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Consfătuirea pe țară organizată la uzinele 
Janos Herbak" din Cluj privind utilizarea 
rațională a materiei prime și a materialelor 

auxiliare în fabricile de încălțăminte

Prin telefon de la trimisul
„Scînteii tineretului" la Cluj

La uzinele „Ianoș Herbak" din 
Cluj, a început ieri consfătuirea 
pe țară a directorilor, inginerilor, 
contabililor, fruntașilor in produc
ție din întreprinderile sectorului 
pielărie și cauciuc privind utili
zarea rațională a materiei prime 
și a materialelor auxiliare.

Referatul prezentat de tovară
șul ION ENE, director general al 
Direcției generale industriale pie
lărie și cauciuc din departamen
tul industriei ușoare, a subliniat 
necesitatea reducerii consumurilor 
specifice de ma- 
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re, ca o îndato
rire patriotică a 
muncitorilor, in
ginerilor și 
nicienilor 
fabricile de 
călțăminte. 
știut astfel 
ponderea 
mai mare în ca
drul prețului de 
cost o are 
teria primă 
reprezintă 
55 la sută 
prețul de 
al ' 
tei. Iată de 
luptînd 
reducerea 
fumurilor 
cifice de 
terie primă și 
materiale auxiliare, gospodărin- 
du-și mai bine fabrica, colectivele 
de muncitori participă în mod con
știent la dezvoltarea continuă a 
avutului obștesc,

In cadrul discuțiilor purtate, to
varășul Ștefan Nylgesz, directorul 
general al uzinelor „Ianoș Her
bak", uzină în care lucrează peste 
700 tineri și care a obținut cel 
mai mic consum de materii prime 
la 20 de produse, a prezentat con
sfătuirii inițiativa colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din uzină DE A REALIZA LA 
CIT MAI MULTE - PRODUSE 
CELE MAI MICI CONSUMURI 
SPECIFICE ȘI CEA MAI BUNA 
CALITATE PE ȚARA. Colectivul 
uzinei „Ianoș Herbak" s-a anga

teh- 
din 
în- 

Este 
că 

cea

ma- 
care 
50— 
din 
cost 

încălțămin- 
ce 

pentru 
con- 
spe- 
ma-

BERLIN
Cu prilejul celei de-a 9-a aniversări a proclamării Republicii 

Democrate Germane, vă exprimăm, dragi tovarăși și prieteni, dv. 
și populației Republicii Democrate Germane, cele mai sincere și 
cordiale felicitări.

Succesele mari obținute de oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană pe drumul construirii vieții noi socialiste umplu 
de bucurie poporul muncitor din țara noastră.

Noi salutăm cu căldură și sprijinim propunerile guvernului Re
publicii Democrate Germane cu privire la pregătirea și încheierea 
Tratatului de pace cu Germania, care constituie o nouă dovadă a 
politicii sale externe pașnice și a luptei neobosite pe care o duce 
pentru apărarea intereselor vitale ale poporului german, Realizarea 
acestor propuneri constructive ar grăbi reunificarea pașnică și 
democratică a Germaniei — dorință arzătoare a poporului german 
— și în același timp ar micșora pericolul unui război atomic în 
Europa.

Constatăm cu profundă satisfacție că colaborarea frățească mul
tilaterală dintre țările noastre, bazată pe sprijinul reciproc, se 
dezvoltă continuu in folosul ambelor noastre popoare.

Ne exprimăm convingerea că prietenia de nezdruncinat dintre 
Republica Populară Romină și Republica Democrată Germană se 
va adinei neîncetat, contribuind la întărirea lagărului socialist în 
frunte cu U.R.S.S., a cărui unitate și forță constituie o chezășie a 
apărării păcii și a victoriei socialismului în țările noastre.

Urăm din toată inima oamenilor muncii din Republica Demo
crată Germană noi succese în construirea socialismului si in efor, 
turi'.e lor pentru unificarea pașnică a Germaniei.

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine 

I. G. MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine 

CHIVU STOICA

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

GH. GHEORGHIU-DEJ

LA ZECE ANI
LA ÎNFIINȚAREA
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S. M. T.-urîIorjat astfel ca încă în trimestrul 4 
al anului acesta să reducă consu
murile specifice față de cele pla
nificate cu procente variind între 
1—5 la sută la opt grupe de ma
terii prime și auxiliare, ceea ce 
înseamnă economii în valoare de 
498.000 lei. Din economiile de 
piei brute și semifabricate obținu
te prin aceste reduceri, se vor 
produce 16.500 perechi de încăl
țăminte. Analizind posibilitățile 
existente, colectivul uzinei „Ianoș 
Herbak" a cerut ministerului ca 

pentru anul 
1959 uzina să 
fie planificată 
sub media rea
lizărilor din
1958 cu procen
te variind între 
1—2,5 la sută Ia 
5 produse din 
cele 20 la care 
s-a obținut cel 
mai mic consum 
specific pe țară 
și să planifice în
1959 cel mai 
mic consum spe
cific pe țară la 
încă 10 produse.

Tovarășul 
Ștefan Nylgesz 
a arătat con
sfătuirii că u- 
zina „Ianoș 
Herbak" își mo
difică propriile 
propuneri din 
planul de apro

vizionare pentru 1959 cu 20.003 kg. 
tanin mai puțin, cu 1.500 kg. so
luție de lipit mai puțin și cu 1.000 
kg. ago. Consumurile reduse pe 
care Ie vor realiza în 1959, com
parate cu realizările medii ale a- 
nului 1958 vor aduce uzinei Ia 
aceste materii prime și
economii in valoare de 1.762.254 
lei. Astfel, din materiile prime e- 
conomisite, uzina va lucra in 
1959, 4 zile la tăbăcării, 8 zile 
la ștanță și 14 zile la croitul căp
tușelilor din piele.

Inițiativa muncitorilor, tehnicie-

L. POPESCU

• Inițiativa patrio
tică a colectivului 
uzinei „Ianoș Her
bak".

• 14.500 perechi în
călțăminte în plus 
din aceeași cantita
te de materiale.

• 1.742.254 lei e- 
eonomisițî prin redu
cerea consumurilor 
specifice.

• Zeci de între
prinderi s-au angajat 
în întrecere.

• Sprijinul cerce 
tâtorllor.

In secția mecanică a între
prinderii „Electro-Banat" din 
Timișoara lucrează și utemis- 
tul IOAN TUIA. Iată-1 în foto
grafie lucrînd la presa de ca
librat carcase pentru farurile 
de tractor.

După cum a arătat 
tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej în expunerea 
sa la Consfătuirea ță
ranilor și lucrătorilor 
din sectorul socialist 
al agriculturii de la Constanța, transfor
marea socialistă a agriculturii, creșterea 
producției agricole, sînt strîns legate de 
mecanizarea agriculturii, de introducerea 
progresului tehnic în toate ramurile pro
ducției agricole.

Lenin ne învață că pentru a ridica pro
ductivitatea muncii în agricultură și pen
tru a convinge țărănimea să treacă la ma
rea agricultură socialistă este necesară 
crearea unei puternice baze materiale me
canizate.

Pe baza politicii leniniste a partidului’ 
nostru, de industrializare socialistă a țării, 
datorită dezvoltării continue a ramurii 
constructoare de mașini agricole, a fost 
posibilă înzestrarea agriculturii noastre cu 
un puternic parc de tractoare și mașini a- 
gricole de un înalt nivel tehnic.

Statul nostru democrat-popular, indu
stria noastră socialistă și clasa muncitoa
re, au depus eforturi mari pentru organi
zarea și dezvoltarea stațiunilor de mașini 
și tractoare. Investițiile în acest sector se 
ridicau la sfirșitul anului 1957 la 
3.401.000.000 lei, revenind pentru fiecare

Ing. Petru Moldovan
director general în Ministerul

Agriculturii și Silviculturii

100 de hectare coope
rativi zate cite 130.000 
lei în mașini și utilaj 
agricol.

Stațiunile de ma
șini și tractoare au de- 

principală în transforma-

auxiliare

DEOSEBITUL SUCCES
al Teatrului Național „I.L. Caragiale"

la Moscova
MOSCOVA 

tul Agerpres 
colele Teatrului Național 
Caragiale" se desfășoară în ca
pitala Uniunii Sovietice cu un 
succes deosebit manifestat atît în 
primirea de care se bucură în 
fața publicului cit și în aprecie
rile laudative ale oamenilor de 
teatru.

Duminică, în matineu, a avut 
loc al doilea spectacol al „Scri-

6. — Coresponden- 
transmite: Specta- 

......................„1. L.

Sosirea delegației sovietice 
care participă la sărbătorirea 

LUNII PRIETENIEI ROMÎNO - SOVIETICE

L
La sosire,- pe aeroportul Baneasa

Foto: N. STELORIAN

sorii pierdute". Ca și la cel dinții, o sală 
plină a aplaudat călduros strălucitoarea 
comedie și excelenta ei prezentare. La 
spectacol a asistat și colectivul care a 
jucat „Scrisoarea pierdută" pe scena 
Teatrului de Satiră din Moscova. Acea
sta a fost prilejul unei cordiale întîlniri 
între cele două echipe de interpreți ai 
„Scrisorii".

Duminică seara, artiștii romîni au dat 
cel mai greu examen din turneu : au ju
cat „Revizorul" de Gogol în fața unui 
public în rîndurile căruia se puteau re
cunoaște numeroase personalități ale 
vieții teatrale din Moscova. Spectacolul 
a repurtat un succes excepțional: „Revi
zorul" în interpretarea Teatrului nostru 
Național este unanim considerat aici ca o 
realizare strălucită, demnă prin fidelita
tea față de spiritul operai dramatice, prin 
realismul și verva lui, de cele mai vii 
elogii.

Spectacolul de astăseară al Teatrului 
Național — „Bădăranii", cu care prima 
noastră scenă a participat anul trecut la 
Festivalul Goldoni de la Veneția — s-a 
bucurat de asemenea de o excelentă pri
mire din partea publicului moscovit.

venit o pîrghie
rea socialistă a satului, ele au un rol im
portant in înfăptuirea marii revoluții care 
se săvîrșește în patria noastră, pe baza 
politicii Partidului Muncitoresc Romîn in 
mentalitatea țăranilor. Acum, cind secto
rul cooperatist al agriculturii are în stă- 
pînirea sa un ogor uriaș, se poate consta
ta că cele 240 de stațiuni de mașini și 
tractoare au adus un aport serios la tra
ducerea în viață a indicațiilor partidului.

Pentru ca stațiunile de mașini și trac
toare să poată îndeplini cerințele tot mai 
mari din partea nenumăratelor gospodării 
agricole colective, cooperative agricole de 
producție și întovărășiri agricole pe care 
le deservesc, partidul și guvernul au dat 
o atentie deosebită înzestrării acestora cu 
un mare număr de tractoare și mașini a- 
gricole de mare randament. Cîteva cifre 
in această privință sînt pe deplin edifica
toare.

Dacă în anul 1938 existau în agricultu
ră un număr de 4.858 tractoare convențio
nale de diferite mărci străine, azi, țara 
noastră se poate mîndri cu peste 40'500 
tractoare convenționale, dintre care 
peste 90 la sută fabricate după anul 
1948 de către tînăra noastră industrie con
structoare de tractoare.

Dar nu numai creșterea uriașă a numă
rului tractoarelor este importantă, ci și 
creșterea continuă a calității acestora. Ul
timele tipuri de tractoare universale, 
U.T.O.S.-26 și U.T.O.S.-27 au îmbunătă
țiri sensibile față de tractoarele I.A.R.-22, 
fabricate în anul 1948. In S.M.T.-uri, nu
mărul tractoarelor agricole a crescut de 
peste 7 ori în anul 1958, față de anul 1948 
și tot de atîtea ori al plugurilor de tractor 
și semănătorilor de cereale. Numărul com
binelor a crescut de la zece la 1.100. Pe 
lingă aceasta, stațiunile de mașini și trac
toare dispun de un bogat și variat sorti
ment de mașini, ca cultivatoare, selectoa
re, pompe și motoare de irigat, cositori și 
greble mecanice, pluguri de trasat canale, 
de desfundat în vii și livezi, precum și un 
mare număr de batoze. Cu această puter
nică bază tehnico-materială, stațiunile de 
mașini și tractoare au executat un volum 
de lucrări agricole exprimate în ha a.n. din 
ce în ce mai mare. Așa, spre exemplu, rea
lizările anului 1957 întrec de 4,8 ori pe 

cele ale anului 1949,
Sectorul socialist-cooperatist al agricul

turii noastre crește necontenit, cuprinzind 
anul acesta peste patru milioane hectare, 
ceea ce presupune o sporire neîncetată a 
sarcinilor stațiunilor de mașini și tractoa
re. Cerințele acestea trebuie să fie satis
făcute nu numai prin înzestrarea cu noi 
tractoare și mașini agricole a S.M.W-uri- 
lor, ci 
țial al 
gricole

și prin folosirea întregului poten- 
parcului de tractoare și mașini a. 
existente.

(Continuare în pag. 3-a)

Luni la’ ‘amiază a sosit în Capi
tală delegația sovietică care par
ticipă la sărbătorirea Lunii priete
niei romîno-sovietice în țara 
noastră.

Din delegație fac parte G. G. 
Sotnikov, vicepreședinte al Consi
liului Economiei Naționale al ora
șului Moscova, vicepreședinte al 
conducerii Asociației de prietenie 
sovieto-romîne, A. V. Reabinin, se
cretar al Comitetului raional So- 
vietski al P.C.U.S. din Moscova, 
Evghenia Grigorievna Sorocian, 
președinta unui colhoz din R.S.S. 
Moldovenească, Roza Ivanovna 
Makagonova, actriță de film.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
sovietici au fost salutați cu căl
dură de academicienii P. Constan- 
tinescu-Iași și Ilie Murgulescur 
Vicepreședinți al A,R.L,U.S.-ului, 
C. Prisnea, adjunct Șal ministru-

lui Tnvățămîntului și Culturii, 
Ștefan Cruceru, secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P. M. R., C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, președintele Consi
liului regional A. R. L. U. S. 
București, Letiția Ionescu, vice 
președinte al Sfatului Popular a' 
Capitalei, Galjriela Bernachi, vice
președintă a Consiliului Naționa’ 
al Femeilor din R.P.R., Sanda Ran 
gheț, secretară a Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R.P.R., prof. Mihail Ghelmegeanu 
vicepreședinte al S.R.S.C., Eugen 
Rodan și Ion Moraru, secretari ai 
A.R.L.U.S.-ului, V. Manoliu, se
cretar general al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, I. Rab, director în 'Minis
terul Afacerilor Externe, membri 
ai Consiliului General A.R.L.U.S., 
funcționari superiori din Ministe
rul Invățămîntului și Culturii, zia
riștii "

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București și 
I. S. Ilin, secretar al Ambasadei.

Urînd bun sosit oaspeților so
vietici, /acad. P. Constantinescu- 
lași a subliniat că vizita lor în 
țara noastră va contribui la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la în
tărirea prieteniei de nezdruncinat 
dintre popoarele romîn și sovietic.

A răspuns G. G. Sotnikov, con
ducătorul delegației, care a arătat 
că popoarele sovietice nutresc o 
prietenie sincera față de poporul 
romîn, exprimînd în numele dele
gației bucuria de. a part’cipa la 
manifestările prilejuite în țara 
noastră de sărbătorirea Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

Cei prezenți au făcut membrilor 
delegației sovietice o primire deo
sebit de călduroasă.

— Eram mic pe-atunci, cam 
așa...

Și Grigore arata cu mina la 
vrepn metru deasupra pămân
tului. Dimineața se scula din 
zori, mînca o strachină de lap
te rece cu mămăligă și pleca 
dirdîind de frig spre izlaz, mî- 
nînd din urmă zece oi cu cău
tătura bleagă și o capră năpîr- 
lită, care conducea alaiul țan
țoșă și cu fruntea sus. Pe izlaz 
oile se adunau de-a valma cu 
ale altora, iar el juca poarca. 
Mai tîrziu însă jocul înceta. 
Copiii lăsau oile și fugeau la 
drumul care venea dinspre sat, 
chiuind. Venea tractorul ! Era 
ca un hipopo
tam, care păcă- 
nea și scotea 
fum. Sus la vo- 
lan conducea un 
neamț cu bască 
pe cap, care 
vea lingă el 
nuia lungă 
care se apăra 
copii ca de cîini. 
Pe care-l ajun
gea îl plesnea peste țurloaie 
de-l seca la inimă.

După ce intra pe ogor și 
trăgea cîteva brazde, „Lanz- 
Buldog“-ul se oprea, opintin- 
du-se ca un bou, gata să cadă 
în jug. Neamțul cobora, croia 
cu nuiaua în stingă și-n dreap
ta, apoi își băga mîinile în fie
răria dinăuntru, meșterind nu
mai el știa ce. Copiii ședeau 
mai de-o parte cu degetele-n 
gură, privind cu o curiozitate 
de sălbatici animalul de metal, 
minunea din fața lor. Apoi, 
toată noaptea, se zvîrcoleau sub 
țoale, visîndu-se pe tractor, 
trăgînd brazde în sus și-n jos.

Pe la prinz venea, înir-o 
șaretă trasă de un armăsar 
murg boierul, și copiii știind

de frica mopsului fugeau îna
poi la poarcă.

Seara îl conduceau pe neamț 
ca pe-o mireasă înapoi în sat.

— Ce n-aș fi dat atunci să 
mă sui și eu oleacă pe tractor 
— îmi spune Grigore clătinînd 
din cap melancolic. Odată i-am 
dat neamțului un sin de cireșe 
numai să mă lase să pun mina 
pe volan. Pe urmă, cînd am 
crescut mare (adică ce mare, 
acum zece ani, aveam vreo 
paisprezece, cinsprezece ani) și 
s-a făcut semeteul la noi, la 
Făurei, am plecat din sat de la 
noi vreo șaisprezece băieți să 
ne facem tractoriști. Ne plă-

(Agerpres)’
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Să încadrămrul celălalt al ogorului colecti
viștilor din Găiseanca.

Mă gîndesc acum la biogra
fia lui simplă și luminoasă, de 
muncitor al pămîn-tului din Bă
răgan și mi se pare uluitor de 
asemănătoare cu cea a miilor 
de tineri tractoriști, care for
mează armata aceasta modernă, 
de muncitori în salopetă ai pă
mîntului.

La istoria nouă a acestei țări 
adăugăm mereu alte capitole 
despre ceea ce n-a fost înainte 
și ceea ce se crează azi, despre 
ceea ce cifric exprimăm prin- 
tr-un zero și de unde linia de 
grafic pornește în sus, trecînd 

înainte peste o 
sută sau mai 

' mult.
i Mecanizatorii 

de la sate, trac- 
toriștii, combi- 
nerii și agrono
mii alcătuiesc u- 
nul din capito
lele acestea.

— — - B social a-
părut în anii a- 

ceștia de ofensivă pentru ridi
carea agriculturii de la plugul 
de lemn și răzor lingă răzor, 
la tractor de ultim tip, care 
se afirmă din India piuă în 
Grecia și la ogoare care se în
tind fără haturi pe o întinde
re cit Dobrogea de mare — tî- 
nărul mecanizator de la sate 
capătă semnificațiile majore 
ale apropierii satului de oraș, 
ale înfrățirii celor care au pus 
pe stema țării la un loc 
sonda și cununa de spice.

Cei care au intrat masiv in

ION BĂIEȘU

n t
TRACTORIȘTII!

ceau tractoarele. Unele erau 
vechi, niște rable rămase de la 
boieri, pe urmă au început să 
vină I .A.R.-urile romînești, 
noi-nouțe. Am învățat meseria 
pe nerăsuflate. Și cînd am in
trat prima oară cu tractoarele 
în satul nostru, se țineau după 
noi nu numai copiii, ci și oa
menii mari.

în semeteul nostru, tracto
riștii sînt numai tineri aproa
pe. Toți au venit de prin sate. 
Iacă, abia am trecut de 20 de 
ani și putem spune că pe trac
tor am crescut. Aici am învă
țat meserie, aici ne-am făcut 
oameni.

Grigore a ieșit apoi din va~ 
gonul dormitor și-a pornit mo
torul și apoi a intrat în braz
dă, îndepărtîndu-se spre hota-

Elevi ai Școlii 
tehnice de coo
perație din Bu
zău săpind gro
pi pentru plan
tarea pomilor pe 
marginea șose
lei Buzău-Brăila.

Foto:

M. CARANFIL

toate șoselele patriei
cu

POMI
fructiferi

Sîmbăfă și duminică noi brigăzi de mii 
de tineri au ieșit la muncă voluntară

Acțiunea de plan
tare a pomilor pe 
marginea șoselelor a 
continuat cu o mai 
largă participare a 
tinerilor sîmbătă și 
duminică. De-a lungul 

unor șosele — deo
camdată încă lipsite 
de decorul copacilor 
■— mii de tineri au 
săpat in aceste două 
zile alte mii de gropi 
în care vor fi plan
tați in următoarele 
săptămîni pomi rodi
tori. Au făcut-o cu 
entuziasm, cu bucu
ria perspectivei 
cîntătorului 
pe care-l vor 
șoselele după cițiva 
ani. atunci cind pu- 
ieții sădiți de ei vor 
fi pomi 
broși, 
rod.

Am 
șeaua 
printre 
steri

un 
am

a-

în- 
tablou 

oferi

înalți, urn- 
încărcați de

auzit pe șo- 
Buzău-Brăila 
zecile de ti- 
care săpau

gropi pe doi tineri 
vorbind :

— Să punem 
semn aici unde 
săpat noi.

— De ce ?
— Ca să știm,

tunci cînd vor crește 
pomii mari, care e 
cel sădit de noi. O 
să trecem 
pe-aici pe șosea, o 
să ne oprim 
stăm puțin să ne o- 
dihnim la umbra lui.

Elevi ai școlii teh
nice de cooperație și 
ai școlii pedagogice 
din Buzău, tineri din 
satele Costești, Spă
tarii, Gomoiești, Pie- 
trosu au venit să lu
creze de-a lungul șo
selelor Buzău-Brăila 
și Buzău-Ufziceni cu 
o bucurie sărbătorea
scă. Au venit mult 
mai mulți decît se 
stabilise. Mașinile a- 
bin i-au luat pe toți, 
' Și in alte părți, a-

poate

și-o să

celași entuziasm a 
mobilizat sute și mii 
de tineri la această 
acțiune.

Iată frînturi din 
comunicările primite 
la redacție :

1280 de tineri din 
regiunea Timișoara 
au săpat pe margi
nea șoselelor Lugoj- 
Timișoara și Timișoa
ra-Arad 697 de gropi.

La Galați peste 
600 de tineri au săi 
pat aproape 650 de 
gropi.

Peste 250 de tineri 
au săpat în regiunea 
Parau 343 de gropi, 
iar în regiunea Cluj 
586 de tineri au să
pat 612 gropi.

La Iași 600 de tii

M. CARANFIL

( Continuare 
în pag. 3-a)



I
( SportiviiÎUn club școlari 
1 sportiv 
jîn Orașul Sta lin Ș 
[ ORAȘUL STALIN. (De la ' f corespondentul nostru).
( Dînd viață Hotărîrii C.C. al 1 
I P.M.R. și a Consiliului de Mi- j 
f niștri al R.P.R. cu privire la ) 
(reorganizarea și dezvoltarea 1 
f mișcării de cultură fizică și) 
( sport, zilele trecute a luat fiin- j 
iță la Orașul Stalin, dinj 
| inițiativa Consiliului regional j 
( UCE.S. și a Comitetului regio-) 
( nai U.T.M., clubul școlar spor- ! 
f tiv „Luceafărul", care reunește) 
( elevii sportivi din școlile ora- J 
1 șului. Clubul școlar sportiv din j 
f Orașul Stalin dispune de baze j 
C sportive, piste de atletism, săli J 
f de gimnastică cu toată opara-J 
( tura și instalațiile necesare, e-t 
'ț chipament sportiv, precum și j 
( un mare număr de cadre teh- J 
f nice de specialitate,. ceea ce va J 
f asigura o rodnică activitate ce- j 
(lor 11 secții sportive ale j 
ț clubului : handbal, volei, bas-1 
j. chet, tir, atletism etc. Totoda- j 
( tă, prin competiții sportive, j 
( excursii, reuniuni, acțiuni de J 
f folos obștesc etc., clubul își j 
(propune să contribuie la dez-) 
( voltarea tradițiilor sportive1 
| existente in școlile din oraș, la j 
( organizarea mai plăcută a acti-) 
( vității extrașcolare a elevilor, J 
f la îmbunătățirea procesului in- j 
( structiv-educativ în școli, la) 
(educarea comunistă patriotică) 
| a elevilor.
f Elevii sportivi și cadrele di- j 
( dactice care au participat la j 
[ adunarea festivă de constituire j 
[ a clubului s-au angajat să J 
( nu-și precupețească eforturile) 
j pentru a apăra cu cinste culo- j 
I rile clubului în competițiile și j 
( întrecerile sportive.

de la
SON DE In campionatul de fotbal

Cum se pregătește tineretul
pentru crosul

„Să întîmpinăm 7 Noiembrie"

Un start bun

Crosul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" este o tra
dițională sărbătoare sportivă a tinerilor din țara 
noastră. Mii și mii de tineri participă cu entuziasm 
la această întrecere tinerească, simbol al prieteniei 
strînse ce unește tineretul din patria noastră cu ti
neretul sovietic.

în dorința de a prezenta o seamă de aspecte din 
pregătirea și desfășurarea acestei întreceri de masă 
am efectuat un raid anchetă prin cîteva organizații 
U.T.M. din uzinele raionului 23 August din Capitală.

ganizației 
cei

La uzinele „23 August" din Ca
pitală pregătirile sînt în toi. Or
ganizația U.T.M. împreună cu co
lectivul sportiv au făcut un plan 
comun de acțiune, în vederea mo
bilizării tinerilor pentru a parti
cipa în număr cît mai mare la 
acest important eveniment: „Crosul 
7 Noiembrie".

în munca de mobilizare a tine
rilor pentru a participa la această 
competiție sînt folosite cele mai 
diverse mijloace. Astfel, zilnic la 
stația de radio-amplificare se a- 
rată tinerilor importanța partici
pării la cros. La gazetele de pere
te precum și în ziarul uzinei au 
apărut materiale menite să mobi- 
lizeze pe tinerii muncitori la a- 
ceastă întrecere. în uzină există 
foarte multe formațiuni sportive 
în cadrul secțiilor productive. Toți 
tinerii care fac parte din aceste 
formațiuni sportive ca și cei din 
secțiile uzinei, mai ales de la me
canică, motoare, turnătorie vor 
participa la cros. Nu vor lipsi din
tre participanți nici tinerii care 
fac parte din primele formații 
sportive ale uzinei.

O intensă muncă a fost 
pentru a antrena cît mai
tinere fete. Rezultatele sînt dintre 
cele mai bune. Astfel, în planul 
făcut de către organizația U.T.M. 
din uzină împreună cu colectivul 
sportiv, se prevede un număr de 
peste 1.000 participanți dintre ca
re aproape 2O°/o sînt tinere mun
citoare.

muncitoare. A- 
ceastă cifră nu-i 
mulțumește pe 
tovarășii 
conducerea 

U.T.'M. și nici 
consiliul colectivului 

Ei sînt convinși că 
numărul participanților la cros va 
fi cu mult mai mare. Și posibili
tăți există. In fabrică, marea ma
joritate a muncitorilor o formează 
tinerii.

Se vede deci că în multe din 
întreprinderile din raionul 23 Au
gust această problemă a fost în 
preocupările organizațiilor U.T.M. 
ale colectivelor sportive. Mai sînt 
și unele întreprinderi unde pînă 
acum nu s-a făcut...

din 
sportiv.

dusă 
multe

Pînă acum s-au înscris peste 300 
tineri, care chiar în această săptă- 
mînă vor lua startul în această 
mare competiție de masă. Pentru 
ca primele întreceri să se desfă
șoare în bune condițiuni, colecti
vul sportiv a pregătit echipamen
tul necesar întrecerii, precum și 
traseul pe care vor avea loc între
cerile etapei pe colectiv.

In săpiămîna aceasta 
primele întreceri

La Industria Bumbacului B am 
găsit aceeași situație. Organizația 
U.T.M. în colaborare cu colectivul 
sportiv se preocupă să mobilizeze 
cît mai m’ulți tineri. Dintre cei 
peste 200 tineri, care s-au înscris 
pentru a-participa la faza pe co
lectiv ce se va desfășura în această 
săptămînă peste 150 sînt tinere

Cea de-a 13-a ț 
ediție a corn- p 
petiției cicliste 
internaționale « 

„Cursa Victo- p 
riei", desfășurată p 

în cinstea Zilei Forțelor Ar- p 
mate ale R.P. Romîne, a luat ' 
sfîrșit duminică cu victoria tî- 
nărului alergător dinamovist 
Marcel Voineâ. La vîrsta de 
numai 20 de ani, Marcel Voi- 
nea a repurtat o victorie stră
lucită, dfemonstrînd de-a lungul 
întrecerii calități deosebite atît 
în etapele de plat, în cursa 
contra cronometru cît și în e- 
tapele . de munte. Pe echipe 
întrecerea a revenit formației 
Dinamo care a impresionat din 
nou prin onto- itatea și com
bativitatea alergătorilor săi.

Anul acesta cicliștii dinamo- 
viști au dominat majoritatea 
competițiilor desfășurate în 
țară, cîștigînd Turui ciclist al 
R.P. Romîne, Cursa munților, 
campionatele de fond și setni- 
fond, și circuitul regiunii Plo- 
ești.

Uitima etapă a „Cursei Vic
toriei", disputată pe ruta Orașul 
Stalin—București a revenit a- 
lergătorului cehoslovac Rudolf 
Rendl.

Dintre cicliștii romîni în a- 
ceastă competiție s-au mai re
marcat tinerii N. Matei (Con
structorul), I. Cosma (Dina
mo), I. Stoica (Voința), și I. 
Neagoe (Recolta).

în fotografie, sus, sosirea în 
ultima etapă.

O etapa 
general calmamMai zilele trecute, am vizitat citeva schele petro

lifere: Schela Mare, Boldești, precum și Rafinăria 
nr. 2 din regiunea Ploești, Am văzut că activitatea 
sportivă in riadul tinerilor petroliști, se bucură de 
o largă participare. Peste tot s-au obținut rezultate 
bune in mobilizarea și antrenarea a cit mai mulți 
tineri în practicarea sportului. Toate aceste rezul
tate au fost și sînt posibile datorită grijii deosebite 
pe care statul democrat-popular o are față de tine
retul patriei noastre. La Scheta Mare ca și la Bol
dești, tinerii au la dispoziție terenuri de fotbal, vo
lei, piste de popice, ștranduri, piste G.M.A., înze
strate cu aparatele necesare. Multe din acestea au 
fost construite prin muncă voluntară de către tineri. 
La Rafinăria nr, 2 Ploești, nu peste mult timp, tine
rii vor primi In folosință un nou teren de fotbal.

Tinerii participă cu mult entuziasm la competițiile 
de casă care se organizează în schele sau la rafi
nărie. La Schela Mare, în cadrul competițiilor de 
casă de o mare popularitate se bucură șahul. A- 
proape că nu-i tinăr care să nu fi participat la a- 
ceste concursuri. Aceeași largă participare a carac
terizat și concursurile de tir, popice, care s-au or
ganizat la Schela Mare. Nici celelalte competiții 
sportive cum ar fi trasul la frlnghie, n-au cunoscut 
o participare mai puțin numeroasă din partea tine
rilor.

Pe pista G.M.A. de la Schela Mare, care nu de 
mult a fost reamenajată cu ajutorul conducerii sche
lei și-au trecut ptnă acum normele G.M.A. aproape 
500 tineri. La crosurile organizate tn cinstea zilelor 
de I Mal Și 7 Noiembrie participă in medie aproa
pe 500 tineri petroliști. Și la Schela Mare ca și la 
Boldești precum șl la Rafinăria nr. 2, tn aceste zile 
au loc mari pregătiri tn tntimpinarea Zilei petrolistu
lui. Astfel, se vor organiza concursuri sportive de 
atletism, curse de biciclete, meciuri de fotbal. Nu 
vor lipsi din cadrul acestor concursuri nici trage
rea la frlnghie sau alergările în sac.

In obținerea acestor rezultate un rol de seamă l-a 
avut și ll are. In special, strînsa colaborare care 
există între organizațiile U.T.M., colectivele spor
tive și comitetele de întreprindere.

Colectivele sporttve de la Schela Mare, de la Bol
dești sau Rafinăria nr. 2 găsesc în permanentă în 
comitetele U.T.M. și sindicat sprijinitori activi ai 
muncii sportive. Planurile comune se pregătesc mi
nuțios, apoi organizațiile U.T.M. prin secretarii de 
secții, explică tinerilor importanța concursurilor 
sportive. întreaga această activitate este coordonată 
și condusă de către organizația de partid.

Tinerii sportivi au fost încadrați tn învătămintul 
politic, iau parte ta conferințele pe teme de educa
ție politică și morală. Rezultatele acestei munci sînt 
dintre cele mai bune. Echipele de fotbal din Schblă 
Mare și Boldești din care fac parte foarte mulji ute- 
miști, au adus mereu satisfacții suporterilor — mun
citorii petroliști. Se vede la ei același elan, ace
lași avînt, la fel ca în producție. De altfel, la obți
nerea de către Schela Ma'e a drapelului de schelă 
fruntașă pe țară în ramura extracției, au contribuit 
și tineri sportivi ca Văleanu Ftorian, Ciulei Gheor. 
ghe, Georgescu Gheorghe.

S-ar mal putea spune multe alte lucruri bune, dar 
și din exemplele date reiese că activitatea sportivă 
tn rîndurile tinerilor petroliști este bogată.

D. DUȚA

general, etapaIn general, etapa 
disputată duminică în 
cadrul campionatului 
republican de fotbal 
s-a soldat cu rezulta
te scontate, echipele 
favorite adjudeeîn-
du-și victorii muncite, 
dar meritate. Singura 
întîlnire care s-a în
cheiat cu un rezultat 
oarecum neașteptat, 
este cea dintre forma
ția campioană „Petro
lul" și echipa Casei 
Centrale a Armatei. 
Pentru cine a asistat 
însă la această întîl
nire,'victoria militari
lor este pe deplin me
ritată, formația C.C.A. 
prestînd un joc matur, 
legat și mai bine o- 
rientat din punct de 
vedere tactic. Forma
ția ploeșteană rt-a 
mai reușit să realizeze 
jocul bun prestat în 
compania formației 
Wismut, dovedindu-se 
a fi lipsită de vitalita
tea și puterea de luptă 
ce o caracterizează de 
obicei practicînd în 
general, lin joc modest 
incapabil de a se ridi
ca la nivelul partene
rilor de joc.

O victorie muncită 
ce a ridicat-o pe locul 
doi în clasamentul ge
neral a fost realizată 
de formația „Rapid“ 
care întrecînd pe dina- 
moviștii din Bacău cu 
2-1 a dovedit că se 
găsește în vizibilă as
censiune de formă. 
Marea deziluzie a

cuplajului bucureștean 
a furnizat-o evoluția 
echipe; „Progresul" 
care a cucerit o victo
rie aparent categorică, 
(4-1), dar puțin sem
nificativă, în dauna 
ultimei clasate „Fa
rul" Constanța. Con- 
stănțenii au desfășu
rat un joc mai legat, 
au depus multă ener
gie pe parcursul întîl- 
nirii, înaintarea lor, 
însă, este complect 
deficitară în șutul la 
poartă. Dovadă faptul 
că duminică, după 4 
întîlniri disputate, au 
reușit să înscrie pri
mul gol (și acesta 
fiind meritul unui a- 
părător).

Terminînd la egali
tate, cu colegii lor din. 
Cluj, studenții timișo
reni continuă să se 
comporte pe linia ulti
melor evoluții — adi
că modest — înainta
șii lor, în special, do
vedindu-se lipsiți de 
eficacitatea care i-a 
consacrat în campio
natul trecut.

In continuă ascensi
une de formă (deși 
lipsiți de cîțiva titulari 
de bază), dinamoviștii 
bucureșteni, învingînd 
U.T.A. cu 2-1 și-au 
păstrat primul loc iar 
U.T.A., coborînd trei 
locuri se apropie ver
tiginos de plutonul co
daș.

In rest trebuie re
marcată forma slabă 
a formației miniere 
„Jiul" care în 2 meciuri 

a primit zece goluri, 
precum și inconstanța 
manifestată de echipa 
„Steagul Roșu“ care 
se comportă complect 
diferit de la joc la 
joc.

E. PITULESCU

ii

Progresul Gheorghieni 
învingător în Polonia

In prezent se află în turneu 
în R.P. Polonă echipa de hochei 
pe iatbă Progresul Gheorghieni. In 
primul joc disputat în localitatea 
Sroda (în apropiere de Poznan) 
hocheiștii români au întîlnit for
mația locală Polonia, de care au 
dispus cu scorul de 2—1.

Campionatul o- g 
| rășenesc de vo-1

8 fn m 1ei reunește la |
- ® mT startul său o g
| seamă de for-1

mâții tinere din | 
| uzinele și fabricile Capitalei | 
□ noastre. Vă prezentăm acum | 
g o imagine din întîlnirea echi- | Q O
g pelor Uzinei Metalurgice „Vie-1 
g toria" și „Electroaparataj", | 
g susținută duminică pe stadio- £ 
g nul „Dinamo". Tinerii munci-1 
> tori au luptat cu multă ardoare | 
8 pentru culorile colectivului tor | 
8 2 8 sportiv. Voleibaliștii de la „Vie- p 
8 ' 8 8 toria" au terminat... victorioși S
8 88 cu scorul de 3—2. |

Fotbaliștii noștri juniori 
învinși la Kracovia

Pe stadionul central din Kra- 
covia a avut loc duminică jocul 
internațional de fotbal dintre echi

pele selecționate 
de juniori ale 
R.P. Polone și 
R.P. “ 
Jucînd 
ficace 
tinerii 
polonezi au re
purtat victoria 
cu scorul de 3-2

Sîmbătă și 
duminică s-au 
desfășurat pe 
stadionul „Re

publicii" între
cerile celei de 
a V-a etape a 
campionatului del 
atletism pe e- 
chipe al R.P.R.

In fotografie: 
Un aspect din 
timpul desfășu
rării probei de 
800 metri plat.

Raidul nostru prin organizație 
U. T. M. din raionul „23 August"

------ooo--------------

au trecut mai bine de două săptă
mâni de la data cînd trebuia înce
pută etapa I-a pe colective, la 
„Republica" n-au fost luate nici 
cele mai elementare măsuri : 
popularizarea acestei întreceri pre
cum și înscrierea participanților.

— Cum este justificată o ase
menea stare de lucruri ?

— N-am primit nici o sarcină 
de la raion pe această linie — în
cearcă să se scuze tovarășul Ganea.

Este oare nevoie de sarcini spe
ciale din partea raionului cînd o 
asemenea competiție a căpătat 
de-acum tradiții în țara noastră ? 
Bineînțeles că nu. în acest fel 
însă se încearcă justificarea dezin
teresului comitetului organizației 
U.T.M. manifestat cu acest prilej, 
lipsa sa de inițiativă.

Au mai rămas aproape două 
săptămâni pînă la terminarea eta
pei l-a a crosului „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie". De aceea, comitetul 
U.T.M. și colectivul sportiv tre
buie să treacă de îndată la munca 
de pregătire și antrenare a tinere
tului din uzină la această impor
tantă competiție de masă.

Este de datoria Comitetului raio
nal U.T.M. 23 August, să îndrume 
și să controleze îndeaproape or
ganizațiile U.T.M. în legătură cu 
modul în care se preocupă de an
trenarea tinerilor la crosul „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie". în a- 
tenția comitetului raional trebuie 
să stea în mod deosebit acele or
ganizații care pînă acum au dove
dit lipsă de preocupare și iniția
tivă față de o asemenea problemă 
— participarea largă a tineretului 
la întrecerile de masă ale crosului 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie".

D. DORIN
V. RANGA

d i n 
or- 
pe

pînă

Aproape nimic
Cînd a aflat scopul vizitei noa

stre tovarășul Ganea, locțiitor al 
secretarului Comitetului U.T.M. 
al uzinei „Republica" ne-a decla
rat prompt :

— Privitor la antrenarea tine
rilor din uzina noastră la crosul 
„7 Noiembrie" noi (respectiv co
mitetul U.T.M. și colectivul spor
tiv) n-am făcut aproape... nimic.

Ne-a surprins în mod cu totul 
neplăcut seninătatea cu care tova
rășul Ganea mărturisea ca ceva 
lăudabil că nu s-a făcut nimic. 
Atunci însă cînd am primit ace
lași răspuns și din partea tovarășei 
Gheorghiu (responsabil sportiv în 
comitetul U.T.M.) precum și a 
tovarășului Marin (președintele 
colectivului sportiv), ne-am con
vins pe deplin că atît comitetul 
U.T.M. cît și colectivul sportiv nu 
se preocupă de antrenarea tineri
lor la crosul „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". Și, ca urmare, deși
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★ In zilele de 18 și 19 octom
brie vor avea loc la Leipzig lu
crările congresului A.I.B.A. (Aso
ciația internațională de box ama
tor). La aceste lucrări vor parti
cipa reprezentanți din 30 de țări.

★ Cu prilejul unei reuniuni a- 
tletice desfășurate duminică în 
nocturnă la Birmingham atletu 
englez Peter Radford a parcurs 
distanța de 100 yarzi în timpul 
de 9”4/10. Acesta este unul din 
cele mai bune rezultate din lume 
realizate în acest an.

* In arena Circului de stat s-a 
desfășurat duminică dimineața 
întîlnirea de box dintre echipele 
Dinamo Orașul Stalin și Spartac 
București, contînd pentru cam
pionatul republican. Boxerii bucu- 
reșteni au obținut victoria cu sco
rul de 23-15. Echipa dinamovistă

a fost handicapată de lipsa 
Puiu Nicolae și E. Fuhresz.

lui

de•jr Campionatul categoriei A 
rugbi a programat duminică o 
nouă etapă care a fost dominată

CE.R. „Grivița Roșie" continuă să 
conducă în clasament fiind neîn
vinsă pînă în prezent.

Celelalte rezultate ale etapei : 
C.C.A.—Rapid 6-0 ; Dinamo— 
C.S.U.B. 13-3 ; Știința Timișoa
ra-— C.S.A. Ploești 21-3 ; C.S.M.S. 
lași—Constructorul București 6-16.

Romîne. 
mai e- 
în atac 
fotbaliști

(2-1) prin punc
tele marcate de
Gruszka (2) și 
Wilczek, care a 
înscris golul vic
toriei dintr-o lo-
vitură de la 11
m. Pentru echi
pa romînă au 
marcat Dadeș 
și 'Matei.

de jocul dintre echipele Progresul 
și C.F.R Grivița Roșie desfășurat 
la București. Meciul a fost deose
bit de dinamic mai ales spre sfîr
șit cînd feroviarii s-au impus ob
ținând victoria l'a limită: 6-5 (3-0). 
in urma acestui succes echipa

•ir După cum transmite cores
pondentul sportiv al Agenției 
TASS la 5 octombrie pe patinoa- 
uț artificial din Moscova s-a des- 
his campionatul unional de ho
ltei pe gheață. Potrivit tradiției 

în primul meci al turneului s-au 
întîlnit cele mai puternice echipe 
ale țării : TSKMO campioana 
U.R.S.S. și Aripile Sovietelor. Vic
toria a revenit echipei campioane 
cu scorul de 8-3 (3-0, 2-3, 3-0). 
Întîlnirea dintre Spartak Moseo 
va și Lokomotiv Moscova s-a ter
minat cu rezultatul de 2—2.

In această duminică, iubitorii 
sportului cu balonul rotund din 
diferite țări europene au avut pri
lejul să asiste la nouă întîlniri 
între formațiile naționale. Fără 
îndoială, „capul de afiș" îl deți
ne întîlnirea de la Zagreb între 
primele reprezentative ale Iugo
slaviei și Ungariei. Agențiile de 
presă transmit că meciul a avut o 
desfășurare spectaculoasă și pal
pitantă. Elocventă în acest sens 
este evoluția scorului. Gazdele au 
condus cu 1—0, apoi cu 3—1, pen
tru ca pînă în minutul 88 să con
ducă cu 4—2. Mai erau 2 minute 
de ioc cînd fotbaliștii maghiari au 
egalat datorită golurilor pe care 
le-au marcat Sandor și Tichi. O 
asemenea performanță este, desi
gur, greu realizabilă, fotbaliștii 
maghiari au dat însă dovadă de 
multă dîrzenie, de o excepțională 
voință.

Celelalte trei întîlniri (B, tine
ret și juniori) între echipele Iugo
slaviei și Ungariei au revenit fot
baliștilor maghiari. Iată rezulta
tele: R. P Ungară (B) — R.P.F. 
Iugoslavia (B) 3—0; R. P. Unga
ră (tineret) — R. P. F. Iugosla
via (tineret) 1—0; R. P. Ungară 
(juniori) — R. P F. Iugoslavia 
(juniori) 3—0.

O întîlnire interesantă a fost și 
aceea care a reunit pe terenul de 
joc formațiile Republicii Democra
te Germane și R.P. Bulgaria. Me
ciul disputat la Berlin s-a termi
nat nedețis : 1—1. La pauză con
duceau gazdele. Jucătorii bulgari 
au egalat în minutul 80. Cu ace
lași scor s-a terminat și întîlni
rea de la Sofia dintre formațiile 
secunde ale celor două țări.

La Viena, naționala franceză,

lipsită de aportul unora din com
ponență ei de bază, a reușit to
tuși să învingă cu 2—1 reprezen
tativa Austriei La Dublin, jucăto
rii irlandezi au terminat la ega
litate (2—2) cu formația R. P. 
Polone. La Belfast, Irlanda de 
Nord a realizat 3—3 cu Anglia.

★
La Miinchen se desfășoară 0- 

limpiada de șah. După cinci run
de, în prima grupă conduce
U.R.S.S. In grupa a doua, pri
mul loc este ocupat de Spania.
In grupa a treia se află pe pri
mul loc R. D. Germană iar în
grupa a patra Cehoslovacia.

★
In orașul Canton, campionatele 

de tenis de masă ale R. P. Chi
neze au adus surprize. Campionul 
țării Van Ciuan-iao, considerat al 
șaptelea jucător din lume, a fost 
eliminat din competiție de un tî- 
năr jucător al cărui nume este 
aproape necunoscut, care n-a mai 
participat pînă în prezent la cam
pionatele țării. Van Ciuan-iao a 
pierdut cu 1—2 (15—21 21—17, 
8—21)

tSt

La capitolul atletism, înregi
stram concursul internațional de 
la Praga cu ocazia Zilei Armatei 
Populare Cehoslovace la care în 
proba de aruncarea ciocanului a- 
tletul sovietic Nikulin a realizat 
63,25 metri. La Lyon, echipa mas
culină a Italiei a învins cu 110-91 
puncte formația atletică a Fran
ței. întîlnirea de la Lugano a 
atleților iugoslavi și elvețieni a 
luat sfîrșit cu victoria primilor.

Fotografii: VASILE RANGA



COCKTAIL
In cinstea delegației
seimului n. P. Polone

A IX-a aniversare a R. D. Germane

Luni seara, președintele Marii 
Adunări Naționale a R.P. Romîne, 
Constantin Pirvulescu, a oferit un 
cocktail în Palatul Marii Adunări 
Naționale în cinstea delegației 
Seimului Republicii Populare Po
lone care ne vizitează țara.

Au luat parte membrii delega
ției Seimului R.P. Polone in frun
te cu mareșalul Seimului, Czeslaw 
Wycech.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, 
Atanase

Alexandru Bîrlădeanu și 
Joja, vicepreședinți ai 

Cuvîntarea
DupăDupă ce a salutat pe oaspeți, 

tovarășul Constantin Pirvulescu 
a spus:

După 
noastre, 
s-au dezvoltat pe o bază nouă și 
au devenit trainice și de nezdrun
cinat prin comunitatea de idea
luri și prin lupta comună în în
deplinirea aceluiași scop — 
construirea socialismului.

Schimbul de delegații parla
mentare între țările noastre con
stituie un mijloc important pen
tru cimentarea legăturilor frățești 
între poporul romîn și poporul 
frate polonez. In cursul vizitei 
făcute anul trecut în Republica 
Populară Polonă de delegația 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne, am avut fericitul prilej 
de a cunoaște nemijlocit impor
tantele realizări obținute de po
porul dumneavoastră care, sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, construiește 
socialismul.

Tin să subliniez mai ales fap
tul că delegația noastră a putut, 
cu acest prilej, să se convingă 
cît de adînci și sincere sînt

eliberarea popoarelor 
legăturile tradiționale

Cuvîntarea tovarășului Czeslaw Wycech
Mulțumind pentru posibilitatea 

de a cunoaște viața și realizările 
R.P. Romîne, vorbitorul a spus:

Intr-un timp scurt noi am cu
noscut dezvoltarea uriașă a in
dustriei socialiste, succesele mari 
în dezvoltarea agriculturii socia
liste, realizările și dezvoltarea 
culturii și educației, grija statu
lui socialist pentru problemele 
sociale ale populației. Și în pri
mul rind am fost fermecați de ni
velul artei romînești care demon
strează talentul poporului romîn, 
eliberat de abia de către puterea 
populară.

în timpul vizitei noastre în 
Republica Populară Romînă, în 
uzine și instituții culturale, noi 
am văzut simpatia și atitudinea 
prietenească nutrită față de po
porul polonez.

Din discuțiile politice pe care 
le-am avut cu conducătorii vieții 
politice romînești și cu activiștii 
politici din orașele pe care le-am 
vizitat, am văzut că așa cum în 
trecut nimic nu ne despărțea, tot 
așa șl acum nimic nu ne despar-

Vizitele delegației
Seimului R. P. Polone

și mai mult popoarele noastre, în
tărind frățeasca prietenie romîno- 
polonă.

Tot în cursul zilei de duminică, 
membrii delegației Seimului R. P. 
Polone au vizitat Poiana Stalin 
și au urcat cu telefericul pe masi
vul Postăvarul.
. Luni dimineața membrii delega
ției parlamentare poloneze au pă
răsit regiunea Stalin, înapoindu-se 
în Capitală.

în drum spire București, parla
mentarii din R. P. Polonă s-au 
oprit să viziteze Muzeul Doftana, 
care evocă glorioasele lupte ale 
clasei muncitoare din țara noastră, 
condusă de partid.

In cursul vizitelor, membrii de
legației parlamentare poloneze au 
fost însoțiți de deputății Marii A- 
dunări Naționale Tiță Florea, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale și Dumitru Simulescu, pre
cum și de Tadeusz Matysiak, prim 
secretar al Ambasadei R. P. Po
lone la București.

(Agerpres)

In oursul zilei de duminică, 
membrii delegației Seimului R.P. 
Polone, însoțiți de deputați ai 
Marii Adunări Naționale, precum și 
de Nicolae Iorga, președintele sfa
tului popular al regiunii Stalin și 
Miron Vîlcu, secretar al comite
tului regional Stalin al P.M.R., au 
vizitat orașul Victoria.

Numeroși locuitori ai oraș.ulul 
au făcut oaspeților polonezi o 
frumoasă primire.

Mulțumind pentru călduroasa 
manifestație de prietenie, condu
cătorul delegației parlamentare 
poloneze, mareșalul Seimului R.P. 
Polone, Gzeslaw Wycech, a subli
niat printre altele că dezvoltarea 
eu succes, într-un ritm rapid a 
Construcției socialiste în cele două 
țări prietene este posibilă numai 
pe baza unei strînse colaborări 
Intre toate țările lagărului socia
list

Vizita delegației noastre în Ro- 
mînia — a arătat vorbitorul — 
servește acestei cauze, apropiind 

Stațiunea de mașini și tractoare GăltJgăreni dezvoltat mereu șl a aftme acwn să albă tm potențial tehnic ridicat, construcții noi și moderne, condiții optime de muncă și viață pentru mecanizatori 
Foto: S. NIGULESCU

Consiliului de Miniștri, Gh. Stoi- 
ca, secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Petre Dră- 
goescu și Tiță Florea, vicepreșe
dinți ai Marii Adunări Naționale, 
M. Gh. Bujor și C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, A. Măl
nășan, adjunct dl ministrului A- 
facerilor Externe, Dionisie Ione- 
scu, șeful Ceremonialului de Stat, 
Mircea Biji, secretarul general al 
Marii Adunări Naționale, preșe
dinți ai comisiilor permanente ale 

tovarășului C.
sentimentele pe care le nu
trește poporul polonez față de 
poporul romîn.

Dragi oaspeți, 
Intre statele noastre s-au sta

tornicit legături trainice de fră
țească colaborare politică, econo
mică și culturală, care-și vădesc 
rodnicia în importantele realizări 
obținute de ambele popoare în 
construcția socialismului.

Ca țări socialiste, în care pu
terea aparține oamenilor muncii, 
Republica Populară Polonă și 
Republica Populară Romînă duc 
o politică de prietenie frățească 
și unitate indestructibilă cu cele
lalte țări ale lagărului socialist, 
în fruntea căruia stă matea noa
stră prietenă comună — Uniunea 
Sovietică.

Guvernele țărilor noastre pro
movează în mod consecvent, o 
politică externă de pace și cola
borare cu toate țările iumii, spri
jinind eforturile țărilor iubitoare 
de pace, opunîndu-se cu fermita
te forțelor reacționare și agresi
ve ale imperialismului. Țările 
noastre participă activ la viața 
politică internațională, făcînd pro- 

te, cj totul unește popoarele noa
stre.

încă Adam Mickiewicz, mare
le nostru poet național, spunea 
că Polonia populară nu poate să 
ia ființă fără să fie legată de 
forțele progresiste și revoluționa
re din lume. Acest lucru se re
feră și la Romînia. Statele noa
stre au putut să ia ființă și să 
dezvolte orinduirea socialistă, să 
apere independența și suveranita
tea lor numai datorită colabo
rării apropiate cu țările 
liste și în primul rind cu 
noastră vecină Uniunea 
tică.

Acum, cînd imperialiștii 
dează relațiile internaționale, ca 
de pildă agravarea situației din 
strîmtoarea Taivan, trebuie să 
întărim forța și unitatea lagărului 
socialist.

Schimbul delegațiilor parla
mentare între cele două țări are 
acest scop. Cunoașterea noastră 
reciprocă este o contribuție lâ 
unitatea lagărului socialist.

Permiteți-mi, deci, să

socia- 
marea 
Sovie-

încor-

ridic

Zambrowicz, ambasadorul 
Polone la București și șefii

in R.P. Romînă.

Marii Adunări Naționale, numeroși 
deputați, ziariști.

Au participat de asemenea Ja
nusz ~
R.P. ......
altor misiuni diplomatice acredi
tați

Președintele Marii Adunări Nar 
ționale a R.P. Romîne, Constantin 
Pirvulescu și mareșalul Seimului 
R.P. Polone, Czeslaw Wycech, au 
rostit toasturi.

Cocktailul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Pirvulescu
puner] constructive și concrete 
pentru realizarea destinderii trep
tate în marile probleme ce fră- 
mîntă astăzi lumea.

Popoarele romîn și polonez în
fierează cu indignare acțiunile a- 
gresive ale imperialiștilor ameri
cani și slugilor lor ciankaișiste, 
îndreptate Împotriva marii noa
stre prietene și aliate R.P. Chi
neză. Cauza dreaptă a poporului 
frate chinez va triumfa.

Iubiți oaspeți,
Convinși fiind că vizita dum

neavoastră în Republica Populară 
Romînă timentează și mai mult 
relațiile de prietenie și colaborare 
ce există între popoarele noastre, 
că ea contribuie totodată la întă
rirea mai departe a unității tu
turor țărilor socialiste, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, permite- 
ți-mi să ridic acest pahar:

Pentru prietenia dintre poporul 
polonez și poporul romîn;

Pentru victoria construirii so
cialismului în Republica Papuiară 
Polonă;

Pentru întărirea necontenită a 
lagărului socialist, pentru pace 
îh lumea întregă 1 

paharul pentru dezvoltarea Repu
blicii Populare Romîne.

Ridic paharul pentru continua 
întărire a unității lagărului so
cialist și îndeosebi pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie a 
popoarelor noastre cu Uniunea 
Sovietică!

Ridic paharul pentru pace în 
lumea întreagă!

Trăiască prietenia polono-ro- 
mînă!

Mai multă încălțăminte 
cu mai puțină materie 

primă
(Urmare din pag. l-a)

și inginerilor uzinei „Ianosnilor . „ _ „ _ ____  ____
Herbak" dovedește înalta lor con
știință morală și politică, răspun
derea pe care aceștia o simt 
pentru gospodărirea uzinei, pen
tru dezvoltarea economiei noastre 
naționale. Inițiativa a fost îmbră
țișată cu multă căldură de către 
toți participanții la consfătuire. 
Multe colective de întreprinderi 
au răspuns pe loc inițiativei 
muncitorilor de la „Ianoș Herbak" 
angajîndu-se să obțină la cît mai 
multe produse cel mai mic con
sum specific și cea mai bună cat 
litate pe țară. Așa de pildă între
prinderea „Flacăra Roșie" din 
București s-a angajat ca folosind 
raționa] materia primă și auxilia
ră, verificînd modelele, modificînd 
cuțitele să obțină lunar față de 
consumurile planificate, economii 
față de media realizată în 1958 cu 
0,5 la sută la piele fețe, ceea ce 
înseamnă confecționarea în plus 
a 300 perechi încălțăminte de 
damă, cu 3 la sută la talpă ceea 
ce reprezintă 600 perechi talpă 
încălțăminte în plus. Au răspuns 
de asemenea și alte întreprinderi 
printre care: „Nikos Beloiannis" 
din Timișoara, „Kirov" din Bucu
rești.

In cadru] consfătuirii, Institutul 
de cercetări textile, pielărie și cau
ciuc a prezentat un referat pri
vind metodele înaintate 
utilizarea rațională a 
prime și auxiliare și 
consumurilor specifice 
și în acest fel că problemele 
ordinea zilei ale producției 
în centrul 
cercetători.

pentru 
materiilor 
reducerea 
dovedind 

Ia 
stat

preocupării tinerilor

Cu prilejul Zilei 
Armatei Populare 

Cehoslovace
Cu prilejul Zilei Armatei Popu

lare Cehoslovace, colonelul Miro
slav Hoppe, atașatul militar ai 
Republicii Cehoslovace la Bucu
rești, a oferit duminică seara un 
cocktail în Saloanele ambasadei R. 
Cehoslovace.

Au luat parte tovarășii general 
de armată Emil Bodnăraș, vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri, general-locotenent Floca 
Arhip și general-locotenent 
I. Tutoveanu, adjuncți ai mi
nistrului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, A. Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, generali și ofițeri superiori 
ai Forțelor Armate aie R. P. Ro
mîne, funcționari superiori ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

LA ZECE AN! DE LA
înființarea S.M.T. - urilor

(Urmare din pag. l-a)

Pentru îndeplinirea acestei in
dicații a partidului, subliniată la 
Consfătuirea de la Constanța; or
ganizațiile U.T.M. din S.M.T.-uri 
au datoria să ducă o serioasă 
muncă politică în rîndUl tinerilor 
tractoriști pentru realizarea pe 
fiecare tractor convențional a 430 
de ha.a.m, ceea ce presupune fo
losirea întregii capacități de lucru 
a tractoarelor, reducerea prețului 
de cost al lucrărilor pe fiecare 
hectar.

Exploatarea marelui parc de 
tractoare și mașini agricole exi
stente în S.M.T.-uri a pus proble
me mari în fața stațiunilor de 
mașini și tractoare. Neavînd în 
trecut asemenea mașini și în nu
măr atît de mare, agricultura țării 
noastre nu a moștenit nici cadrele 
necesare mînuirii acestora. Aces
tea au crescut și s-au pregătit 
odată cu dezvoltarea rețelei stațiu
nilor de mașini și tractoare. Meri
tă și aci să subliniem ajutorul 
dat de muncitorii din industrie 
care au venit in stațiunile de ma
șini și tractoare, lucrînd în aceste 
unități și ajutînd la formarea și 
complectarea cunoștințelor meca
nizatorilor din S.M.T.-uri, la crea
rea tînărului detașament de trac
toriști care a crescut în anii pute
rii populare.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată și pe mai departe califi
cării superioare a tractoriștilor, 
astfel ca aceștia să devină meca
nici agricoli, adică să știe nu nu
mai să folosească și să repare 
tractorul, ci să cunoască întreg 
complexul de mașini cu care lu
crează, să aibă cunoștințe agro
tehnice din ce în ce mai largi în 
legătură cu toate lucrările agrico
le pe care le execută.

Trebuie continuu îmbunătățită 
organizarea muncii în brigăzile de 
tractoare permanente, care să lu
creze cel puțin un an în aceeași 
unitate agricolă, pentru a cunoa
ște mai bine pămînturile pe care 
lucrează, pentru a se crea o strîn- 
să legătură cu brigăzile de cîmp 
din gospodăriile agricole colective.

București — Bulevardul 6 Martie, noaptea Foto: V. CHIRCEV

Să încadrăm
șoselele patriei

eu pomi fructiferi
(Urmare din 

pag. l-a)

au săpat 674 deneri 
gropi.

La Tecuci au par
ticipat la această ac
țiune 455 de tineri, 
iar la Bîrlad peste 
300 de tineri au să
pat 400 de gropi.

Asemenea comuni
cări am mai primit 
de la Constanța. Plo- 
ești și din alte re
giuni ale țării.

lată un bilanț fru
mos dar cu care nu 
ne putem încă mul
țumi și care trebuie 
să-i facă pe tineri 
să-și sporească în ur
mătoarele 
eforturile 
contribui 
sectorului
patriei noastre.
Organizațiile U.T.M. 

trebuie să intensifice 
munca de mobilizare 
a tineretului la acea-

saptămîni 
pentru a 
la lărgirea 
pomicol al

Organizațiile U.T.M. trebuie să 
folosească toate mijloacele pentru 
ridicarea necontenită a calificării 
tractoriștilor, răspîndind în mijlo
cul lor inițiativele și metodele noi, 
organizînd schimburi de experien
ță folositoare.

In acești zece ani de activitate 
s-au îmbunătățit mult condițiile de 
viață și de muncă ale muncitori
lor din stațiunile de mașini și 
tractoare. Ca urmare a hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1956, a crescut salariul de 
bază la 75 la sută din cîștigUl to
tal, sistemul premial introdus în 
S.M.T.-uri a cointeresat și mai 
mult pe mecanizatori în executa
rea unor lucrări agricole de ca
litate superioară. In acest fel, 
cîștigUl total a crescut în anul 
1957 cu circa 25 la sută, față de 
anul 1956.

S-a dat o atenție deosebită con
dițiilor de viață a mecanizatorilor, 
construindu-se cantine, cluburi, 
băi, dormitoare comune pentru 
tractoriști, precum și un mare nu
măr de apartamente pentru fami
liști, cu toate instalațiile de ali
mentare cu apă, canalizare și sa
nitare. Aceasta 
rea stabilității 
nizatori.

Organizațiile 
sa-și aducă și 
bunătățirea continuă a condițiilor 
de viață ale tractoriștilor, ocupîn- 
du-se, împreună cu conducerile ad
ministrative, de asigurarea hranei 
calde în timpul muncilor de cam
panie, de organizarea cu folos a 
timpului liber, de îmbogățirea ac
tivității culturale și sportive.

Astăzi, cînd se împlinesc zece 
ani de la înființarea primelor sta
țiuni de mașini’ și tractoare, me
canizatorii noștri se pot mîndri cu 
frumoasa activitate de un deceniu 
pusă în slujba mecanizării agri
culturii. Pe panoul de onoare al 
mecanizatorilor din întreaga țară 
sînt nume cunoscute de întregul 
popor. Cine nu-1 cunoaște pe șeful 
de brigadă de la S.M.T. SînnicO- 
lau Mare, regiunea Timișoara, 
Voichiță Vasile, Erou al Muncii 

a dus și la crește- 
cadrelor de meca-

U.T.M. trebuie 
ele aportul la îm-

stă acțiune patriotică, 
să explice utemiștilor 
și tinerilor importan
ța și frumusețea a- 
cestei munci, să 
trezească pasiunea 
tuturor pentru nobila 
muncă de înfrumuse
țare a patriei.

Să fie pentru fie
care tînăr un motiv 
de mîndrie acela de 
a fi contribuit cu 
mîinile sale la înca
drarea tuturor șosele
lor patriei cu pomi 
fructiferi.

Socialiste, care a inițiat atîtea me
tode noi de folosire rațională a 
tractoarelor?

Ca el, sînt multi, nenumă- 
rați mecanizatori, comuniști, ute- 
miști și tineri, care muncesc cu 
abnegație si entuziasm pentru 
sporirea beișugului ogoarelor, pen
tru izbînda socialismului la sate.

La creșterea și educarea comu
nistă a acestei generații de tineri 
mecanizatori (majoritatea covîrși- 
toare a mecanizatorilor noștri sînt 
tineri) un rol deosebit au avut 
organizațiile U.T.M., care sub în
drumarea organelor de partid au 
contribuit la formarea unei con
științe noi, socialiste, în rîndurile 
tractoriștilor. Astăzi ne mîndrini 
cu nenumărați tineri tractoriști 
fruntași, luptători entuziaști pe 
frontul luptei pentru recolte tot 
mai bogate.

Și de acum înainte, utemiștii și 
tinerii tractoriști trebuie să 
necontenit alături de comuniști 
fruntea luptei, să muncească 
entuziasm și abnegație pentru 

fie 
în 
cu 

a
face ca toate ogoarele patriei noa
stre să rodească mai bogat, pen
tru asigurarea pîinii poporului, 
pentru izbînda socialismului în a- 
gricultura țării noastre.

Cine sînt tractoriștii!
(Urmare din pag. l-a)

Bărăganul țării răscolind pă
mîntul bogat, in holdele căruia 
s-au îngropat caii sciților acum 
două mii de ani, speriind cu 
K.D.-urile amintirea stafiilor 
cenușii ale ciulinilor, alcătuiesc 
un detașament al clasei mun
citoare trimis la sat să ducă 
odată cu tractorul ideea lumi
noasă și aducătoare de belșug 
a socialismului.

Identitatea mecanizatorilor e

Cuvîntarea rostită de ambasadorul 
R. D. Germane la 

de radio și
Luni seara ambasadorul extra

ordinar și plenipotențiar al R.D. 
Germane la București, Wilhelm 
Bieck, a rostit la posturile noastre 
de radio și televiziune o cuvîn- 
tare cu prilejul celei de-a 9-a 
aniversări a RjD. Germane.

Victoria istorică mondială re
purtată de glorioasele armate ale 
Uniunii Sovietice împotriva fas
ciștilor germani a dat posibilita
tea clasei muncitoare germane 
să construiască primul stat mun- 
ci-toresc-țărănesc din istoria ger
mană și de a începe în Germa
nia realizarea genialelor idei Și 
țeluri ale lui Karl Marx.

■ Vorbind despre succesele im
portante obținute de muncitorii; 
țăranii și intelectualii din Repu
blica Democrată Germană, sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, ambasadorul 
Wilhelm Bieck a arătat că a- 
ceste succese au făcut ca în 
esență în R. D. Germană să fie 
construite bazele socialismului. 
Această victorie, a spus vorbito
rul, va exercita fără îndoială o 
mare influență asupra țărilor 
vest-europene și îndeosebi asu
pra Germaniei Occidentale.

Referindu-se la eforturile pe 
care guvernul R.D.G. le face (Agerpres)

Deschiderea expoziției „Afișul în R.D. Germană**
Cu prilejul celei de-a 9-a ani

versări a proclamării R.D. Ger
mane, luni dimineața, în holul 
Bibliotecii Centrale Universitare 
din Capitală a avut loc deschi-

Cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice

Capitală și în numeroaseîn
alte localități din țară au avut loc 
duminică și luni 6 serie de mani
festări cultural-artistice în cinstea 
Lunii prieteniei romino-sovietice. 

în comuna Titu, din apropierea 
Capitalei, a avut loc duminică o 
mare serbare a prieteniei romino- 
sovietice organizată de Consiliile 
regionale A.R.L.U.S. București, Pi
tești Și Ploești. La festivitate au 
participat aproape 7.000 de oa
meni ai muncii din uzine și între
prinderi și de pe ogoare. Tov. C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, președin
tele Consiliului regional A.R.L.U.S.. 
București a conferențiat despre 
„Prietenia romino-sovietică, che
zășia înfloririi patriei noastre", 
iar tov. Zenovie Stănescu, candi
dat in științe agricole de la 
I.C.A.R. a vorbit despre „Probleme 
actuale ale științei și tehnicii a- 
gricole sovietice".

Pe două mari estrade s-au des
fășurat diferite manifestări arti
stice.

Sportivi din regiunile București, 
Pitești și Ploești s-au întrecut în 
diferite competiții sportive : călă
rie, volei, handbal, demonstrații 
de gimnastică, curse cicliste, aler
gări de cai.

în cadrul ciclului de conferințe 
„Colaborarea frățească romino- 
sovietică", la Casa prieteniei ro- 
mîno-sovietice a avut loc luni sim
pozionul consacrat colaborării 
dintre Academia R. P. Romîne și 
Academia de Științe a U.R.S.S. 
Au luat cuvîntul cu acest prilej 
acad. prof, lorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Ro
mîne, acad. prof. Ștefan Milcu, șe

înapoierea în Capitală a delegației R. P. R. 
care a participat la sărbătorirea 

„Zilelor culturii romînești'* în R.S.S. Ucraineană
Luni după amiază s-â înapoiat 

în Capitală delegația de oameni 
de cultură din țâra noastră, în 
frunte cu acad. prof. dr. N. G. 
Lupu, care a luat parte la sărbă
torirea Zilelor culturii romînești 
în R.S.S. Ucraineană.

afișată pe ogorul nou al țării, 
pregnant și vizibil. Intrînd in 
sat, brigada de tractoare a arat 
adine în țelina vechilor apucă
turi și obiceiuri, instaurînd 
știința acolo unde porumbul 
se însămînța atunci cînd bine- 
voia cucul să cînte pentru pri
ma oară.

Am pornit de la nimic, sau 
aproape nimic, de la un pluton 
mărunt și răzleț de tractoriști 
— in majoritate străini — 
care munceau pe moșiile boie
rilor și am ajuns la o armată 
uriașă, unită și puternică, care 
supune pămîntul, îl obligă să 
dea rod din ce în ce mai bo
gat.

Am pornit de la nimic sau 
de la aproape nimic. In țara 
noastră „eminamente agricolă", 
în care 11.000 de țărani au fost 
împuțeați pentru că, murind 
de foame, cereau piine, cînd 
apărea ici-colo un tractor nem
țesc adus de către boierul care 
voia să-și exploateze moșia 
„rațional", pentru ca să-i ajun
gă napoleonii la ruleta de la 
Monte-Carlo, se țineau copiii 
după el ca la circ in sat.

Partidul, cu înțelepciunea sa 
leninistă, dezvoltind industria 
grea, a creat pentru prima 
oară in țara noastră ramura 
constructoare de tractoare și 
mașini agricole. A runcind la gu
noi proorocirile pline de fiere 
și ură ale celor care rîdeau 
sarcastic, afirmind cu tembe
lism că sînt gata să se arunce 
înaintea primului tractor care 
va purta marcă romînească, e- 
roica noastră clasă muncitoare 
• construit și a dăruit agricul-

posturile noastre 
televiziune

pentru crearea unei Germanii 
unite și democratice, vorbitorul 
a enumerat importantele acțiuni 
întreprinse de P.S.U.G. și gu
vern în această direcție.

Sîntem din toată inima recu
noscători Uniunii Sovietice și tu
turor statelor socialiste pentru 
sprijinul moral ce ni-1 acordă în 
lupta noastră pentru o Germanie 
democrată — a spus ambasado
rul Wilhelm Bieck.

In continuare vorbitorul a 
subliniat colaborarea prietenească 
întemeiată pe relații socialiste de 
avantaje și ajutor reciproc din
tre R.D. Germană și țara noa
stră.

Colaborarea frățească dintre 
țările noastre a devenit și mai 
strînsă îndeosebi după vizita de
legației de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Romî
ne în. Republica Democrată Ger
mană și vizitele reciproce ale 
delegațiilor parlamentare.

Ambasadorul R.D. Germane a 
urat, cu prilejul celei de-a IX-a 
aniversări a R.D. Germane, po
porului romîn, P.M.R. și guver
nului noi și mari succese în 
construirea socialismului și apă
rarea păcii.

derea expoziției „Afișul în Repu
blica Democrată Germană", or
ganizată de Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

cretar prim al Academiei R. P. 
Romîne și acad. prof. Eugen Ma- 
covschi, directorul Institutului de 
biochimie al Academiei R. P. Ro
mîne.

Luni seara, tov. Radu Mănescu, 
adjunct al ministrului Finanțelor, 
a ținut în sala Teatrului de Ope
retă din Capitală conferința „Vic
torii istorice în construcția econo
mică a Uniunii Sovietice". In sala 
Studio a Teatrului „I. L. Cara- 
giale", conf. univ. Mircea Nico- 
laescu, prorector al I.S.E.P.-ului, 
a conferențiat despre „U .R.S.S. în 
întrecerea pașnică cu lumea capi
talistă". Tov. Simion Ștefan, se
cretar general al Ministerului In
dustriei Bunurilor de Consum, a 
conferențiat luhi seara în sala 
„Filimon Sîrbu" a Teatrului Mu
nicipal despre „Prietenia cu 
U.R.S.S., chezășia construirii so
cialismului în R. P. Romînă".

Duminică la căminele culturale 
din satele regiunii Cluj s-au ți
nut conferințe despre „Luna prie
teniei romino-sovietice, sărbă
toare tradițională a poporului nos
tru muncitor". La Sieu-Măghe- 
ruș, Mureșenii Bîrgăuiui, Herina, 
Bistrița și în alte localități din a- 
ceastă regiune au avut loc serbări 
ale prieteniei romino-sovietice. La 
serbările prieteniei romîno-sovie- 
tice organizate duminică în satele 
raionului Bujor, regiunea Galați, 
au luat parte peste 10.000 de oa
meni ai muncii. Asemenea serbări 
ale prieteniei romîno-sovietice au 
avut loc și în numeroase sate din 
regiunile Constanța și București, 
în parcul „Nicolae Bălcescu" din 
Oradea.

Cu același tren s-a întors în 
țară și Ansamblul de eîntece și 
dansuri al Ministerului Forțelor 
Armate care a prezentat o serie 
de spectacole în R.S.S. Ucrainea
nă, cu prilejul Zilelor culturii ro
mînești.

turii 38.000 de tractoare mo
derne, care au făcut să fie bel
șug acolo unde pămîntul era 
sterp și înțelenit.

Odată cu tractorul rominesc 
s-a născut la noi și noua pro
fesiune de mecanizator — feno
men tipic anilor aceștia de 
înnoiri spontane și surprinză
toare. Partidul a chemat să în 
vețe tehnica și să mânuiască 
mașinile pe foștii argați și pe 
băieții acestora, pe cei care se 
uitau cu jind după tractoarele 
boierilor. Din rîndurile acesto
ra a ridicat partidul noua ar
mată de mecanizatori, pe care 
a trimis-o la sate să ducă oda
tă cu tehnica, ideea socialistă 
a unirii pentru totdeauna a o- 
goarelor.

Și biruie tot mai mult în 
conștiința maselor de țărani 
credința în folosul practic al 
mașinii care lucrează ogorul 
fără răzoare.

A pătruns în sat, modernă șt 
viguroasă, brigada de tractoare 
și țăranul a primit-o la margi
nea satului cu fața zîmbind 
belșugului.

Biruința aceasta e a partidu
lui, a învățăturii sale clarvăză
toare, a oamenilor crescuți de 
el, a lui Voichiță Vasile, a lui 
Ștefan Coșlenco, de la Negru 
Vodă, a lui Ion M. Nicolae de 
la Urziceni și a miilor lor de 
tovarăși.

Pe ogorul țării, care se une
ște și se lărgește cu fiecare zi, 
ară biruitor K.D.-ul și U.T.O.S.- 
ul rominesc, conduse de mina 
sigură a generației tinere de 
mecanizatori ridicată de partid 
din copiii satelor, pînă mai 
ieri desculți și goi.
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A 9-a aniversare a M. Germane
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Se împlinesc astăzi 9 ani de la constituirea Republicii De
mocrate Germane. Acest eveniment are o însemnătate deosebită 

poporului german, deoarece pentru prima oară a fost 
german care aparține muncitorilor și țăra-

Guvernul S.U.A. își asumă o serioasă 
răspundere pentru consecințele 

amestecului său intolerabil 
în treburile interne ale Chinei

(Agerpres). TASS transmite: în legătură cu unele 
de președintele S.U.A., D. Eisenhower, în cadrul

MOSCOVA 5 
afirmații făcute — r -,----- .
conferinței de presă din 1 octombrie, un corespondent al agenției 
TASS a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, următoarea întrebare:

In cadrul conferinței de presă 
din 1 octombrie, președintele 
S.U.A., D. Eisenhower, a afirmat 
că acțiunile R.P. Chineze în re
giunea strîmtorii Taivan, avind 
drept scop să elibereze străvechi 
teritorii chineze de sub dominația 
ciankaișiștilor, nu ar putea fi pri
vită ca un război civil, sau cu alte 
cuvinte, ca o chestiune internă a 
poporului chinez. Pentru a-și fun
damenta afirmația, președintele a 
declarat că „dacă acesta este un 
război civil, atunci de ce Rusia a 
și declarat prin mesajul d-lui 
Hrușciov că este gata să participe 
la acest război. Dacă acesta este 
un război civil, înseamnă că eu nu 
înțeleg de loc adevăratul sens al 
acestei noțiuni".

Cum pot fi calificate aceste cu
vinte ale președintelui S.U.A.? 
După cite se știe, nici una din 
declarațiile guvernului sovietic nu 
a dat temei pentru asemenea al ir. 
mâții.

Urmează răspunsul Iui N. S. 
Hrușciov.

Sînt cu totul de acord că la 
conferința de presă menționată, 
președintele Eisenhower a dat o 
Interpretare absolut greșită cunos
cutelor declarații ale guvernului 
sovietic în problema evenimente
lor din regiunea Taivanului. Nu 
putem decît să ne exprimăm uimi
rea față de lipsa de jenă cu care 
se denaturează poziția Uniunii So
vietice. Niciodată nu aș fi putut 
crede că vor fi folosite asemenea 
procedee. Sînt și acum convins că 
președintele S.U.A. înțelege just 
declarațiile noastre privitoare la 
situația în strîmtoarea Taivan. 
Dacă totuși se denaturează decla
rațiile guvernului sovietic, dictate 
de preocuparea pentru menținerea 
păcii in Extremul Orient, aceasta 
nu face decît să dovedească că cei 
care recurg la asemenea procedee 
nu se călăuzesc cîtuși de puțin 
după interesele păcii, ci după in
teresele unui anumit grup restrîns 
din S.U.A., care, pentru a se îm
bogăți, urmăresc o tot mai mare 
agravare a situației internaționale 
și pregătirea unui nou război.

Dar afirmațiile în vădită con
tradicție cu faptele, cu ajutorul că
rora unii încearcă să prezinte po
ziția Uniunii Sovietice intr-o for. 
mă denaturată, nu pot duce la re
zultatele scontate de autorii lor. 
Poziția Uniunii Sovietice este cla
ră, consecventă și precisă. In me
sajele adresate președintelui D. 
Eisenhower, guvernul sovietic a 
declarat, printre altele, în mod 
deschis și fără echivoc că dacă

S.U.A. vor dezlănțui un război 
împotriva prietenului și aliatului 
nostru — Republica Populară Chi
neză, atunci Uniunea Sovietică își 
va îndeplini în întregime obliga
țiile asumate în baza Tratatului 
de prietenie, alianță și asistență 
mutuală cu R. P. Chineză și că 
un atac împotriva Republicii Popu
lare Chineze va însemna un atac 
împotriva Uniunii Sovietice.

Răspunsul lui 
N. S. HRUȘCIOV 

la întrebarea cores
pondentului agenției 
TASS în legătură cu 
unele afirmații făcute 

de D. Eisenhower
Se face oare aici măcar vreo 

aluzie că Uniunea Sovietică ar fi 
gata să participe la războiul civil 
din China, așa cum susține pre
ședintele Eisenhower? Nu, noi am 
declarat și declarăm cu totul alt
ceva : Uniunea Sovietică va veni 
în ajutorul Republicii Populare 
Chineze dacă împotriva ei va fi 
săvîrșit un atac din afară, mai 
concret, dacă S.U.A. vor ataca 
R. P. Chineză.

Guvernul sovietic a considerat 
necesar să dea acest avertisment 
deoarece situația din Extremul O- 
rient ia o asemenea turnură incit 
un amestec al S.U.A. în treburile 
interne ale Chinei ar duce Statele 
Unite chiar în pragul unui con
flict militar direct cu Republica 
Populară Chineză. Și dacă S.U.A. 
vor trece acest prag, Uniunea So
vietică nu va rămine de o parte. 
Dar, noi nu am intervenit și nu

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a- 
nunță corespondentul din Taipe 
(Taivan) al agenției Associated 
Press, la 6 octombrie a sosit în 
Taivan, nava militară americană 
de transport „Wyoming Victory" 
aducînd proiectile teleghidate de 
tip „Nike-Hercules“. Se anunță 
de asemenea că aceste proiectile 
au fost încărcate imediat în au
tocamioane și trimise la rampele 
special amenajate.

O delegație a R. P. Polone 
va vizita U.R.S.S.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Populare Polone au acceptat 
invitația C.C. al P.C.U.S., a Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. de a trimite în 
Uniunea Sovietică o delegație în- 
tr-o vizită de prietenie.

In a doua jumătate a lunii 
tombrie în Uniunea Sovietică 
sosi o delegație a P , ‘ 
Populare Polone alcătuită din W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. (conducătorul delega
ției), A. Zawadski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polo
ne, J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, și alți conducători ai R.P. 
Polone. Din delegație vor face 
parte în total 11 persoane.

oc- 
va 

Republicii

răz-intenționăm să intervenim în 
boiul civil pe care poporul chinez 
îl duce împotriva clicii ciankai- 
șiste.

Fiecare popor are dreptul inalie
nabil de a-și rezolva treburile in
terne așa cum crede de cuviință. 
Intenția de a redobîndi insulele 
Țzinmîndao și Matsushan și de a 
elibera Taivanul și Penhuledao 
este o chestiune internă a poporu
lui chinez. După cum se știe, a- 
ceste teritorii au aparținut Chinei 
cu mult înainte de descoperirea 
Americii de către Columb. încer
cările guvernului S.U.A. de a îm
piedica poporul chinez să ducă 
pînă la capăt lupta împotriva cli
cii ciankaișiste, alungate de pe 
continent, și de a elibera străvechi 
teritorii chineze, constituie un a- 
mestec flagrant și fățiș al State
lor Unite în războiul civil din 
China.

Președintele Eisenhower preferă 
să treacă aceasta sub tăcere.

In încheiere, consider necesar 
să subliniez încă o dată că guver
nul S.U.A. își asumă o răspunde
re deosebit de serioasă în fața po
poarelor, în fața istoriei pentru 
toate consecințele la care duce a- 
mestecul intolerabil al S.U.A. în 
treburile interne ale Chinei, pen
tru acțiunile agresive ale forțelor 
armate americane în regiunea 
strîmtorii Taivan.

IN LIBAN

caută să-ți 
trupelor din

Sub pretextul „neliniștii" pro
vocate la falangiștii lui Șamun, 
agresorii americani ---- “ *"
amine retragerea 
Liban.

(ZIARELE)

— Alo !! O.N.U. ? Aici e încă ne liniște ! Trebuie să mai rămin !! 
Desen de NIC. NICOLAESCU 1

0 brigadă de tineret din Osterburg în drum spre șantier,

R. D. Germană participă

înființat un stat 
nilor

în
continuă 
datorită politicii 
cidentaie. După cum se știe, 
în R.F. Germană cercurile 
revanșarde se manifestă din 
nou.

Cu totul alta a fost dez
voltarea R.D. Germane în cei 
9 ani care au trecut. R.D. 
Germană a obținut inseminate 
succese pe planul dezvoltării 
întregii economii naționale, a 
industriei și agriculturii. în 
cultură și știință. Prestigiul 
internațional al R.D. Germa
ne crește cu fiecare zi ce tre
ce. Politica externă a R.D. Ger
mane urmărește stabilirea unei 
păci trainice în Europa și în 
întreaga lume ; o recentă do
vadă a acestei politici de pace 
a R.D. Germane o constituie 
propunerile constructive în 
vederea unificării.

Cu prilejul acestei sărbă. 
torj importante pentru po
porul german, poporul nostru, 
tineretul din R.P.R. îi trans
mit un frățesc salut și urări 
de noi succese pe drumul con
struirii socialismului în Repu
blica Democrată Germană.

ciuda 
să fie

aspirațiilor poporului german, Germania 
dezmembrată, 
puterilor oc--huaiApelul adresat de Pîn 

compatrioților din Taivan
PEKIN 6 (Agerpres). — China Nouă transmite textul integral al 

mesajului adresat la 6 octombrie de Pin De-huai, ministrul Apă
rării al R. P. Chineze, compatrioților din Taivan.

Către toți eompatrioții, militari 
și civili, din Taivan, Penhuledao, 
Țzinmîndao, Matsushan 1

Sîntem chinezi cu toții. Dintre 
toate căile, pacea este calea cea 
mai bună. Operațiunile militare 
din regiunea Țzînmîdao au un ca
racter de pedepsire. De mult timp, 
conducătorii voștri sînt cuprinși 
de o furie nesăbuită. Ei au trimis 
deasupra continentului avioane 
pentru a efectua raiduri criminale, 
aruncînd manifeste și parașutind 
spioni, bombardînd Fucijou, hăr- 
țuind provinciile Țziansu și Cijeț- 
zian, pătrunzînd pînă în provin
ciile Yunnan, Guiciou, Sîciuan, 
Guandum și pînă la Ținhai. Pot 
oare fi tolerate toate acestea ? Iată 
de ce s-au tras cîteva salve de ar
tilerie, tocmai pentru a vă atrage 
atenția. Taivanul, Penhuledao, 
Țzinmîndao, Matsushan, sînt teri
torii chineze. Și voi sînteți de a- 
cord cu aceasta, după cum o dove
desc documentele publicate de 
conducătorii voștri, care confirmă 
că într-adevăr aceste insule nu sînt 
teritorii ale americanilor. Taiva
nul, Penhuledao, Țzinmîndao și 
Matsushan sînt o parte a Chinei, 
ele nu constituie o altă țară. Nu 
există decît o singură Chină în 
lume, nu două. Și cu aceasta voi 
sînteți de acord după cum o dove
desc documentele publicate de 
conducătorii voștri. Acordul mili
tar încheiat între conducătorii voș
tri și americani este unilateral ; 
noi nu îl recunoaștem. El trebuie 
să fie abrogat. Va veni desigur

S. U. A. continuă provocările 
militare împotrivaR.P. Chineze

PEKIN 6 (Agerpres). — La 
șase octombrie opt vase de război 
americane au pătruns în apele te
ritoriale ale R.P Chineze în re
giunea Fukien, iar avioane de 
luptă americane au violat spațiul 
aerian de 13 ori în regiunea Fu
kien între orele unu noaptea și 
18 p.m.

Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze a fost autorizat să de
clare următoarele: Pin De-huai 
ministrul Forțelor Armate ale 
R.P. Chineze a dat publicității un 
mesaj adresat compatrioților din 
Taivan. In mesaj se arată că din 
considerente umanitare bombarda
mentele au fost suspendate tem
porar pe frontul Fukien pentru o 
perioadă de 7 zile începînd de lâ 
6 octombrie, în cursul căreia tru-

pele ciankaișiste vor fi libere să 
se aprovizioneze cu condiția ca 
vasele să nu fie. escortate de nave 
americane.

Acum cînd trupele noastre au 
încetat să mai bombardeze insula 
Țzînmindao, vase de război și 
avioane de luptă americane au 
continuat să pătrundă în apele 
teritoriale ale țărij noastre 
și să violeze spațiul nostru 
aerian. Toate acestea arată cu 
și mai multă claritate că adevăra
ta intenție a Statelor Unite este 
de a crea în mod permanent .îtl- 
cordare și să extindă agresiunea, 
și nu de a ajuta trupele .ciankai
șiste prin așa-zisa escortare. Gu
vernul R.P. Chineze dă cel de-al 
23-lea avertisment serios Statelor 
Unite pentru provocările militare 
fățișe la adresa poporului chinez.

țărij noastre

Toate acestea arată cu

ziua cînd americanii vă vor pă
răsi. Nu credeți ? Istoria o va do
vedi. Se pot găsi de pe acum pri
mele indicii în declarația făcută 
de Dulles la 30 septembrie.

In aceste împrejurări, nu vă 
simțiți neliniștiți ? La urma urmei, 
imperialiștii americani sînt duș
manul nostru comun. Este greu 
pentru cei 130.00!) de militari și 
civili din Țzinmîndao să suporte 
încă multă vreme lipsa de provi
zii, să reziste foametei și frigului 
chinuitor. Din considerente uma
nitare am ordonat ca pe frontul 
din Fuțzian bombardamentul să 
fia suspendat pe timp de șapte 
zile cu începere de la 6 octombrie. 
Inlăuntrul acestei perioade veți a- 
vea toată libertatea de a vă apro
viziona, cu condiția ca americanii 
să nu însoțească vasele voastre. 
Războiul dintre voi și noi continuă 
de 30 de ani. Nu este bine că el 
nu a luat încă sfîrșit. Noi propu
nem să începem tratative în sco
pul unei reglementări pașnice. Ați 
fost informați despre aceasta de 
premierul Ciu En-lai în urmă cu 
cîțiva ani. Aceasta este o chestiune 
internă a Chinei între voi și noi, 
nu o chestiune între China și Sta
tele Unite. Litigiul dintre China și 
Statele Unite constă în invadarea 
și ocuparea de către S.U.A. a Tai- 
vanului, a insulelor Penhuledao 
și a strîmtorii Taivan și acesta 
trebuie să fie reglementat prin 
tratativele dintre cele două țări, 
care se duc acum la Varșovia. 
Americanii sînt obligați să plece. 
Ei trebuie să plece. Cu cît vor 
pleca mai repede, cu alît va fi 
mai bine pentru Statele Unite, 
căci în acest mod ele pot avea 
inițiativa. Altminteri, va fi în de
zavantajul lor, deoarece vor fi me
reu în defensivă. De ce o țară din 
răsăritul Pacificului trebuie să 
meargă pînă în apusul Pacificu
lui ? Apusul Pacificului aparține 
popoarelor din această regiune, 
după cum răsăritul Pacificului a- 
parține popoarelor de acolo. Ame
ricanii trebuie să înțeleagă acest 
lucru. Nu există nici un război în
tre Republica Populară Chineză 
și Statele Unite și de aceea nu se 
pune chestiunea încetării focului. 
Nu este oare ridicol să vorbești 
despre încetarea focului atunci 
cînd nu există foc ? Prieteni din 
Taivan, între noi ard flăcările răz
boiului. Ele trebuie oprite și stin
se. Pentru a realiza aceasta tre
buie să se ducă tratative. Desigur, 
n-ar fi poate nimic deosebit chiar 
dacă luptele ar continua încă 30 
de ani. Este însă mai bine să se 
asigure o reglementare pașnică 
grabnică. Alegerea vă revine vouă.
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Lucrările Adunării Generale a O.N.U

Proiect de rezoluție 
prezentat de delegația U.R.S.S. cu privire la încetarea 

experiențelor cu armele atomice și cu hidrogen
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 4 octombrie 
1958 delegația Uniunii Sovietice 
a prezentat spre examinare Adu
nării . Generale a O.N.U. un pro
iect de rezoluție cu privire la în
cetarea experiențelor cu armei? a- 
tomice și cu hidrogen.

Proiectul de rezoluție are urmă
torul cuprins:

Adunarea Generală,
călăuzindu-se după năzuința da 

a elibera omenirea de consecințele 
primejdioase ale radiației atomice 
care ia naștere ca urmare a ex
ploziilor experimentale ale arme
lor atomice și cu hidrogen, este 
de părere că încetarea experiențe
lor nucleare ar constitui un prim 
pas important pe calea spre inter
zicerea totală a armelor atomice 
ți cu hidrogen și ar pune un ob-

stacol serios în calea realizării de 
tipuri noi și mai distructive 
arme de exterminare în masă.

Luînd în considerare adînca 
liniște pe care o manifestă 
poarele tuturor țărilor lumii în 
legătură cu continuarea experien
țelor cu arma nucleară,

cheamă toate statele care efec-

de

ne- 
po-

Tratative economice 
între R. P. Romînă 
și R. Cehoslovacă

PRAGA. în urma tratativelor 
de la Praga, s-a semnat o con
venție în care se prevede că R. 
Cehoslovacă va livra între anii 
1960—1962 tării noastre utilaj 
pentru linii de fabricarea placa
jelor, o linie pentru fabricarea 
plăcilor aglomerate și instalații 
energetice. Țara noastră va livra 
Republicii Cehoslovace pe termen 
lung placaje și plăci aglome
rate.

—xx—

Plenara C. C. 
al P. C. Bulgar

„Rabotnicesko 
Co-

SOFIA. — Ziarul ..
Delo“ publică comunicatul 
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, în care se spu
ne că în zilele de 2,3 și 4 octom
brie 1958 la Sofia a avut loc o 
plenară a Comitetului Central el 
Partidului Comunist Bulgar. La 
plenară Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, a prezentat un raport cu 
privire le situația internațională 
și cea internă, precum și cu pri
vire la sarcinile partidului în ceea 
ce privește reducerea termenelor 
de îndeplinire a planului cincinal 
al economiei naționale.

Tineretul din

cu entuziasm
La 7 octombrie 1958 sărbă

torim pentru a noua oară ziua 
constituirii R.D Germane.

Au trecut 9 ani, de dnd în 
1949 puterile de ocupație oc-, 
cidentale, cu sprijinul capitalu
lui vest-german renăscut și al 
unor vasali atât de devotați ca 
Adenauer și Heuss, au scindat 
Germania, constituind un stat 
separat vest-german. Pentru a

la construcția socialistă
INGE LANGE

secretar al Consiliului
Central al Tineretului

Liber German
—xox—

menținerea și asigurarea 
cii, participarea prin 
te forțele la întărirea perma-

?'
CU

pă- 
toa-

nentă a lagărului păcii 
socialismului. în frunte

12
Renuri

și cu hidrogen
tuează experiențe cu armele ato
mice și cu hidrogen să înceteze 
imediat aceste experiențe, 

recomandă statelor care dispun 
de arma nucleară să intre în tra
tative în vederea încheierii unui 
acord corespunzător între ele, 

cheamă toate statele să se ală
ture acordului sus-menționat.

Rezoluția plenarei C. C 
al P. C. Francez

PARIS 6 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanite Dimanche" a publi
cat rezoluția plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, adoptată pe marginea ra
portului „Despre situația politică 
în țară după referendum", prezen
tat de Marcel Servin, 'membru în 
Biroul Politic al C. C. al P. C. 
Francez.

Comitetul Central „aprobă de
clarația făcută la 29 septembrie 
de Biroul Politic al partidului a- 
supra rezultatelor referendumului, 
precum și raportul, prezentat de 
Servin la actuala plenară". „A- 
doptarea constituției — se spune 
în rezoluție — înseamnă o deviere 
de la democrație în Franța și 
creează o situație serioasă pentru 
țară. Dreptul de vot universal a, 
fost ciuntit, iar rolul reprezentării 
naționale micșorat. In mîinile unui 
singur om sînt concentrate prero
gative excesive. Confirmînd lovi
tura de stat și rebeliunea militară, 
rezultatele plebiscitului supun via
ța socială unei primejdii și unui 
șantaj permanent din partea re
prezentanților reacțiunii, militaris
mului și fascismului. Limitînd po
sibilitatea de control, a poporului 
și a aleșilor săi asupra vieții poli
tice a țării, această constituție 
este avantajoasă forțelor care de
termină politica actualului gu
vern, adică marilor industriași și 
băncilor".

In rezoluție se subliniază că 
primele măsuri . ale guvernului 
permit deja să se aprecieze în ce 
direcție se va desfășura evoluția 
în Franța după referendum. In a- 
ceasta ordine de idei Comitetul 
Central al Partidului. Comunist 
arată că guvernul De Gaulle con
tinuă războiul din Algeria, extinde 
asupra Franței regimul excepțio
nal existent acolo, duce vechea

politică colonialistă care se ba
zează pe refuzul de a recunoaște 
revendicările naționale legitime ale 
popoarelor, admite creșterea pre
țurilor și majorarea chiriilor, re
fuză să mărească salariile oame
nilor muncii și desființează în ace
lași timp impozitele asupra profi
turilor societăților capitaliste

Politica externă a guvernului, 
se arată în rezoluție, se înteme
iază ca și pînă acum pe pactul 
atlantic și pe agravarea încor
dării internaționale.

In încheiere Comitetul Central 
al Partidului Comunist Francez 
își exprimă convingerea că „vii
torul aparține poporului și că re
publica reînviată va și mai bună 
și mai puternică".
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SOCI. — La 6 octombrie N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a pri
mit la cerere pe d-l Erick John
son, președintele Asociației națio
nale a industriei cinematografice 
a S.U.A., și a avut cu el o în
delungată convorbire neoficială.

MOSCOVA. — La Moscova a 
fost publicată hotărirea Comitetu
lui Central al P.C.U.S. și Consi
liului. de Miniștri al U.R.S.S. des
pre reglementarea cheltuielilor de 
fonduri bănești și resurse mate
riale necesare construcției de clă
diri administrative, publice și 
baze sportive.

PEKIN. — Recent a avut loc la 
Nankin o mare serbare aviatică, 
la care au luat parte avioane de 
vînătoare cu reacție de producție 
chineză, planoare și aviamodele.

NEW YORK. — Agențiile ame
ricane de presă anunță că în ciu
da acordului intervenit între so
cietatea „General 'Motors'* și con-

BUSOLA ORGANIZAȚIEI DISTRICTUALE HAGENOW A T.L.G.

asigura drepturile și cuceririle 
muncitorilor și țăranilor . din 
răsăritul Germaniei, la 7 oc
tombrie 1949 a fost proclamată 
constituirea Republicii Demo
crate Germane,

Cei nouă ani care au trecut, 
du fost ani de eforturi susținu
te și de muncă îndîrjită, încu
nunați cu succese. Datorită a- 
jutorului generos primit în per
manență din partea Uniunii 
Sovietice, precum și a colabo
rării frățești cu țările din ma
rele lagăr al socialismului, R.D. 
Germană a devenit un stat pu
ternic, un bastion al păcii 
în Europa. întregul popor 
s-a simțit mobilizat la mun
ca de construcție pentru a 
întări și consolida tînăra re
publică. Și tineretul din R.D. 
Germană, avînd în primele 
rînduri pe membrii Tineretu
lui Liber German a adus o 
mare contribuție la obținerea 
succeselor dobîndite.

Astăzi, cînd sărbătorim a 
noua aniversare a R.D.G. în 
fața tineretului din R.D. Ger
mană se află o nouă și mare 
sarcină de luptă. Este vorba 
de sprijinul însemnat pe care 
trebuie să-l dea tineretul la în
făptuirea programului celui de 
al V-lea Congres al P.S.U.G. 
care s-a desfășurat sub lozinca 
„Socialismul învinge".

Principalele sarcini ale a- 
cestui program sînt construirea 
socialismului în R.D. Germană,

sola noastră se orientează după 
cifra 60 — ultimul an al celui 
de al doilea plan cincinal. 
Această inițiativă reprezintă 
de fapt angajamentul tineretu
lui de a îndeplini înainte de 
termen sarcinile ce-i revin în 
cadrul celui de al doilea plan 
cincinal. In acest fel, tineretul 
m aduce o importantă contri
buție la munca de construire a 
socialismului și la îndeplinirea 
tuturor sarcinilor trasate de 
cel de al V-lea Congres al 
P.S.U.G. Membrii T.L.G. și în 
general tineretul și-au luat 
numeroase angajamente impor
tante.

In momentul de față mem
brii organizației noastre se 
străduiesc să-și îndeplinească 
angajamentele, cum este exem
plul organizației districtuale 
Ilagenow, oare și-a luat 
cadrul „Mișcării busolei* 
motoarele angajamente: 
construiască un sat socialist ; 
să înființeze o cooperativă a- 
gricolă de producție formată 
din tineri; să atragă 450 de 
tineri ca membri în această 
cooperativă; să înființeze 60 
noi posturi de control; să 
crească peste plan 250 de vi
ței; să ardă 1.100.000 de că
rămizi; să efectueze 500.000 de 
ore muncă voluntară; să cul
tive 400 ha. sfeclă de zahăr 
și 700 ha. porumb; să creeze 
în S.M.T.-uri 6 noi brigăzi de 
tineret și altele.

Ca și în diferitele întreprin
deri unde se alcătuiesc aseme
nea busole și organizațiile re
gionale și-au întocmit proiecte 
mari de perspectivă. Așa, de 
pildă, tineretul din regiunea 
Rostock lucrează la mărirea 
portului Rostock, cel mai mare 
port al republicii noastre, care 
în viitor va putea primi trans
oceanice.

Minunatele realizări ale ti
neretului obținute sini apre
ciate, Comisia de stat a pla
nificării s-a ocupat de proiec
tele tineretului și a luat o se
rie de măsuri. De pildă, un re
prezentant al organizației noa
stre de tineret a fost invitat să 
lucreze în cadrul comisiei de 
stat a planificării și, în urma 
consultărilor care au avut loc 
între Consiliul Central al 
T.L.G. și Comisia de stat a 
planificării, conducerilor între
prinderilor de stat li s-a trasat 
sarcina să sprijine prin toate 
mijloacele „mișcarea busolei" 
și să ajute organizațiile T.L.G., 
la fața locului ca să-și în
drepte atenția asupra princi
palelor obiective. Pentru anul 
viitor guvernul republicii

in 
ur

să.
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ducerea sindicatului unit al mun
citorilor din industria de automo- 
bile, cej aproape 300.000 de gre
viști nu au reluat lucrul. Activi- 
tate.a a peste 126 de uzine este 
complect paralizată.

CAIRO. — In dimineața zilei 
de 6 octombrie primul ministru al 
guvernului provizoriu al Republi
cii Algeria, Ferhat Abbas însoțit 
de trei miniștri ai guvernului său 
au plecat pe calea aerului spre 
Tunis.

NICOSIA. — In cursul nopții de 
patru spre cinci octombrie 0u fost 
săvîrșite patru atacuri armate cu 
bombe și arme automate împo-j 
triva unor vehicule militare bri
tanice în diverse regiuni ale insu-| 
lei Cipru. In cursul acestor atacuri: 
mai mulți soldați britanici au fos.t | 
răniți. '

ij

U. R. S. S. Tineretul din R.D. 
Germană aprobă cu înflăcărare 
aceste sarcini de cea mai mare 
însemnătate deoarece ele co
respund întrutotul năzuințelor 
și intereselor sale vitale. Mii 
de tineri și tinere au răspuns 
printr-un nestăvilit entuziasm 
sarcinilor puse de hotăririle ce
lui de al V-lea Congres al 
P.S.U.G. In primul rind, T.L.G. 
a primit din partea partidului 
importanta sarcină de a educa 
tineretul în spiritul ideilor co
munismului, al patriotismului 
socialist și al internaționalismu
lui proletar, de a sădi în con
știința lui dragostea pentru 
partidul clasei muncitoare, 
pentru patria sa, pentru cauza 
sfîntă a socialismului. Consi-, 
derăm că realizarea cu succes 
a acestei importante sarcini re
prezintă un aport însemnai a- 
dus de Tineretul Liber Ger
man la cauza construirii socia
lismului în țara noastră. ■ viitor guvernul republicii a

Apoi, Tineretul Liber Ger- încredințat organizației noastre 
man ca organizație ’ comunistă 
de tineret antrenează întregul 
tineret la construcția socialistă. 
Tineretul din fabrici și uzine 
duce o activitate susținută în 
vederea creșterii neîncetate a 
producției, a însușirii tehnicii 
și a metodelor înaintate de 
muncă. Cit privește tineretul 
din agricultură, el este antrenat 
în acțiunea pentru obținerea 
unor producții mari de cereale, 
pentru transformarea socialistă 
a agriculturii.

Printre numeroasele iniția
tive ale tineretului menite să 
aducă o contribuție de seamă 
la construirea socialismului 
menționăm cea denumită „Miș
carea busalei“. Această mișcare 
prevede ca fiecare organizație 
a T.L.G. să realizeze anumite 
sarcini concrete, ce-i revin din 

planul economic de stat. Bu-

sarcina de a construi o mare 
conductă de petrol: Uniunea 
Sovietică—R.D. Germană, pre
cum și alte obiective impor
tante.

In momentul de față însă, 
cea mai apropiată sarcină a 
tuturor membrilor T.L.G. este 
aceea de a contribui la orga
nizarea în cele mai bune con
diții a alegerilor pentru Ca
mera Populară, care vor avea 
loc anul acesta.

Traducînd cu succes în via
ță programul celui de al V-lea 
Congres al P.S.U.G., tineretul 
nostru întîmpină cea de a IX-a 
aniversare a constituirii Repu
blicii Democrate Germane, cu 
noi victorii în activitatea sa ; 
el arată totodată că este ho- 
tărît să contribuie cu toate for
țele sale la continua înflorire 
a patriei.

TELEGRAMA
Ministrului Afacerilor Externe al Republicii 

Democrate Germane, 
Dr. LOTHAR BOLZ

Berlin

cu prilejul celei 
Democrate Ger-

X
X

: X Vă rog să primiți felicitările mele cordiale
S de-a 9-a aniversări a proclamării Republicii
X mane și cele mai călduroase urări pentru întărirea și înflo- S3 

firea țării dv. Vă urez deplin succes în rodnica dv. activitate, gAVRAM BUNACIU
■ Ministrul Afacerilor Externe al Republicii M

X Populare Romine
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