 
aeriene militare în scopuri de 
șantaj și intimidare și că aceste 
forțe să fie ținute în limitele fron
tierelor lor naționale.

De altfel în legătură cu aplica
rea unor asemenea metode în poli
tica externă a S.U.A., aș dori să 
mai fac o observație.

Nu vi se pare, domnule preșe
dinte, că o asemenea deplasare de 
nave militare fie intr-o direcție fie 
într-alta este astăzi lipsită de ori
ce sens — în deosebi în privința 
statelor care dispun de tipuri mo
derne de arme ? Nu știu ce vă 
spun consilierii dv. militari, dar, 
după cum mi Se pare, nici ei nu 
pot ignora faptul că epoca de în
florire a puterii flotelor militare de 
suprafață a trecut, a apus pentru 
totdeauna. In secolul armelor nu
cleare și armelor rachetă cu o pu
tere și viteză de acțiune nemaivă
zute înainte, aceste nave mariti
me militare cindva redutabile sînt 
astăzi de fapt bune numai pentru 
vizite de curtoazie, tragere de sal
ve și mai pot servi ca țintă pen
tru rachete de tipuri corespunză
toare. Poate că aceasta va atinge 
amorul propriu al oamenilor strins 
legați de flota maritimă militară, 
dar ce-i de făcut, nu poți să nu 
ții seama de fapte incontestabile.

Aproape în fiecare zi conducă
torii politici și militari ai S.U.A. 
proferează amenințări la adresa 
Chinei populare. Acesta este unicul 
sens al declarațiilor repetate ale 
domnului Dulles, secretarul de stat 
al S.U.A., cu privire la acțiunile 
S.U.A. în regiunea strîmtorii Tai
vanului și în special declarația pe 
care a făcut-o la 4 septembrie în 
numele dv. și al său personal.

Această declarație nu poate să 
nu fie condamnată în modul cel 
mai categoric. Ea este o încerca
re fățișă de încălcare brutală și 
flagrantă a drepturilor suverane 
ale altor state. Guvernul S.U.A., 
fără a avea vreun drept, își per
mite să fixeze cu de la sine pu* 
tere pe teritoriul Chinei limitele 
intereselor sale și ale sferei de o- 
perațiuni ală forțelor sale armate. 
Astfel de acțiuni nu pot fi califi
cate decît ca acțiuni agresive care, 
neîndoelnic, vor fi condamnate de 
toate popoarele.

Nu poate fi apreciată altfel nici 
declarația guvernului S.U.A. din 
6 septembrie.

pămintesc intr-altul,

arma atomică sînt cu totul lipsite 
de speranță.

Vorbesc despre aceasta deoare
ce, după cum mi se pare, în 
S.U.A. există oameni care nu vor 
să renunțe la politica de amenin
țări și de șantaj atomic, deși, s-ar 
părea că fiecare zi aduce multe 
dovezi că o asemenea politică este 
și pe viitor sortită eșecului.

,SE POATE AFIRMA CU TOA
TA CONVINGEREA CA AME
NINȚĂRILE SI ȘANTAJUL NU 
POT INT1A11DA POPORUL 
CHINEZ. ACEASTA REZULTA 
LIMPEDE SI DIN DECLARAȚIA 
DIN 6 SEPTEMBRIE A LUI CIU 
EN-LAI, PREMIERUL CONSI
LIULUI DE STAT AL R.P. CHI- 
NEZE. POPORUL CHINEZ VREA 
PACE SI APARA PACEA, DAR 
EL NU' SE TEA1E DE RĂZBOI. 
Dacă Chinei, al cărei popor este 
ferm hotărît să-și apere cauza 
dreaptă îi va fi impus un război, 
nu ne îndoim cîtuși de puțin că 
poporul chinez va da agresorului 
riposta cuvenită. Toate faptele a- 
rată că pregătirile agresive ale 
S.U.A. în Extremul Orient nu se 
limitează numai la regiunea strîm. 
torii Taivanului. Există informații 
că Li Sin Man, încurajat și îm
pins de Statele Unite, pregătește 
noi provocări militare și-și anunță 
intenția de a porni un tnarș spre 
nord.

Se pare că există anumite per
soane in S.U.A. care au planuri 
precise de a transforma din nou 
Coreea într-un cîrnp de bătălii sin- 
geroase. De altfel nu cumva 
de aceea guvernul S.U.A. refuză 
cu atîta încăpățînare să-și retra
gă trupele din Coreea de sud ? 
Dar o repetare a tragediei core
ene nu mai poate fi tolerată, iar 
planurile criminale ale lisînmaniș- 
tilor trebuie curmate. Nu încape 
îndoială că dacă lisînmaniștii vor 
risca să-și repete „marșul", îi aș
teaptă aceeași soartă pe care au 
avut-o atunci cînd poporul coreean 
și voluntarii chinezi au zdrobit 
complet agresorul și au zădărnicit 
planurile lui. Firește, 
pentru provocările lui 
revine în întregime 
S.U.A.

La recenta sesiune 
ră a Adunării Generale a O.N.U. 
ați vorbit, domnule președinte, 
despre o agresiune indirectă care 
ar amenința anumite state arabe 
din Orientul Apropiat din partea 
altor state arabe și ați cerut con
damnarea acestei agresiuni indi
recte inexistente. In același timp 
Statele Unite înfăptuiesc ele înse
le în Extremul Orient nu numai o 
agresiune indirectă, ci și o agre
siune directă care se manifestă 
prin aceea că au acaparat insula 
chineză Taivan și sprijină clica 
antinațională a trădătorilor po
porului chinez care s-au aciuat în 
această insulă la adăpostul arme
lor americane și întreprind de a- 
colo atacuri banditești împotriva 
Chinei.

S.U.A. încearcă de obicei să 
justifice trimiterea forțelor lor ar
mate în regiunea Taivanului și a 
apelor din Pacific apropiate de a- 
ceasta prin referiri la anumite ,.o- 
bligații" pe care și le-au asumat 
în privința „apărării" acestei re
giuni. Dar oare poporul chinez a 
rugat guvernul american să-și a- 
sume astfel de obligații, la care 
se referă atunci cînd își permite 
să împiedice China să-și exercite 
drepturile ei suverane față de Tai
van și celelalte insule chineze ?

In trecut poporul american el 
însuși a fost nevoit să respingă 
încercările puterilor străine de a 
se amesteca în treburile sale in
terne și de a impune prin forța 
armelor voința lor. Este bine știut 
că aceste încercări s-au terminat 
în mod lamentabil pentru cei ce 
le-au întreprins. Nu ar fi oare just 
ca Statele Unite să tragă conclu
ziile cuvenite din această expe
riență istorică și să pună capăt 
politicii de amestec în treburile 
interne ale Chinei ? Dacă indepen
dența națională este scumpă po
porului american, de ce ar fi ea 
mai puțin scumpă poporului chi
nez, ca și oricărui alt popor ? 
Poate că dv. veți socoti că mă ex
prim brutal. Dar îmi voi permite

răspunderea 
Li Sin Man 

guvernului

extraordina-

A 
A-

NA, ALIATA Șl VECINA 
TARII NOASTRE, ESTE UN 
TAC ÎMPOTRIVA UNIUNII SO
VIETICE. CREDINCIOASA DA
TORIEI SALE, TARA NOASTRĂ 
VA FACE TOTUL PENTRU CA, 
ÎMPREUNA CU CHINA POPU
LARA SA SALVGARDEZE SECU
RITATEA CELOR DOUĂ STATE, 
INTERESELE PĂCII IN EXTRE
MUL ORIENT, INTERESELE 
PĂCII IN LUMEA ÎNTREAGA.

Nimic nu ar fi mai departe de 
adevăr decît o încercare de a a- 
precia acest mesaj ce vi-1 adresei: 
ca o intenție de a exagera lucru
rile și cu atît mai puțin de a se 
deda la amenințări.

Nu vrem decît să atragem aten
ția dv. asupra situației pe care nu 
ar putea-o evita nimeni, nici dv. 
și nici noi, dacă în Extremul 
Orient ar izbucni incendiul unui 
război. Vrem să găsim un limbaj 
comun cu dv. pentru a stăvili ac
tuala alunecare spre prăpastie, 
pentru ca prin eforturile comune 
ale U.R.S.S., S.U.A., Republicii
Populare Chineze și altor țări să 
se înlăture încordarea ce s-a ivit 
în Extremul Orient, pentru ca să 
se poată spune că prin eforturi co
mune s-a făcut o treabă utilă în 
interesul păcii în lumea întreagă.

Se înțelege că este o chestiune 
a însuși guvernului S.U.A. de a 
hotărî dacă trebuie să „recunoa
scă" sau să „nu recunoască" Re
publica Populară Chineză. In a- 
ceastă ordine de idei se poate doar 
observa că nici faptul existenței
R. P. Chineze ca una din marile 
puteri ale lumii, nici rolul pe care 
îl are acest stat în zilele noa
stre în relațiile internaționale nu 
se schimbă din această cauză. 
Dar, în momentul de față, dată 
fiind politica pe care guvernul
S. U.A. o promovează față de Chi
na, s-a creat o situație în care 
problema relațiilor dintre Statele 
Unite și China a depășit în mod 
vădit cadrul 
ale Statelor

S-a ivit o 
ză interesele 
rea în relațiile dintre Statele Uni
te și China, întreținută în mod ar
tificial prin politica S.U.A., și cu 
atît mai mult acțiuni ca cele în
treprinse astăzi de S.UA. în Ex
tremul Orient, duc și la agravarea 
relațiilor dintre toate marile puteri 
întemeietoare ale O.N.U. Se poate 
afirmă fără exagerare că actuala 
politică a S.U.A. față de China 
complică soluționarea multor pro
bleme internaționale importante și 
stinjenește într-o măsură conside
rabilă activitatea normală a 
O.N.U. ca organizație internațio
nală chemată să apere cauza păcii

EXISTA UN SINGUR STAT 
CHINEZ ȘI EL SE AFLA IN 
CHINA ȘI NICĂIERI IN ALTA 
PARTE, IAR TAIVANUL ȘI CE
LELALTE INSULE CHINEZE 
UNDE S-AU ACIUAT ACUZ* 
CIANKAIȘIȘTII CONSTITUIE O 
PARTE A CHINEI.

Numai guvernul care își are se
diul la Pekin — capitala Chinei, și 
căruia poporul chinez de multe mi
lioane i-a încredințat conducerea 
țării fui, are dreptul și posibilita
tea reală de a reprezenta China 
în relațiile internaționale. Și doar 
poziția nerealistă a guvernului 
S.U.A., care nici acum nu ține sea
ma încă de adevărata stare a lu
crurilor 
stacolul 
membre 
hotărîre 
ceastă 
tic al impostorului ciankaișist și 
să acorde reprezentanților 
Chine locul ce le revine de 
în O.N.U.

Cine va nega că China 
să-și elibereze teritoriul transfor
mat în bază militară a unei pu
teri străine și care a devenit o 
sursă de primejdie permanentă 
pentru viața pașnică a poporului 
chinez ? China are deplinul drept 
legitim de a lua toate măsurile 
necesare împotriva trădătorului

ste măsuri pe pămîntul ei și 
nu-și trimite forțele armate pe 
teritoriile altor țări, 
țiuni ale Republicii 
Chineze reprezintă numai măsuri 
legitime de autoapărare prevăzu
te și de Carta Organizației Na
țiunilor Unite, 
fel i 7 
care încearcă 
dreptul de a

.țele sale armate la mii și mii 

.de kilometri de S.U.A.
păstrarea insulelor chineze pe 
care le-a acaparat. Nu este în- 
tîmplător că pînă și aliații Sta
telor Unite din blocurile militare 
critică destul de vehement politi
ca americană față de China ca 
fiind nerealistă și primejdioasă.

Cred că orice om care mani
festă o adevărată îngrijorare pen
tru destinele păcii nu poate să 
nu ceară să se pună capăt situa
ției anormale și primejdioase 
create datorită actualei orientări 
politice a guvernului S.U.A. în 
Extremul Orient. Potrivit convin
gerii guvernului sovietic, pentru 
aceasta trebuie în primul rînd să 
se renunțe la o abordare îngustă și 
nerealistă a marilor transformări 
istorice ce s-au produs în China, 
trebuie să se recunoască dreptu
rile și interesele legitime ale Re
publicii Populare Chineze și să se 
pună capăt o dată și pentru tot
deauna politicii de provocări și de 
șantaj față de poporul chinez.

In Extremul Orient nu poate fi 
o pace trainică atîta timp cît 
flota militară americană nu va 
fi rechemată din strîmtoarea Tai
vanului, atîta timp cît soldați! a- 
mericani nu vor părăsi insula 
chineză Taivan și nu vor pleca 
acasă. Sîntem convinși că acea
sta este părerea nu numai a 
Uniunii Sovietice și a celorlalte 
state socialiste ci și a' taturor 
celorlalte țări cărora le este 
scumpă cauza păcii în Extremul 
Orient și în lumea întreagă.

Domnule președinte, .încheind 
acest mesaj adresat domniei voa
stre, și care este dictat de con
știința marii responsabilități ce re
vine țărilor noastre pentru menți
nerea păcii în lumea întreagă, țin 
să subliniez cu toată vigoarea că de 
acțiunile ulterioare ale guvernului 
S.U.A. depinde în întregime dacă 
în Extremul Orient va domni pa
cea sau, dacă această regiune va 
continua să fie un primejdios fo
car de război.

Aș dori să sper că veți primi 
cu înțelegerea cuvenită ■ acest 
mesaj al guvernului sovietic. îmi 
voi îngădui să exprim de aseme
nea convingerea că acest mesaj 
va fi just înțeles de întregul po
por american care, sîntem con
vinși, aidoma altor popoare, do
rește pace și nu vrea război.

Dacă guvernul S.U.A. va păși 
pe calea respectării drepturilor 
suverane legitime ale marelui po
por chinez, acest lucru va fi în 
mod neîndoielnic apreciat cu sa
tisfacție de toate popoarele da o 
contribuție serioasă a Statelor 
Unite ale Americii la cauza 
tăririi păcii generale.

Cu respect,
N. HRUȘCIOV

Moscova, 7 septembrie 1958.

Aceste ac-
Populare

Cu totul alt- 
acționează guvernul S.U.A 

încearcă să-și aroge 
for-

să-și 
trimite

pentru

în-

treburilor pur interne 
Unite.

situație care afectea- 
multor țări. încorda-

din China, constituie ob- 
care împiedică statele 

ale O.N.U. să ia unica 
justă — să azvîrle din a- 
organizație cadavrul poli-

marii 
drept,

tinde

Excelenței Sale,
D-lui D. EISENHOWER, 

Președintele Statelor Unite 
ale Americii

(Sublinierile aparțin redacției).

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Plenara C.C. al 
P.C.U.S. din 5 septembrie 1958 a 
adoptat următoarea hotărîre :

1. Să convoace la 27 ianuarie 
1959 cel de-al XXI-lea Congres 
extraordinar al P.C.U.S. cu urmă
toarea ordine de zi : „Cifrele de 
control ale dezvoltării economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 1959- 
1965".

Să desemneze ca raportor pe 
tov. N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Să publice în presă 
portului cu privire la 
control ale dezvoltării 
naționale a U.R.S.S. pe 
1965.

2. Să stabilească următoarele 
norme de reprezentare la cel de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S.: un 
delegat cu vot deliberativ la 6.000 
membri de partid și un delegat cu 
vot consultativ la 6.000 candidați 
de partid.

tezele ra- 
cifrele de 
economiei 
anii 1959-

3. Delegații la cel de-al XXI-lea 
Congres al partidului se aleg, con
form" Statutului partidului, prin 
vot secret. Din partea organizații
lor de partid ale regiunilor, ținu
turilor și republicilor autonome din 
R.S.F.S.R. delegații se aleg la con
ferințe de partid regionale și de 
ținut. In celelalte republici unio
nale, alegerea delegaților la Con
gresul partidului se face la confe
rințe de partid regionale sau la 
congrese ale partidelor comuniste 
din republicile unionale — după 
aprecierea C.C. ale partidelor co
muniste din republicile unionale.

Comuniștii care fac parte din or
ganizațiile de partid ale Armatei 
Sovietice, Flotei Maritime Militare, 
pazei interne și de excortă a Mi
nisterului Afacerilor Interne ale 
V.R.S.S. și unităților de frontieră, 
aleg pe delegații la cel de-al XXî- 
lea Congres al partidului împreu
nă cu celelalte organizații de par-

tid la conferințe de partid regio
nale și de ținut sau la congrese 
ale partidelor comuniste din repu
blicile unionale.

Comuniștii care fac parte din 
organizațiile de partid ale unită
ților Armatei Sovietice și Flotei 
Maritime Militare, aflate in străi
nătate, aleg pe delegații la cel 
de-al XXI-lea Congres al partidu
lui la conferințe de partid ale uni
tăților militare corespunzătoare.

4. Să organizeze în decembrie 
1958 și în prima jumătate a lunii 
ianuarie 1959 conferințe de partid 
regionale și de ținut și congrese 
ale partidelor comuniste din repu
blicile unionale pentru a alege de
legații la cel de-al XXI-lea Con
gres al P.C U.S. și pentru a dis
cuta tezele rapcrtului cu privire 
la cifrele de control ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1959—1965.

In întâmpinarea Congresului al XXhlea 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

MOSCOVA 8 (Aperpres). — 
Ziarul „Pravda" din 8 septem

brie publică următorul articol de 
fond intitulat „In întîmpinarei 
Congresului al XXI-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii 
tice“:

Cu mare însuflețire a 
poporul sovietic știrea despre 
Plenara din 5 septembrie 1958 
a Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice și Flotărîrea Plenarei cu pri
vire la convocarea celui de-al 
XXI-lea Congres extraordinar al 
P.C.U.S.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a ho
tărît să convoace la 27 ianuarie 
1959 cel de-al XXI-lea Congres 
extraordinar al P.C.U.S cu urmă
toarea ordine de zi : „Cifrele de 
control ale dezvoltării economiei 
naționale a 
1959—-1965“. Raportor în acea
stă problemă este desemnat to
varășul N. S. Hrușciov, prim se
cretar al C.C. al P.C.U.S. Tezele 
raportului cu privire la cifrele de 
control ale dezvoltării economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 
1959—1965 vor fi publicate în 
presă.

Congresele Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice au fost în
totdeauna importante evenimente 
istorice în viața partidului no
stru și a întregii țări, în dezvol
tarea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. De o 
uriașă importanță a fost Congre
sul al XX-lea al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Marele conducător și învățător 
al oamenilor muncii din toate ță
rile, întemeietorul partidului no
stru, Vladimir llici Lenin, care în 
timpul vieții sale a condus di
rect toate Congresele partidului; 
începînd de Ia Congresul al 
Il-lea, care a marcat începutul 
bolșevismului, a atribuit o im
portanță deosebit de mare ținerii 
congreselor de partid pentru dis
cutarea și rezolvarea sarcinilor 
arzătoare ale partidului și ale 
întregului popor — a sarcinilor 
luptei pentru victoria socialismu
lui.

Restabilind normele leniniste ale 
vieții de partid, Comitetul Central 
al partidului nostru supune spre 
discutarea întregului partid cele 
mai importante probleme ale con
strucției comuniste, îndrumă efor
turile partidului și ale întregului 
popor spre traducerea în viață a

Sovie-

primit

U.R.S.S. pe anii

hotărîrilor Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S.

In perioada care s-a scurs de 
la Congresul al XX-lea al P.C.U.S., 
economia, știința și cultura socia
listă ale Uniunii Sovietice au făcut 
un nou pas gigantic înainte, bu
năstarea oamenilor muncii crește 
neîncetat. Hotărîrile cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale a 
țării, adoptate de Congres, sint 
îndeplinite cu succes. Producția 
globală a industriei U.R.S.S. a 
crescut în 1956 cu aproape 11 la 
sută față de 1955, în 1957 — cu 
10 la sută și în primul semestru 
al anului 1958 — cu 10,5 la sută 
față de primul semestru al anu
lui 1957.

Intr-un ritm tot mai rapid se 
dezvoltă ramurile hotăritoare ale 
industriei grele care constituie 
baza întregii economii naționale, 
a întăririi continue a puterii țării 
și a, ridicării necontenite a bună
stării poporului sovietic.

In ce privește producția indu
strială, în prezent Uniunea Sovie
tică a lăsat în urmă toate țările 
capitaliste din Europa și își pune 
ca sarcină să ajungă din urmă 
Statele Unită ale Americii. Uniu
nea Sovietică depășește S. U. A. 
atît în privința ritmului de creș
tere cît și în privința sporului pro
ducției de minereu de fier, cărbu
ne, petrol, fontă, oțel, ciment, țe
sături de lină. In ce privește pro
ducția de energie electrică, extrac
ția de gaze și producția de încăl
țăminte, U.R.S.S. a depășit S.U.A. 
în privința ritmului de creștere, 
dar mai rămîne deocamdată în ur
ma lor în ce privește sporul a- 
nual absolut al acestei producții.

Avantajele sistemului economic 
socialist, care asigură dezvoltarea 
planificată și rapidă a economiei 
noastre, superioritatea noastră, în 
privința ritmului constituie o che
zășie sigură a faptului că în vii
torul apropiat U.R.S.S. va întrece 
S.U.A. în ce privește nivelul pro
ducției industriale.

Datorită măsurilor luate de par
tid în vederea avîntului rapid al 
agriculturii, s-au obținut succese 
uriașe în dezvoltarea producției a- 
gricole. Vastul program de dez
voltare continuă a agriculturii, e- 
laborat de Plenara din septembrie 
(1953) a C.C. al P.C.U.S., de 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S.
și de plenarele ulterioare ale C.C. <- 
al partidului, sînt traduse cu per-

severență în viață și dau roade mi
nunate.

încă anul trecut, la o serie de 
produse agricole, Uniunea Sovie
tică s-a apropiat de volumul pro
ducției agricole în S.U.A., iar la 
unele produse a ajuns deja din 
urmă și a depășit chiar actualul 
nivel de producție al acestor pro^ 
duse în S.U.A.

Măsurile luate de partid în ve>< 
derea dezvoltării agriculturii s-au 
manifestat cu o deosebită forță în 
anul curent — 1958, cînd țara 
noastră strînge o recoltă fără pre
cedent de cereale și alte culturi a- 
gricole de cea mai mare impor
tanță-

Pe baza succeselor remarcabile 
obținute în dezvoltarea tuturor ra
murilor economiei naționale, a 
crescut considerabil venitul națio
nal al U.R.S.S., se ridică neconte
nit bunăstarea oamenilor muncii, 
se dezvoltă impetuos știința și cul
tura sovietică. Faptele de eroism 
ale oamenilor de știință sovietici, 
ale întregului nostru popor au fost 
recunoscute în unanimitate și au 
stîrnit cu adevărat admirația în- . 
tregii omeniri progresiste.

Poporul sovietic se mîndrește 
pe bună dreptate cu victoriile re
purtate de țara noastră in ultima 
perioadă. Aceste victorii istorice 
sînt rezultatul conducerii înțelep
te de către partid, de către Comi
tetul său Central leninist, rezulta
tul muncii eroice a tuturor popoa
relor Uniunii Sovietice multina
ționale, strins unite în jurul scum
pului partid comunist.

înfăptuind consecvent linia ge
nerală leninistă, partidul nostru 
duce cu fermitate poporul sovietic 
din victorie în victorie. Hotărîrea 
Plenarei din 5 septembrie a C.C. 
al P.CJJ.S. cu privire la convoca
rea celui de-al XXI-lea 
extraordinar al partidului 
noi perspective mărețe 
țării noastre.

Intîmpinînd Congresul 
lea al P.C.U.S., popoarele Tării 
noastre Sovietice își unesc și mai 
strins rîndurile în jurul scumpului 
partid comunist — conducătorul 
și organizatorul tuturor victoriilor 
noastre, în jurul statului său ma
jor încercat — Comitetul Central 
leninist care ține sus victoriosul 
steag al marxism-leninismului.

(Text prescurtat)

Grave provocări
ale S.U.A. și marionetelor ciankaișiste

împotriva R. P. Chineze
PEKIN 8 (Agerpres), — China 

Nouă transmite: După ce la 7 
septembrie patru nave militare 
americane au pătruns în apele 
teritoriale ale R. P. Chineze, s-a 
observat din nou că la 8 septem
brie, începînd cu ora 10,40 dimi
neața, opt nave militare americane 
au pătruns una după alta în apele 
teritoriale ale Chinei în regiunea 
insulei Țzînmîndao și orașului Sia- 
mîn, situate în limitele zonei desituate în limitele zonei de

12 mile a apelor teritoriale ale 
R. P. Chineze.

Un reprezentant al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Chi-. 
neze a fost împuternicit să decla
re : După avertismentul serios dat 
de guvernul nostru navele milita
re americane au pătruns din nou 
în apele teritoriale ale țării noa
stre și acest lucru arată în mod cu 
totul evident că aceste 
constituie acte provocatoare,

Glasul plin de mînic 
al poporului chinez

7 (Agerpres).PEKIN 7 (Agerpres). —
A. Vlasov, corespondentul agen
ției TASS, ’ •'  
nciața zilei de 7 septembrie
străzile Pekinului 
nouă 
protest împotriva provocărilor 
războinice și a amenințărilor im
perialiștilor americani la adresa 
Republicii Populare Chineze.

Spre ora 15 peste un milion de 
locuitori ai Pekinului — munci
tori, funcționari, studenți, ostași 
ai armatei de eliberare naționa
lă, precum și țărani din satele 
apropiate au început să se adune 
în piața Tiananmîn — locul tra
dițional al manifestațiilor popu
lare.

In tribuna guvernamentală se 
aflau Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
Den Siao-pin, secretarul general 
al C.C. al P.C. Chinez, locțiitori 
ai premierului Consiliului de 
Stat, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, conducă-

transmite că în dimi- 
pe 

a început o 
demonstrație puternică de

acțiuni
cu

tori ai partidelor democratice 
ai organizațiilor obștești.

Printre oaspeți se aflau pirti- 
cipanți la cel de-al V-lea Con
gres mondial al U.I.S., membri 
ai delegațiilor străine care se 
află în prezent la Pekin, repre
zentanți ai corpului diplomatic.

în cadrul mitingului au luat 
cuvîntul Pîn Cijen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comitetului 
Popular al orașului Pekin.

întregul popor chinez, a spus 
el, sprijină întrutotul și aprobă 
declarația guvernului său, hotă- 
rîrea sa de a da o ripostă fermă 
provocărilor războinice ale S.U.A. 
Poporul chinez nu va permite în 
nici un caz amestecul S.U.A. în 
problema eliberării insulelor 
Țzînmîndao și Matsushan. Unit 
într-un tot, dl va putea să înfrîn- 
gă definitiv provocarea război
nică a agresorilor americani, să 
apere suveranitatea și integrita
tea teritorială a patriei sale.

Și

totul periculoase, întreprinse 
mod intenționat. In legătură 
aceasta guvernul Chinei dă 
nou avertisment serios,

★

PEKIN 7 (Agerpres). — 
na Nouă transmite: Clica 
kaișistă continuă să trimită în
tăriri pe insula Țzînmîndao 
(Quemoy) și să bombardeze re
giunile de coastă ale Chinei conti
nentale. Dorind să dea trupelor 
ciankaișiste de pe insula Țzînmin- 
dao posibilitatea de a adopta o 
atitudine realistă, unitățile pazei 
de coastă ale armatei populare de 
eliberare de pe frontul din 
Fuțzian au suspendat la 4 sep
tembrie focul împotriva trupelor 
ciankaișiste din Țzînmîndao.

în 
cu 
un

Chi- 
cian-

Japonia refuză 
să sprijine oficial 

acțiunile ciankaițisfe
TOKIO 8 (Agerpres). — După 

cum anunță agențiile de presă oc
cidentale, guvernul japonez a re
fuzat să sprijine in mod oficial ac
țiunile agresive ale clicii din Tai
van. Potrivit ziarului japonez 
Asahi, „ambasadorul" ciankaișist 
la Tokio a solicitat aceasta cu 
prilejul unei întrevederi cu mini
strul de externe adjunct, Yamada. 
Agențiile menționate relatează că 
guvernul japonez intenționează să 
se rezume la publicarea unei de
clarații prin care să-și exprime 
speranța într-o „soluționare paș
nică" a conflictului din strîmtoa- 
rea Taivan.
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Congres 
deschide 
în fața

al XXI-

MOSCOVA. — Valerian Zorin, 
locțiitor al ministrului Afacerilor— 
Externe al U.R.S.S., a înmînat lt 
H. Kroll, ambasadorul R. F. Ger
mane la Moscova, nota de răspuns 
a guvernului sovietic la nota gu
vernului R. F. Germane din 15 
august. Această corespondență 
este legată de problema folosirii 
de către forțele armate ale S.U.A. 
a teritoriului R. F. Germane pen
tru agresiunea în Orientul Apro
piat.

BUDAPESTA. — După cum 
transmite agenția MTI, la 6 sep
tembrie 1958, Ministerul Afaceri
lor Externe al Republicii Popu
lare Ungare a adresat legației 
franceze la Budapesta o notă în 
care protestează împotriva provo
cării care a avut loc la 5 septem
brie, cînd într-una din ferestrele 
legației ungare la Paris a fost a- 
runcată o sticlă cu benzină a- 
prinsă.

PEKIN 7 (Agerpres). — CHI
NA NOUA transmite : Cel de-al 
V-lea Congres al Uniunii Interna
ționale a Studenților care se des-, 
fățoară la Pekin își continuă lu
crările.

In ședința din 6 septembrie 
participanții la congres au pro
testat energic împotriva colonialis
mului, împotriva amestecului im
perialiștilor din S.U-A., Anglia și 
Franța în treburile interne ale al
tor țări.

BERLIN. — După cum relatea
ză presa, la 10 septembrie în Ger. 
mania occidentală vor începe ma
nevrele trupelor Bundeswehrului 
— cele mai mari manevre care 
s-au efectuat după război în Ger- 
mania occidentală.

PHENIAN. — La 9 septembrie 
se împlinesc 10 ani de la consti
tuirea Republicii Populare Demo- 
erate Coreene. L<a 8 septembrie la 
Phenian a avut loc o ședință 
festivă.

Kim Ir Sen a prezentat raportul 
consacrat celei de-a 10-a aniver
sări a constituirii R.P.D. Coreene.
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