
Proletari din toate țările, unifLvă I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Citiți pagina 2-a:Viața culturalăa tineretului
Anul XIV, Seria Il-a, Nr. 2942 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 25 octombrie 1958

O PUTERNICA MANIFESTARE 
A PRIETENIEI FRĂTESTI 

ROMÎNO-CEHOSLOVACE Tomescu Ion, cazangiu la Atelierele C.F.R. „Grivlța Roșie1* din 
Capitală lucrează la un cazan vertical de locomotivă.

Mitingul oamenilor
PRAGA 24. — De la trimișii 

speciali A ger preș :
La 24 octombrie a avut loc la 

Palatul Congreselor din Praga un 
însuflețit miting al oamenilor 
muncii din capitala Cehoslovaciei, 
în cinstea delegației de partid ?< 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Romine. La miting au 
participat 3.000 de oameni ai

muncii, care au făcut o primire 
sărbătorească oaspeților români : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., membru 
în Prezidiul Marii Adunări Națio
nale ; Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. ; Petre Borilă, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri,

membru al Biroului Politic al 
C.C. al PM.R. ; Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. ; 
Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
șeful Direcției de propagandă și 
cultură a C.C. al P.M.R. și G. 
Gaston Marin, președintele Corni-

muncii din Praga
siei de Stat a Planificării. La mi- ■ Bil roului Politic al C.C. al P.C. 
ting au participat reprezentanți ai din Cehoslovacia, Oldrich Cer- 
Partidului Comunist din Ceho- nik, Vladimir Koucky, Bruno 
slovacia și ai guvernului Republi
cii Cehoslovace t Rudolf Barak, 
Jaromir Dolansky, Zdenek Fier- 
linger, Jiri Hendrych, Vaclav Ko- 
pecky, Antonin Novotny, Otakar 
Simunek, Viliam Siroky, membri 
a. Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Ludmila Jan- 
kovcova, membru supleant al

Kohler, secretari ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, precum și alte 
persoane oficiale. La miting au 
luat cuvîntul A. Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și președinte al Republi
cii Cehoslovace și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al

C.C. al P.M.R. și membru al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale.

★
Cele două cuvîntări au fost su

bliniate în repetate rînduri de pu
ternice și îndelungi aplauze. Cei 
prezenți au ovaționat îndelung 
pentru prietenia romîno-ceho- 
slovacă, pentru unitatea de ne
clintit a țărilor puternicului lagăr 
al socialismului și păcii în frunte 
cu Uniunea Sovietică,

La I. F. E. T. • Sovafa

Tinerii au sprijinit puternic 
îndeplinirea planului producției 

globale și de marfă anual

La mitingul oamenilor muncii din Praga. Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și
A. Novotny își string călduros mîinile

Un aspect al sălii In care â avut loc ieri însuflețitul miting al oamenilor muncii din Praga în cinstea delegației 
R. P. Romîne

In luna august, cu prilejul ce
lei de a Il-a consfătuiri a tineri
lor muncitori forestieri din Re
giunea Autonomă Maghiară, care 
a avut loc la Reghin, utemiștii de 
la I.F.E.T.-Sovata au chemat la 
întrecere toți tinerii muncitori de 
la gurile de exploatare din re
giune. întrecerea s-a bucurat de o 
largă participare; tinerii muncitori 
forestieri, antrenați de către orga
nizațiile U.T.M. obținînd în a- 
ceastă întrecere succese deosebite.

Recent, colectivul de muncă de 
la I.F.E.T.-Sovata a trimis C.C. 
al U.T.M. o telegramă în care a- 
nunță obținerea unor importante 
succese în muncă în cadrul acestei 
întreceri. Astfel în cinstea zilei de 
7 Noiembrie și a alegerilor orga

nelor de partid, muncitorii, inginer 
rii, tehnicienii și funcționarii în
treprinderii, sub conducerea orga
nizației de parfid, cu sprijinul or- ) 
ganizației U.T.M. au îndeplinit 
la 22 octombrie 1958 planul pro- , 
ducției globale și de marfă anuaL 
De asemenea, pînă la 1 octombrie, 
colectivul de muncă a adus între
prinderii un beneficiu peste plan 
de 1.502.000 lei. La obținerea a- 
cestor succese o contribuție deose
bită au adus-o tinerii antrenați în 
întrecere de către organizația de 
bază U.T.M. și continuînd întrece
rea, colectivul de muncă se anga
jează în același timp să îndepli
nească cu mult înainte de termen 
și planul de producție pe sorti
mente.

Cum vom organiza
♦

activitatea 
cultural-educatlvăLA SATE
în perioada iernii

Cuvîntarea 
Antonin

DRAGI OASPEȚI,
TOVARĂȘE Șl TOVARĂȘI,
Oamenii muncii din Praga sa

lută din toată inima și cu senti
mente de dragoste frățească pre
zența în mijlocul lor a delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Romine, in 
frunte cu primul secretar al C.C. 
al P. M. R., tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej . Căldura cu care 
sint întimpinați scumpii noștri to
varăși romîni este firească : între 
partidele noastre și popoarele noa
stre există tradiții îndelungate de 
prietenie, care izvorăsc din lupta 
comună împotriva capitalismului, 
tradiții pecetluite de singele văr
sat în comun în lupta împotriva 
fascismului german.

Vreau de asemenea să vă spun, 
tovarăși, că in perioada dintre 
cele două războaie mondiale cind 
lucrau in ilegalitate, unii dintre 
membrii delegației au stat în Re
publica Cehoslovacă și au a- 
vut legături cu conducerea parti
dului nostru. Această prietenie, 
bazată pe lupta comună, a făurit 
și unitatea și frăția de astăzi, în 
perioada construirii socialismului.

In relațiile lor, partidele comu
niste frățești și țările socialiste 
aplică un principiu folositor: din 
cind în cînd delegații de-a le lor 
se întîlnesc și discută despre pro
blemele importante interne și in
ternaționale. Aceste forme de re
lații sint de acum statornicite in 
cadrul lagărului socialist. Schim
bul de experiență și clarificarea 
problemelor legate de construirea 
socialismului, precum și tratate'e 
de colaborare și întrajutorare re
prezintă un tio de relații noi în
tre state, relații care se pot naște 
numai pe baza unor idei și țeluri 
identice.

Consfătuirile reprezentanților 
țărilor socialiste, fie între toate 
aceste țări sau numai bilaterale, 
sînt de o mare importanță nu 
aumai pentru fiecare stat în par
te, ci șl pentru întărirea forței și 
mității lagărului socialist. Aces
te consfătuiri sînt pătrunse de o 
atmosferă de sinceritate deplină, 
de spirit tovărășesc reciproc. Ele

tovarășului 
Novotny

ajută la adînclrea relațiilor de 
prietenie și frăție, la strîngerea 
colaborării economice, iar rezul
tatele lor rodnice sînt spre binele 
popoarelor, spre binele cauzei 
păcii și socialismului.

Un rol însemnat în lupta pen
tru păstrarea purității învățăturii 
marxist-leniniste și pentru conso
lidarea păcii l-au avut cosfătui- 
rile care au avut loc acum un an 
cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Aceeași însemnă
tate pentru diviziunea socialistă 
internațională a muncii și spori
rea forței economice a lagărului 
socialist au avut-o tratativele 
purtate în luna mai la Moscova 
de delegațiile partidelor frățești.

In baza acestor experiențe, de
legația Partidului Muncitoresc 
Romin frățesc și a guvernului 
Republicii Populare Romîne a ve
nit în Cehoslovacia-pentru a dis
cuta cu noi problemele politice și 
economice de interes comun pen
tru ambele părți. Vizita și rezul
tatele convorbirilor sînt deosebit 
de fructuoase și prețioase pentru 
popoarele ambelor noastre țări de 
democrație populară.

Viața a confirmat că relațiile 
strînse și frățești care există în
tre statele socialiste reprezintă 
una din condițiile hotărîtoare ale 
construirii cu suces a socialismu
lui. Aceste relații nu numai că 
fac posibilă unirea și folosirea 
tuturor forțelor spre folosul lor 
comun, dar și creează în același 
timp premise pentru obținerea 
unor rezultate și mai mari, și mai 
evidente, in construirea socialis
mului și a comunismului.

Partidul Muncitoresc Romin și 
Partidul Comunist din Cehoslova
cia sînt ferm hotărîte să contri
buie ,și pe mai departe la adîn- 
cirea colaborării și ajutorului fră
țesc între țările noastre.

Relațiile noastre economice reci
proce se dezvoltă și se lărgesc an 
de an. Tratativele cu tovarășii ro
mîni au fost folositoare nu numai 
în interesul schimbului de expe
riență în construcția socialistă, ci

(Continuare in pag. 4-a)

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej
DRAGI TOVARĂȘI ȘI PRIETENI,
In numele delegației de partid 

și guvernamentale romîne și al 
întregului popor romin, vă mul
țumim din toată inima pentru 
ospitalitatea de care ne bucurăm 
pe pământul țării voastre. In mij
locul oamenilor muncii din Klad- 
no și Plsen, din Bratislava, Ban
ska-Bystrica, Zvolen, ne-am sim
țit ca între prieteni sinceri ai țării 
noastre și ai poporului romin. 
Primirea caldă care ni s-a făcut 
pretutindeni, întîlnirile cu oame
nii muncii din Kladno șl Plsen, 
din Bratislava, Banska-Bystrica, 
Zvolen au fost o manifestare a 
prietenie de nezdruncinat dintre 
poporul romin și poporul ceho
slovac.

In convorbirile cu delegația 
noastră, conducătorii și oamenii 
muncii cehoslovaci, au arătat un 
deosebit interes pentru realizările 
poporului romin și dorința de a 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
între țările noastre, între popoa
rele noastre. Am văzut în aceste 
zile cit de mari sînt posibilitățile 
încă nefolosite de lărgire continuă 
a relațiilor dintre țările noastre.

Intre popoarele romîn șl ceho
slovac există vechi legături de 
prietenie, închegate in decursul 
timpurilor. Secole de-a rîndu! po
poarele noastre ău dus o luptă 
grea. Adeseori împotriva acelorași 
asupritori, pentru a-și cuceri li
bertatea și independența națio
nală. Eroicele bătălii purtate de 
clasa muncitoare din Cehoslova
cia și Rominia, sub conducerea 
partidelor comuniste, in numele 
cauzei comune a tuturor celor ce 
muncesc, au apropiat popoarele 
noastre, au întărit prietenia și so
lidaritatea oamenilor muncii din 
cele două țări.

Eliberarea Romîniei și Ceho
slovaciei de sub jugul fascist de 
către glorioasa Armată Sovietică 
a~ dat putință popoarelor noastre 
să-și ia soarta în propriile lor 
mîini. Destinele popoarelor romîn 
și cehoslovac s-au împletit strîns 
în lupta lor măreață de eliberare 
națională și socială. Instaurarea 
puterii populare și trecerea la 
construirea socialismului a dat

un nou conținut relațiilor de prie
tenie dintre popoarele romîn și ce
hoslovac, unite pe veci, în marea 
familie a țărilor lagărului socia. 
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică.

In vizita aceasta de cîteva zile 
în Cehoslovacia ne-a impresionat 
nivelul ridicat de conștiință poli
tică a clasei muncitoare cehoslova
ce, a oamenilor muncii, încrederea 
lor deplină în politica marxist-le- 
ninistă a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Am avut posibilita
tea în zilele acestea să vedem le
gătura strînsă între partidul co
munist și masele largi ale poporu
lui, autoritatea morală de care se 
bucură partidul și guvernul în 
mase.

Ceea ce ni s-a părut caracteris
tic, stînd de vorbă cu cadrele lo
cale de partid și de stat, este nu
mărul mare de cadre tinere. Parti
dul Comunist din Cehoslovacia a 
știut să îmbine politica de ridi
care și promovare a cadrelor ti
nere cu preocuparea pentru folosi
rea experienței cadrelor vechi.

O puternică impresie ne-a făcut 
nivelul înalt de industrializare a 
țării. Cehoslovacia era cunoscută 
și înainte de eliberare ca o pute
re industrială. După eliberare, ca 
urmare a eforturilor clasei mun
citoare, în frunte cu partidul ei 
comunist, Cehoslovacia a ajuns 
intr-un stadiu de dezvoltare care 
îi dă posibilitatea să se întreacă 
din punct de vedere economic cu 
țările capitaliste cele mai indu
striale din lume.

Industria cehoslovacă cunoaște 
un ritm de creștere fără precedent, 
care întrece cu mult pe al princi
palelor țări capitaliste. încă la 
sfirșitul anului 1957, volumul pro
ducției globale industriale a Ceho
slovaciei era de aproape 3 ori 
mai mare decît înainte de război.

O puternică înrîurire exercită a- 
supra dezvoltării industriei și a 
întregii economii naționale a Ce
hoslovaciei avîntul considerabil pe 
care l-a luat industria constructoa
re de mașini Cehoslovacia produ
ce azi 80 la sută din totalitatea

(Continuare în pag. IV-a)

In centrul industrial
PI.

PLSEN 24. — De la trimișii 
speciali Agerpres: După vizitele 
făcute la Banska-Bystrica, Zvolen 
și Bratislava, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul de
legației de partid și guvernamen
tale a R.P. Romîne, care vizitează 
R. Cehoslovacă, și Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției de propagandă și cultură a 
C.C. al P.M.R., au plecat la 
Praga.

In același timp, ceilalți membri 
ai delegației: tovarășii Chivu 
Stoica, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele

Cuvîntarea
Chivu

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, care a spus printre 
altele :

Sintem bucuroși că vizităm ora
șul Plsen, inima industriei ceho
slovace constructoare de mașini, 
oraș cu o veche tradiție de luptă 
revoluționară.

Vă mulțumim din toată inima 
pentru primirea călduroasă pe 
care o faceți delegației noastre și 
considerăm că ea este o manifes
tare de sinceră prietenie a oame
nilor muncii din Cehoslovacia față 
de oamenii muncii din țara noas
tră.

Poporul romîn și poporul ceho
slovac luptă umăr la umăr pentru 
același țel comun — făurirea unei 
vieți noi socialiste, sub steagul 
mărețelor idei ale învățăturii 
marxist-leniniste Alături de cele
lalte țări ale puternicului lagăr 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, Romînia și Cehoslovacia 
militează pentru apărarea păcii în 
lume, împotriva uneltirilor agresi
ve ale cercurilor imperialiste.

Vizita delegației noastre în Ce
hoslovacia va contribui și mai 
muit la dezvoltarea și întărirea 
colaborării frățești dintre popoare
le noastre, la întărirea continuă a 
unității de nezdruncinat a lagăru-

s e n
Consiliului de Miniștri, Petre Bo
rilă, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Voitec, membru supleant în Bi
roul Politic al C.C. al P.M R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și G. Gastop Marin, pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării, s-au îndreptat spre 
Plsen, vizitînd vineri dimineața 
acest mare centru industrial al 
Cehoslovaciei.

Membrii delegației au fost în
soțiți de tovarășii Vaclav David,

(Continuare în pag. 3-a) 

tovarășului 
Stoica
lui socialist, garanția independen
ței naționale a țărilor socialiste, 
chezășia apărării păcii in întreaga 
lume.

Atembrii delegației romîne au 
vizitat apoi diferite sectoare de 
producție ale uzinelor, stînd de 
vorbă îndeaproape cu muncitori, 
tehnicieni și ingineri, interesîndu- 
se de metodele lor de muncă, de 
organizarea muncii în această 
mare întreprindere

Peste tot — în sectorul oțelă- 
rie și în sectorul locomotivelor 
electrice, în sectorul de mecanică 
grea sau de mașini unelte, mem
brii delegației romine au fost în
conjurați cu frățească căldură de 
muncitorii cehos’ovaci, care s-au 
interesat de activitatea tovarăși
lor lor din Rcminia, transmițin- 
du-ie, prin conducătorii de partid 
și de stat romîni, salutul lor. 
urările lor de noi succese in 
muncă.

In sectorul mașini-uneite, în 
numele colectivului său de mun
că, maistrul Jindrich Hurka șl-a 
exprimat angajamentul față de 
tovarășul Chivu Stoica de a ter
mina cu mult înainte de tern-jen

(Continuare în pag. 3-a)

In munca de educație comu
nistă a tineretului o verigă 
principală o formează acti

vitatea cultural-artistică. Ea oferă 
posibilitatea organizării unor bo
gate acțiuni educative în cadrul 
cărora tinerii iși pot petrece timpul 
plăcut și folositor. In perioada 
iernii, cînd tinerii stau mai mult 
în sat, organizațiile de bază 
U.T.M. au datoria să-și intensifice 
eforturile pentru antrenarea tutu
ror tinerilor la o activitate cultu
rală bogată în conținut.

lată de ce și comitetul nostru 
raional a acordat o deosebită a- 
tenție organizării muncii culturaie 
la sate în perioada iernii. Folo
sind experiența anului trecut, noi 
am alcătuit un plan amănunțit 
privind desfășurarea muncii cultu- 
ral-artistice in raionul nostru.

Comitetul raional a recomandat 
organizațiilor de bază U.T.M. ca 
și anul acesta să-și îndrepte alen- 
ția spre strîngerea legăturilor de 
colaborare cu conducerile cămine
lor culturale, cu comitetele sindi
cale din S.M.T. și G.A.S. pentru 
a organiza in comun, in mod te
meinic activitatea culturală a tine
retului. Unindu-ne eforturile, sub 
conducerea și îndrumarea organi
zațiilor de partid, în anul trecut 
noi am putut obține rezultate bu
ne în activitatea cultural-artistică 
la sate. Munca in- strînsă colabo
rare cu conducerile căminelor cul
turale, cu activul secției invăță- 
mînt și cultură a prielujit o creș
tere a mișcării artistice de masă, 
mărindu-se numărul formațiilor ar
tistice, îmbogățindu-se repertoriile; 
astfel s-a ajuns ca in formațiile 
artistice să participe peste 2.200 
tineri, să avem 250 soliști vocali. 
20 echipe de cor, 24 echipe de 
dansuri, 19 echipe de teatru, 8 
brigăzi artistice de agitație etc.

în timpul festivalului au fost 
obținute rezultate bune nu numai 
in ce privește calitatea interpretă
rii artistice și a creșterii număru
lui de tineri încadrați in formații, 
dar și o înviorare a întregii vieți 
de organizație. Noi vrem să du
cem mai departe începutul făcut 
la feslival. Rezultatele obținute 
sint premisele de la care pornim 
in activitatea culturală pe timpul 
iernii. Pentru aceasta comitetul 
raional și-a propus ca în fiecare 
organizație U.T.M. de la sate, pla
nurile de activitate culturală să 
fie întocmite sub .conducerea or
ganizației de partid, în colaborare 
cu toți factorii de răspundere în 
munca de educație comunistă a 
tineretului. Și în multe din otga- 
nizațiile U.T.M. din raion planu
rile au fost de-acum elaborate.

Un accent deosebit vom pune in 
această perioadă pe îmbunătățirea 
propagandei prin conferințe. Ne 
vom preocupa îndeaproape ca să 
avem un număr mai mare de con
ferințe, care să răspundă proble
melor importante și specifice fie
cărui colectiv de tineri, care să 
contribuie la cunoașterea proble
melor care-i interesează în mod 
deosebit. La -căminele culturale, 
în cadrul șezătorilor, utemiștii și 
tinerii vor avea posibilitatea nu 
numai să audieze expuneri pe di
ferite probleme de politică internă, 
internațională, pe teme științifice, 
morale etc. dar să și discute pe 
marginea expunerilor făcute

Activitatea noastră culturală se 
va desfășura în timpul iernii pe 
cîteva direcții principale. Noi ne 
propunem ca t’nerii de la sate 
să capete mai multe și mai te
meinice cunoștințe științifice. Acti
vitatea desfășurată anul trecut in 
cadrul cercurilor naturaliștilor a 
contribuit în mare măsură la înar
marea tinerilor cu cunoștințe ști
ințifice. De aceea ne-am propus 
ca în perioada de iarnă să «acti
vizăm cele 14 cercuri existente în 
raion și să înființăm noi cercuri in 
sate și comune. lotodată vom cere 
sprijin filialei Ș.R.S.C. să trimită 
mai multi conferențiari specialiști 
care să țină in fața tineretului con
ferințe de popularizate a științei, 
combaterea misticismului.

Pentru cunoașterea de către în
treg tineretul a superiorității mun
cii în gospodăriile agricole colec
tive, cit și pentru educarea tineri
lor în spiritul luptei pentru conso
lidarea și întărirea formelor socia
liste existente, organizațiile U.TJM. 
din raionul nostru, cu sprijinul 
activului raional, vor organiza d’s- 
cuții largi ale utemiștiior și tine
rilor despre Statutul model el 
G.A.C. și întovărășirilor agricole. 
De asemenea la c'ăci, șezători, la 
căminul cultural, vom invita colec
tiviștii vîrstnici care ‘ă vorbească 
tineretului despre viața și munca 
lor în colectivă.

Educarea tinerilor <fe la sate în 
spiritul dragostei pentru cunoaște
rea trecutului glorios de luptă al 
partidului și clasei muncitoare, al 
cunoașterii patriei si realizările re
gimului nostru democrat-popuiar 
vor constitui o preocupare con- 
tinuă a organizațiilor de bază 
U.T.M. și în perioada de iarnă.

Anul acesta comitetul raional a
PAUL S. DUMITRU 

secretar al Comitetului raional 
U.T.M.-Răcari

(Continuare in pag. 2-a)
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cîntecB
revoluționare

de masă
In aceste zile de toamnă se în

cheie faza pe regiune a Festiva
lului bienal de teatru de amatori 
WL L. Caragiale" la care au participat 

echipele de teatru, teatrele de păpuși; 
recitatori și cititori artistici de pe lin
gă căminele culturale sătești, colțurile 
roșii din G.A.C., casele raionale de 
cultură și căminele culturale orășe
nești.

Cele mal bune colective teatrale de 
amatori vor da mai departe lupta pen
tru a se afirma și a ocupa locurile de 
colective fruntașe la fazele interregio
nale și la faza finală a Festivalului, ce 
vor avea loc tn, lunile noiembrie și de
cembrie ale acestui an.

Deși întrecerea continuă și bilanțul 
definitiv al primului Festi-val bienal de 
teatru de amatori nu este încă făcut, 
cîteva concluzii se pot totuși trage pe 
baza desfășurării fazei Intercomunale 
— faza cea mai de masă a Festivalu
lui — precum și a faze
lor raionale și rșgiopale.

Despre unul din obiecti
vele importante ale Festi
valului — creșterea numă
rului echipelor de teatru și 
al artiștilor amatori a- 
trașf în activitatea artisti
că de masă, în scopul de
servirii cultural-artistice a 
unui număr din ce în ce 
mai mare de oameni ai 
muncii — se poate spune 
că-el a fost în mare parte 

cen- 
zece 
Fes-
cir-

toamnă" de Ștefan Tita, — al că
ror conținut contribuie la educarea ma
selor de oameni ai muncii în spiritul 
patriotismului — precum și alte piese 
intr-unui sau mai multe acte tnatînd 
teme majore de actualitate.

-- Față de trecutul concurs un nu
măr n»ai mare de colective teatrale — 
au reușit să prezinte spectacole la un 
nivel artistic corespunzător cerințelor 
artistice ale maselor de oameni ai 
muncii. In această direcție mai rămîn 
însă foarte multe de făcut.

Fără îndo'ală că rezultatele primu
lui Festival hiendl ai colectivelor tea
trale de amatori „I. L. Caragiale" ar 
fi putut fi și mai bune dacă peste tot, 
și în suficientă măsură, secțiunile de 
învățămînt și cultură ale sfaturilor 
populare regionale și raionale, oasele 
regionale ale creației populare, casele 

bineînțeles or- 
fi depus toată

raionale’ de cultură 
ganizațiile U.T.M..

V»
ar

că- el a fost în mare 
realizat. Din datele 
tnalizate doar de la 
regiuni, reiese că Ia 
tival au participat 
ca 4.000 colective teatrale 
de amatori, deci cam 
rite au participat pe întreaga țară 
ecum doi ani la cel de-al IV-lea con
curs și au fost prezentate peste 10.000 
de spectacole la care au participat cî
teva milioane de spectatori.

Toate acestea arată uriașa dezvoltare 
■ mișcării artistice de amatori, crește
rea dragostei de artă și frutnos a oa
menilor muncii, dorința fierbinte a a- 
cestora de a-și pune talentul în spri
jinul politicii partidului, a construcției 
socialiste, marele roi al mișcării artis
tice de amatori în revoluția culturală 
ee se desfășoară în țara noastră.

Fără îndoială că în centrul atenției 
marii majorități a colectivelor teatrale 
de amatori și organelor de îndrumare 
a stat problema repertoriului, criteriul 
principal fiind acela de a promova pe 
scenele teatrului de amatori piese și 
poezii cu un conținut militant care să 
pledeze convingător pentru transforma
rea socialistă a agriculturii, pentru dez
voltarea șl consolidarea sectorului so
cialist la sate, piese care să combată 
Uneltirile dușmanului de clasă, să con
tribuie la educarea patriotică a oame
nilor muncii, la cultivarea 
pentrii trecutul eroic de luptă a1 
porului nostru. .

'Se poate aprecia ca unul 
rezultatele cele mai pozitive 
Festivalului, faptul că marea

TOATA GRIJA conținutului politic educativ 
al repertoriului
tot

Pe marginea Festivalului bienal 
de teatru de amatori „l. L Caragiale" 

atîtea

mîndrlel 
po-

GH. BOGHIU 
Director al Casei centrale 

de creație populară 
străduința pentru organizarea Festiva
lului. pentru orientarea colectivelor în 
alegerea repertoriului și în spr'j-’niraa 
acestora în realizarea unor spectacole 
la un nivel artistic mal ridicat.

Nu pretutindeni Festivalul a găsit 
sprijinul activiștilor culturali și al or
ganizațiilor U.T.M. Așa se face că în 
regiunea Craiova, de pildă, din 1100 
de cămine culturale doar 385 au parti
cipat la Festival

Neajutate în a-și alege piesele cele 
mai potrivite, unele colective teatrale, 
au trebuit să guste amărăciunea insuc
ceselor pricinuite de montarea unor 
spectacole lăturalnice sau tn rfa-a te
maticii de actualitate și dincolo de po
sibilitățile lor de realizare. In această 
situație s-,au găsit de pildă echipa de 
teatru din comuna Telciu, raionul NJ- 
săud, regiunea Cluj, care s-a prezentat 
la Festival cu piesa „Georges Dandiit" 
de Moliere. echipa din comuna Cepari, 
din același raion, oare a montat „Sîn-

ziana și Pepelea" de V. Alecsandri, e- 
chipa căminului cultural din comuna 
Isverna, raionul Baia de Aramă, care 
s-a prezentat cu piesa „Doctor t-i fi
lozofie" de B. Nușici, oare nu cores
pundeau posibilităților de realizare ale 
acestor echipe de teatru.

Alte formațiuni, deși nu s-au hazar
dat în a monta piese în miai multe acte, 
sau pretențioase din punct de vedere 
al realizării, au dovedit slabă exi
gență față de conținutul Ideologic el 
unor piese pe care le-eu prezentat. Ast
fel în regiunea Galați din 219 echipe, 
55, deci peste 25 la sută au mai .pre
zentat asemenea piese ea •
tan“, „Capra Zamfirii", 
gard", „Caut o nevastă' 
prin ziare", „Cuscrii 
„Cine bate" și altele.
scrise cu ani în urmă se caracterizează 
prin necunoașterea • vieții, prin greșeli 

ideologice și o realizare 
artistică de un nivel foar
te scăzut. Făctnd abstrac
ție de faptul că aceste pie
se tratau simplist și sche
matic viața nouă a satu
lui, problemele dezvăluite 
tn aceste piese sînt de 
mult depășite de viață.
Viața merge înainte, și 
mișcarea artistică de ama
tori trebuie ajutată să țină 
pasul cu ea, să sprijine 
munca de înființare de noi 
gospodării colective șl de 
dezvoltare a celor existen
te, să răspundă operativ 

tuturor sarcinilor puse de către partid 
în fata țărănlmi' muncitoare.

Concluzii din desfășurarea Fest'valu- 
lui au de tras și va trebui să mai 
tragă și scriitorii noștri. Apreciind fap
tul că ei au dăruit mișcării de ama
tori zeci de piese într-un act, care au 
fost larg îmbrățișate de căt-e nilile 
de echipe teatrale, trebuie în același timp 
să le spunem că ei continuă să lAinînă 
datori față de cerințele actuale ale miș
cării artistice de amatori, față de cerin
țele educări' socialiste prin 
maselor muncitoare.

Toate instituțiile culturale 
nizează acum munca pentru 
de iarnă, care mai ales la 
deosebit de potrivită pentru 
carea activității culturale, 
foarte bun prilej pentru ca toate echi
pele teatrale de amatori să-și sporească 
activitatea, să monteze noi spectacole, 
să intensifice schimbul de spectacole 
cu echipele din alte comune, să lucreze 
mai mult pentru ridicarea măiestriei 
lor artistice. în așa fel tncît contribu
ția mișcării teatrale de amatori la o- 
pera de educare socialistă a poporu
lui să fie tot mai mare și mai eficace.

..Bietul bos- 
,,Cu oiștea-n 
'. „Căsătorie 
Gherghinei", 
Aceste piese

tși orga- 
perioada 

sate este 
Intensifi- 
Este un

Cîntecul a fost întotdeauna unul producție „Mondiala", 
din tovarășii cei mai apropiați ai U.T.M. i-a antrenat pe

comitetul 
tineri să

poporului noștru. El l-a însoțit în învețe să cînte pe grupe de ope- 
clipele de veselie, și tot cfntecul a rații de producție. După orele de

Mișcarea artistică de amatori cunoaște în 
patria noastră o amploare din ce în ce mai 
mare. Școala de artă populară din Tg. Mureș 
numără anul acesta peste 400 elevi — mun
citori, funcționari și elevi — care sub atenta 
îndrumare a profesorilor de specialitate își 
desăvârșesc aptitudinile artistice.

In fotografie un aspect din munca sec
ției de sculptură: elevii Bosan Gavril și
Csizmadia Attila lucrează sub îndrumarea 
profesorului Ștefan Csarvassy la montarea 
unui mulaj a-natomic. I'

din 
ale

. ... _r— .... ...___ ma
joritate a colectivelor teatrale de 
amatori, îndrumate de către orga
nizațiile de partid, au reușit să 
promoveze un repertoriu corespun
zător cerințelor educării ideolo
gice și artistice a maselor de 
oameni ai muncii.

In satele în oare se desfășoară 
munca politică p-.ntru educarea și 
lămurirea țăranilor muncitori asu
pra superiorității sectorului socia
list, față de cei individual, au 
fost mult Jucate piesele „Tîrgul 
inimilor" și „Răfuiala" de Tibe- 
riu Vornic. „Noapte albă" și 
„Nunta Ioanei" de Valeriu Luca. 
„Zestrea Ileriuței" de Mircea Ște- 
fănescu, „Morișca" de Ionel Ță- 
ranu, „S-a întîmplat la seceriș!" 
de Arcadie Donos și altele, care 
prin problemele ce le dezbat pro
movează ideile socialismului la 
sate, venind astfel în sprijinul e- 
ducării țăranilor muncitori.

Justă a fost orientarea multora 
dintre colectivele teatrale din sa
tele și comunele complect coopera- 
tivizate, care și-au îndreptat atent 
ția către alte piese oa „Vînătorl 
de doi Iepuri" și „Paznicul stele
lor" de Tiberiu Vorni-, ..Nemai
pomenita furtună" de Mihail Da- 
vidoglu „Bucuroși de oaspeți" de 
Gh Tențulescu. care dezbat pro
bleme și redau conflicte izvorîte 
din lupta pentru întărirea gospo
dăriilor agricole colective.

Merită subliniată inițiativa co
lectivelor teatrale din regiunea 
Constanța — sprijinită de către 
organelf locale de partid și de 
stat, de a-și lărgi repertoriul cu 
piese într-un act, de autori sovie
tici, inspirate din viața colhozuri
lor, acestea găslndu-și corespon
dentul și în unele probleme de 
muncă și de viață ale colectiviști
lor noștri.

Bine alcătuit, lutnd seama 
posibilitățile de oare dispun și 
cerințele Imediate ale educării 
menilor muncii din orașele și 
tele raioanelor tn care-și duc 
tlvitatea, a fost repertoriul case
lor raionale de cultură. Au fost 
jucate piesele „Ecaterina Teodo- 
roiu“ șl varianta restrtnsă a a- 
cesteia „Eroina de pe Jii“ de 
N. Tăutu, „Intr-o seară de

de 
de 

oa- 
sa- 
ac-

Cînd munca de popularizare

a cârtii nu se îace ce perseverență
Pe la amiază, între cele 

schimburi, la biblioteca 
„Simo Geza" din Tg. Mureș, se 
adună de‘ obicei, multă lume. 
Muncitori și funcționari, tineri și 
vîrstnici, răsfoiesc revistele noi, 
cataloagele, restituie cărțile citite 
și își aleg altele. Nu se poate să 
nu găsească ceva pe plac printre 
cele 4.500 volume din biblioteca 
fabricii.

Din cei 450 cititori ai bibliote
cii, peste 200 sînt tineri. Nu există 
secție în care să nu fie tineri ci
titori pasionați. In primele luni 
ale anului acesta, 20 de tineri au 
fost examinați de comisia con
cursului „Iubiți cartea" și au pri
mit insigna de „Prieten al cărții".

Pe la începutul anului, comite
tul U.T.M. de la fabrica „Simo 
Geza" a desfășurat o muncă in
tensă de popularizare a concursu
lui „Iubiți cartea" în rindul tine
retului. Printre altele a fost con
fecționat un panou mare cu lista 
de cărți obligatorii, s-au popu
larizat condițiile de participare la 
concurs etc. Dar comitetul U.T.M. 
nu s-a ocupat numai de populari
zarea concursului prin mijloace a- 
gitatorice de acest fel. El a luat 
și o serie de măsuri menite să 
dezvolte gustul pentru citit al ti
nerilor, să le explice și să îi ajute 
să înțeleagă sensul profund moral 
și politic al cărților citite. In ca
drul adunărilor U.T.M. și la „Joi- 
le tineretului" se țineau recenzii

două 
fabricii

despre cărțile din concurs. S-au 
organizat, de asemenea, concursuri 
interesante de tipul „Drumeții ve
seli" sau „Cine știe cîțtigă" pe 
teme literare.

Participarea la concursul „Iubiți 
cartea" a stimulat P9 mulți tineri 
să viziteze mai frecvent bibliote
ca. să citească operele cele mai 
valoroase din literatura noastră 
clasică și contemporană, din lite
ratura sovietică și universală, căr
țile de popularizare a științei și 
culturii. Utemiștii Ilies Balazs, 
Matyas Iolan, Lapoșî Marton, Ci- 
oeu Liviu, Tor dai Atila și alții.

de N. Ostrovski au citit-o împreu
nă, comentînd pe loo problemele 
pe care le pune cartea. Aceste 
lecturi în colectiv, precum și dis
cuțiile, au trezit interesul Rozei 
pentru literatură. Amîndouă citesc 
acum mai mult, înțeleg mai bine 
cele citite.

Literatura valoroasă s-a dovedit 
încă o dată un mijloc eficace de 
educare a tineretului. Peter Al
bert, de pildă, e un cititor sîrgu- 
incios și un bun muncitor. Cu 
cîțiva ani în urmă, cînd a venit 
în fabrică, era indisciplinat, își 
pierdea timpul colindînd străzile

Despre munca comitetului U. T. M. de la fabrica 
„Simo Geza" pentru atragerea tinerilor 

la concursul „Iubiți cartea"

care au primit insigna de „Prie
ten al cărții", continuă să citeas
că cu pasiune și în prezent, de
venind în același timp buni pro
pagandiști ai literaturii în rindul 
tineretului.

Matyas Iolan și Portik Roza lu
crează în aceeași secție, la hala 
de mașini și locuiesc pe aceeași 
stradă. Sînt prietene bune. Adesea 
se înt îlnesc, ce vecine și prietene, 
în afara orelor de muncă. Discu
tă și citesc împreună. S-a întlm- 
plat de multe ori ca Iolan, după 
ce a citit o carte, s-o povestească 
și Rozei. „Așa s-a călit oțelul"

șl lectura sa preferată erau 
romanele polițiste. Organizația 
U.T.M. s-a ocupat mult de el. 
Treptat, Peter a ajuns să înțelea
gă că de la o astfel de lectură nu 
poate învăța nimic bun. El a în
ceput să citească tot mai multă 
literatură de valoare, opere ale li
teraturii romîne, sovietice și uni
versale, ale marilor scriitori cla
sici și contemporani. Lectura a- 
cestor lucrări cu un profund con
ținut educativ l-a schimbat pe Pe* 
ter Albert. S-ar putea cita multe 
asemenea exemple.

Rezultatele evident bune (deși 
modeste) în munca cu cartea, i-au 
mulțumit, se vede, pe membrii co- 
mitetului U.T.M. Faptul că în 
primele luni ale anului, aceștia au 
reușit să mobilizeze 20 de utemiști 
pentru obținerea insignei „Prieten 
al cărții" și că tot în acest scurt 
timp ei au reușit să înscrie încă 
70 de tineri la concurs, a consti
tuit un început promițător. Astăzi 
—■ însă, printre cei 475 de tineri 
de la fabrica „Simo Geza" se gă
sesc tot 20 de „prieteni ai cărții", 
iar cei 70 de tineri înscriși la în
ceputul anului, au rămas doar cu 
înscrierea. Și aceasta din cauză 
că în ultima vreme comitetul 
U.T.M. a neglijat complect forme
le de popularizare a concursului 
„Iubiți cartea" care s-au folosit — 
cu succes — la începutul anului. 
Munca cu cartea n-a fost o preo
cupare permanentă a comitetului 
U.T.M. Membrii acestuia 
ocupat cu perseverență și 
de antrenarea tineretului 
rea literaturii noastre, 
mai țin recenzii, nu se
ganizează jocuri și concursuri pe 
teme literare, vechiul panou cu 
lista de cărți obligatorii a dispă
rut, iar noua bibliografie a con
cursului „Iubiți cartea" n-a mai 
fost afi?at8- Acest lucru este dău
nător activității utemiștilor, îmbo
gățirii cunoștințelor lor politice și 

1 de cultură generală. Munca cu 
| cartea, nu trebuie să se desfășoa-

re la voia întîmplării. Ea presu
pune o asiduă muncă politico-or- 
ganizatorică din partea organiza
ției U.T.M. și în primul rînd o 
muncă dusă de la om la om pen
tru a îndrepta pe fiecare spre căr
țile cele mai folositoare pentru el. 
Organizațiile de secție, ca și co
mitetul U.T.M. trebuie să urmă
rească permanent ce citesc tinerii, 
să le recomande cele mai potrivi
te opere literare, să organizeze 
discuții despre cărțile citite, re
cenzii, să stimuleze pe cei 
sîrguincioși cititori.

Concursul „Iubiți cartea" 
buie să devină o acțiune de masă, 
la care să fie antrenați toți ute
miștii și tinerii din fabrică. Co
mitetul U.T.M. de la fabrica 
„Simo Geza", folosind cele mai 
variate mijloace și propria lor ex
periență bună, să intensifice mun
ca de răspîndire a cărții în rindul 
utemiștilor, să dovedească mai 
multă perseverență și interes față 
de concursul „Iubiți cartea", mij
loc eficace de educare comunistă 
a

mai

tre-

tineretului.
ST. NECANIȚKI 

corespondentul 
„Scînteii tineretului" 

pentru Regiunea Autonomă 
Maghiară

PE SCU R T 
de la corespondenții 

voluntari
• In fiecare săptămînă, la 

unul din căminele culturale 
din raioanele Huedin și Gher
la, cetățenii au ca oaspeți pe 
membrii brigăzii artistice din 
întreprinderea locală industria
lă din Cluj. Formată din ti
neri și tinere fruntași in pro
ducție ca Ștefan Sebeși, Ale
xandru Mendrel. Banyai Nico- 
lae și alții, această brigadă ar
tistică și-a cucerit prin reper
toriul bogat și plin de conți
nut pe care-l are, prin entu
ziasmul tinerilor, o mare 
popularitate. Recent a fost 
construit de către l.L.L, din 
Cluj un minunat club unde tl- 
năra brigadă iși va desfășura 
activitatea.

M. ȘERB 
elev

• Pe lingă alte formații ar
tistice, căminul cultural ,,Mi
hail Eminescu" din comuna 
Covăsinți, raionul Arad, are și 
o puternică echipă de teatru, 
formată din peste 10 de tineri 
și tinere. In repertoriul acestei 
echipe sint înscrise piese bine 
alese ca • „Arvinte și Pepelea" 
de V. Alecsandd, ..Bărbatul 

fără opinci" de M. Leonard, 
etc. Sub îndrumarea atentă a 
instructorului artistic Elena 
Lamoș, tinerii adori amatori 
au învățat să interpreteze cu 
pricepere rolurile respective, 
atrăglnd prin aceasta admira, 
ția tuturor spectatorilor. Re
cent, formația de teatru a că
minului s-a prezentat la faza 
raională a concursului echipe, 
lor de amatori și a obflnut pri- 
mul loc.

GH. ROȘCA 
funcționar

• De curtnd a fost construi
tă la Craiova, cu concursul ti
nerilor, o nouă sală de teatru 
și cinematograf, pe lingă Casa 
de cultură a sindicalelor. Atit 
interiorul cit și exteriorul sălii 
sini lucrate Intr-un stil- mo
dern Sala a.'e o capacitate de 
600 locuri și este prevăzută cu 
aerisire condiționată

GH. STOICA 
actor

fost acela care l-a însoțit In clipe 
grele, în anii de cruntă exploatare 
burghezo-nioșiercască, alinîndu-i 
suferințele și mărindu-i încrederea 
într-un viitor mai bun.

Cîntecul a fost tovarășul apro
piat al tinerilor brigadieri în anii 
de reconstrucție a țării. El le-a 
înaripat inimile pe șantierele na
ționale Agnita-Botorca sau Salva- 
Vișeu. Cîntecul este prietenul apro
piat al brigadierilor de azi de pe 
șantierul Conductei Magistrale de 
Est și de pe toate șantierele con
strucției noastre socialiste. Cîntînd 
sint învinse mai ușor greutățile în 
muncă, sînt înfruntate cu mai mul
tă dîrzenie vis
colul tăios al vi 
iernii, ploile și ?
vînturile.

De la această ? 
concluzie a por- ? 
nit și Comitetul J 
orășenesc U.TA1. J 
Satu Mare cînd J 
a luat inițiativa 1 
de a ajuta orga- . n. t».-a-t 
nizațiile de bază
U.T.M. să învețe pe tineri cintece 
revoluționare și de tineret.

S-a constatat că in orice împre
jurare, fie atunci cînd mergeau la 
muncă voluntară, fie la un miting 
sau la reuniuni, tinerii din între
prinderi, școli și instituții, nu știau 
să cînte. Dorința de a ciuta insă 
există la fiecare. începeau zeci de 
cintece și nu terminau nici unul. 
Unii nu cunoșteau melodia, alții 
textul. Comitetul orășenesc U.T.M., 
analizînd această problemă intr-o 
ședință a sa, la care au partici
pat și secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M., a luat hotărîrea să 
ajute pe tineri să învețe cintece 
revoluționare de masă. Chiar de 
a doua zi au fost procurate și re
partizate fiecărei organizații, caie
te cu cintece care la rindul lor, au 
multiplicat unele cintece și le-au 
difuzat in rindurile tinerilor.

Trecind ta acțiune, comitetul 
U.T.M. de la fabrica „Unio", al 
cărui secretar era tovarășul Ion 
Pușcaș, a găsit forme foarte in
teresante, care pot constitui un 
exemplu demn de urmat și pentru 
alte organizații U.T.M. Aici, tine
rii au învățat să cînte pe secții, 
pe brigăzi. După ce tinerii învă
țau textul* era ales ca dirijor unul 
dintre ei care cunoștea cel mai 
bine melodia. Dacă intr-o secție nu 
era nici un asemenea tinăr, atunci 
era numit alt tinăr adus dintr-o 
altă secție. Astfel, după un timp 
destul de scurt, tinerii din secția a 
V-a lăcătușerie, secția l-a turnă
torie și din alte secții ale fabricii, 
au și învățat citeva cintece prin
tre care și: „Pășiți înainte tova
răși", „Steagul Partidului", 
te cîntăm tinerețe", 
F.M.T.D.".,.

Cu prilejul Festivalului 
tului pe fabrică, la „Unio* 
ganizat chiar un concurs 
tneții veseli" cu tema „Cine cu
noaște mai multe cintece revolu
ționare".

Acest concurs, fiind anunțat din 
vreme de organizațiile de bază 
U.T.M., s-a bucurat de o partici
pare masivă a tineretului

De asemenea, la cooperativa de

program, tinerii de aici se strîn- 
geau In curtea întreprinderii și 
cîntau. Acțiunea s-a extins repede 
și la fabricile ,,1 Septembrie", 
„Solidaritatea" precum și la școli
le medii și profesionale de ucenici 
din orașul Satu Mare, cuprinzînd 
mase largi de tineri.

Cu prilejul zilei de 23 August, 
comitetul orășenesc U.T.A'I. a pu
tut face un prim bilanț, s-au putut 
vedea primele rezultate ale ace
stei interesante inițiative. Pe tot 
parcursul, orașul a răsunat de 
cîntecele lor pe care le învățaseră 
cu numai cîteva săptămtni 
urmă. Trecătorii

nu s-au 
temeinic 
la citi- 
Nu se 
mai or-

Echipa de dansuri a Întreprinderii poligrafice 

cură de mult succes. Imaginea dansului sovietic 

dere vă vorbește despre măiestria lor.

1 prezintă numeroase spectacole care se bu- 

executat de tinerii artiști amatori din intreprin.

nr.

Cum vom organizaactivitatea cultural-educativă
la sate în perioada iernii

(Urmare din pag. l-a) 

organizat citeva excursii în locuri 
care vorbesc despre trecutul de 
luptă al partidului, al clasei mun
citoare. Dar la aceste excursii noi 
n-am antrenat masa largă a ute- 
miștilor și tinerilor. De aceea 
ne-am propus ca in perioada de 
iarnă să organizăm cu tinerii din 
organizațiile mai mari o excursie 
la Doftana. De asemenea, vom or
ganiza o excursie la București 
pentru vizitarea Muzeului de isto
rie al partidului, după ce în prea
labil se vor face expuneri în fie
care sat privind trecutul glorios 
de luptă al partidului și U.T.C. 
Vrem ca această excursie să com- 
plecteze cunoștințele primite de 
tineri la cercurile de învățămînt 
politic. Ne-am propus ca tinerii 
să viziteze cu prilejul acestei 
excursii și Muzeul militar, Muzeul 
satului, Muzeul de artă al R.P.R. 
etc.

In raionul nostru rețeaua cine
matografică s-a mărit mult în ul
tima vreme, neexistînd comună în 
care tinerii să n-aibă posibilitatea 
să vadă filme. Organizația U.T.M, 
și-a propus să-i ajute pe tineri să

înțeleagă mai bine mesajul social, 
politic al fiecărui film vizionat. 
De aceea, pe lingă unele cămine 
culturale ne-am propus să orga
nizăm în perioada iernii cercuri 
„prieteni ai filmului" în care ti
nerii să-și poată lămuri toate pro
blemele pe care le ridică un film 
— atit pe linia conținutului de 
idei cit și a măiestriei artistice. 
Și pentru ca tinerii să-și îmbogă
țească mai mult cunoștințele in 
acest domeniu, vor fi organizate 
excursii la studioul cinematogra 
fie de la Buftea.

Activitatea culturală în timpul 
acestei ierni se va îmbogăți cu 
noi forme în raionul nostru. In 
multe organizații U.T.M există 
o intensă preocupare pentru găsi 
rea formelor celor mai interesante 
și atractive, care să răspundă se
tei de cunoaștere a tinerilor, preo 
cupărilor specifice fiecărui colectiv 
de tineri. Organizația U.T.M. din 
comuna Ghimpați, de pildă, a pro 
pus inițierea unui concurs pentru 
învățarea cîntecelor revoluționare 
de masă, inițiativă căreia comite
tul raional U.T.M. îi va da tot 
sprijinul. Și tot organizația U.T.M.

în 
se opreau să-i 
privească, locui
torii orașului ie
șeau la ferestre 
să-i asculte. Suc
cesul a fost de
plin. Tovarășii 
din comitetul o- 
rășenesc U.T.M. 
au primit nume
roase felicitări.

După aceasta 
însă, acțiunea de 

învățare a cîntecelor revoluționare 
de masă a slăbit din intensitate, 
ca în cele din urmă să fie aproa
pe complect abandonată. Atit co
mitetul orășenesc U.T.M. cit și 
multe din organizațiile de bază 
U.T.M. socotind că și-au îndepli
nit misiunea au lăsat baltă acea
stă inițiativă care se bucura de 
participarea unanimă a tineretu- 
lui, ocupîndu-se de alte probleme, 
chipurile mai „importante". Ici 
colo se mai face cite ceva. Aceasta 
însă, spontan și neorganizat

In momentul de față, la fabrica 
„UNIG", cooperativa de producție 
„Mondiala", precum și în școlile 
medii și profesionale de ucenici, 
nimeni nu se mai ocupă de acea
stă frumoasă acțiune.

Comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. au socotit probabil că 
dacă tinerii au Învățat, două trei 
cintece, misiunea lor s-a terminat. 
Comitetul orășenesc U.T.M trebuie 
să tragă concluziile' corespunză
toare, învățarea cîntecelor revolu
ționare de masă, care oglindesc 
lupta poporului nostru condus de 
partid împotriva asupririi burghe- 
zo-moșierești, iar în zilele noastre, 
eroismul și abnegația oamenilor 
muncii din patria noastră pentru 
construirea socialismului, este o 
formă prfncipală, deosebit de ac
cesibilă, pentru educarea comuni
stă a tineretului.

Nu trebuie așteptată o nouă zi 
festivă în cinstea căreia să se 
reînceapă acțiunea de învățare a 
cîntecelor revoluționare de masă. 
Acest lucru trebuie făcut perma
nent, zi de zi. Tinerii doresc să 
cînte, mai ales atunci cînd, sînt 
intr-un grup cit de mic. Pentru a- 
ceasta însă, cîntecele trebuie cu
noscute, învățate. Acțiunea porni
tă de Comitetul orășenesc U.T.M. 
Satu Mare, răspunde pe deplin 
acestei cerințe. De aceea ea tre
buie continuată cu toată seriozi
tatea, mergind în pritriul rînd pe 
linia organizării răspindirii expe
rienței acumu'ate în acest sens de 
organizațiile de bază amintite mai 
sus.

***

Comitetul orășenesc) 
U. 1. M. Satu Măreț 

trebuie să reia 
această frumoasă J 

inițiativă

„Noi 
„Imnul

tinere, 
s-a or- 
„Dru-

GH. NEAGU

Instructorul cultural Cicerone Milovan deși este 
salariat al Casei de cultură a raionului Gh, Gheor- 
ghiu-Dej din București, in goană după ciștig s-a 
angajat să instruiască și alte 2 colective de artiști 
amatori din raionul Grivița Roșie, datorită cărui 
fapt, fiind mereu grăbit, duce o activitate superfi
cială.

INSTRUCTORUL:
— întotdeauna am spus că ăl mai mare dușman al meu e 

ceasul...

din Ghimpați va deschide drumul 
primei ștafete culturale pe raion 
— al cărei obiectiv principal va 
fi îmbunătățirea conținutului și 
creșterea numărului participanților 
formațiilor artistice de tineret, din 
întreg raionul.

Sînt multe alte acțiuni culturale 
pe care comitetul raional le va 
sprijini, astfel ca in perioada care 
urmează în satele șt comunele noa
stre tinerii să trăiască o intensă 
viață cultural-artistică.

Plenara a V-a a C.C. al U.T.M. 
a trasat ca sarcină organizațiilor 
U.T.M să îndrume și să sprijine 
mai mult activitatea cultural-edu- 
cativă dusă de organizația de 
pionieri. In raionul nostru, în ca 
drul concursului pionierilor și șco
larilor din anul acesta, formațiile 
artistice din Slobozia-Moară, Ghim
pați și altele au obținut frumoase 
rezultate. Noi vrem ca munca în
cepută la acest concurs să conti
nue și pe mai departe, să devină

o tradiție în activitatea pioniereas
că și din școli. Pentru aceasta, 
la căminele culturale, in școală, la 
duminicile tineretului, pionierii și 
școlarii împreună cu organizațiile 
U.T.M. sătești au început să des
fășoare o asiduă muncă de pregă
tire a programelor artistice.

Dacă în perioada de vară nu am 
putut realiza desfășurarea unei in
tense șt bogale activități cultural- 
educative, iarna, cind toți tinerii 
sint în sat, organizațiile U.T.M. 
trebuie să întreprindă numeroase 
acțiuni educative. Comitetul raio
nal și-a propus să folosească pe
rioada de pregătire a alegerilor 
organelor conducătoare în organi
zația noastră ca un bun prilej al 
intensificării muncii culturale la 
sate. De aceea. întreg activul ra
ional ajută în aceste zile fiecare 
organizație U.T.M. sătească pentru 
găsirea formelor specifice, care să 
asigure în timpul iernii o rodni
că activitate în satul respectiv.



O puternică manifestare a prieteniei frățești romîno-cehoslovace

poate garanta buna desfășurare

a alegerilor U.T.M.
In centrul industrial Plsen Recepție oferită

Pregătirea și desfășurarea ale
gerilor organelor conducătoare 
U.T.M. constituie pentru fiecare 
organizație U.T.M. un prilej im
portant de întărire ă muncii po
litico organizatorice în toate do
meniile de activitate. Pregătirea a- 
legerilor înseamnă înainte de toa
te mobilizarea tinerelului în pro
cesul de producție și in activita
tea obștească, intensificarea mun
cii de educare comunistă, patrio
tică a acestuia, întărirea vieții in
terne de organizație. Trăgînd în
vățăminte din lipsurile manifesta
te anui trecut în pregătirea și 
desfășurarea acestei importante 
acțiuni politice. Comitetul orășe
nesc U.T.M. Sighișoara a luat ar 
nul acesta o seamă de măsuri 
menite să ducă la creșterea acti
vității politice a tuturor organi
zațiilor U.T.M. din oraș. In acest 
sens s-a recomandat organizațiilor 
de bază ca în adunările generale 
U.T.M. în care se prelucrează in
strucțiunile C.C. "al UT.M. refe
ritoare la alegeri să se stabileas
că măsuri concrete pentru îmbu
nătățirea muncii organizațiilor 
U.T.M. în toate domeniile de ac
tivitate, pentru activizarea utemi- 
știlor în muncă, să se adopte mă
suri concrete pentru întărirea vie; 
ții interne de organizație. Totoda
tă, comitetul orășenesc și-a pro
pus să inițieze anul acesta și u- 
nele acțiuni menite să intensifice 
a.-tivitatea politico-organizatorică a 
organizațiilor U.T.M., să sporeas
că și mai mult contribuția tinere
tului la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice care stau în fața între
prinderilor și instituțiilor din oraș. 
In acest scop a fost organizată 
o întrecere între organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile indu
striale ale orașului, prin care se 
urmărește îndeplinirea și depăși
rea planului de producție de că
tre fiecare utemist și tînăr mun
citor, întărirea brigăzilor de pro
ducție. și a posturilor utemiste de 
control, realizarea unor importan
te economii de-metal și alte ma
teriale și materii prime, partici
parea tineretului la acțiunile de 
folos obștesc etc.

Atăsurife stabilite de plenara 
comitetului orășenesc U.T.M. în 
vederea pregătirii alegerilor au și 
început să prindă viață. In multe 
organizații de bază U.T.M. s-a 
dat o atenție deosebită creșterii 
activității politice a organizației, 
prin antrenarea în muncă a fiecă
rui utămist și s-a intensificat acti
vitatea de educare a tineretului în 
spiritul patriotismului socialist. 
Astfel, 65 din cele 85 de cercuri 
și cursuri politice organizate anul 
acesta în oraș și-au început cu

succes activitatea. La uzinele „Ni- suri în vederea pregătirii alege- 
covala“ de exemplu, propagați- rilor a fost întocmit formal, că nu 
diștii au primit sarcina ■ ca în s-a desfășurat o susținută muncă 
cercurile și cursurile politice -pe 
care le conduc să disetite -4cu ute- 
miștii despre însemnătatea” alege
rii organelor conducătoare ale or
ganizațiilor U-T.Mm despre, modul 
in care trebuie să șe pregătească 
ei în vederea acestui eveniment. 
In întreprinderi se va organiza.

Însemnări pe marginea 
activității organizațiilor 

U. T. M. din orașul 
Sighișoara

se 
ai 
a

a- 
la

de asemenea, un colț al U.T.C. la 
care se vor organiza convorbiri 
ale tinerilor cu membri și acti
viști de partid, despre lupta par
tidului nostru, pentru construirea 
socialismului în patria noastră, 
vor purta discuții despre eroi 
tineretului, despre lupta ilegală 
U.T.C. etc.

De asemenea, multă atenție, 
cordă organizația U.T.M. de
„Nicovala" mobilizării tineretului 
la îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de producție a întreprinderii 
lor. In acest sens, în cinstea 
alegerilor va fi creată o sec
ție a tineretului, iar iniția
tiva de la uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu" din București se va 
extinde în toate secțiile întreprin
derii. Utemiștii și tinerii, vor con
tribui, de asemenea, ca întreprin
derea să-și îndeplinească angaja
mentul luat de a realiza planul 
de producție pe anul 1958 pînă la 
15 decembrie, de a spori produc
tivitatea muncii cu 1 la sută față 
de primul semestru al anului și 
de a reduce prețul de cost cu 1 
la sută față de sarcina planifi- 
cată.

Este nevoie să atragem atenția 
însă că nu peste tot pregătirea po
litico-organizatorică a alegerilor 
stă în centrul atenției organizații
lor U.T.M. din oraș. Așa se prezin
tă lucrurile, spre exemplu, în orga
nizațiile U.T.M. de la cooperativa 
„Tîrnava", țesătoria „11 tunie", 
țeșătoria „6 Martie", fabrica de 
faianță și altele. Anul trecut, de 
pildă, la țesătoria „11 Iunie" ale
gerile s-au desfășurat nesatisfăcă
tor; discuțiile s-au purtat la un 
slab nivel critic și autocritic. După 
cum recunoaște tov. V. Moșoiu, se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M., aceste lipsuri s-au dato
rat faptului că aici planul de mă-

politică de antrenare a tuturor u- 
temiștilor în activitatea organiza
ției. Firește, în asemenea condiții, 
adunarea de alegeri nu putea să-și 
atingă scopul propus. Din expe
riența alegerilor de anul trecut 
comitetul U.T.M. nu a tras toate 
concluziile, toate învățămintele. 
Numai astfel se explică faptul că 
nici anul acesta nu ș-au luat mă
suri pentru a evita repetarea lip
surilor de anul trecut. La 23 oc
tombrie, de pildă, adică cu o săp- 
tămînă mai înainte de data înce
perii alegerilor în fabrici, comite
tul U.T.M, de la „11 Iunie" 
întocmise nici măcar planul 
măsuri cu privire la pregătirea a- 
legerilor fără să mai vorbim 
faptul că nici unul din cei peste 
130 utemiști qîți există aici, nu 
știu că după 1 noiembrie vor avea 
loc adunări pentru dări de seamă 
și alegeri în grupe și organiza
țiile de schimburi. O situație ase
mănătoare există și în organiza 
țiile U.T.M. de la țesătoria „6 
Martie", cooperativa „Tîrnava" și 
altele. La „6 Martie", de pildă, Ion 
Cunea, locțiitorul secretarului co
mitetului U.T.M. nici nu știa mă
car că în luna noiembrie va avea 
loc adunarea pentru darea de sea
mă și alegerea noului comitet al 
organizației U.T.M. Grabnica în
lăturare a acestor lipsuri se impu
ne cu atît mai mult cu cît în u- 
nele din aceste organizații se cre
ează pentru prima dată grupe ute
miste, organizații de secții și 
schimburi. Și mai grav este fap
tul că în unele organizații cum 
sînt țesătoria „11 Iunie", coope
rativa „Crotex", întreprinderile 
Interraionale Sighișoara și altele, 
există tendința de a reduce pre
gătirea alegerilor doar la întocmi
rea dării de seamă, pavoazarea 
sălii, convocarea utemiștilor, ne- 
glijîndu-se, în schimb, munca po
litică pentru antrenarea și mai 
activă a tineretului în procesul de 
producție, pentru îmbunătățirea 
muncii de educare comunistă a ti
neretului, pentru întărirea vieții 
interne de organizație. De aceea, 
este necesar ca biroul comitetului 
orășenesc U.T.M., sprijinit îndea
proape de Comitetul raional U.T.M. 
Sighișoara, să controleze cu mai 
multă atenție și răspundere mo
dul în care comitetele U.T.M. și 
activiștii repartizați pe organiza
ții de bază, îndeplinesc măsurile 
stabilite de plenară în vederea 
bunei pregătiri și desfășurări a 
alegerilor din acest an.

1. ANDREI

nu 
de

de
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membru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ministrul Afacerilor Ex
terne al R. Cehoslovace, Gustav 
Sucek, șeful secției externe a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
precum și de Gh. Vidrașcu, amba
sadorul R.P. Romîne la Praga.

Plsen — citadelă a clasei mun
citoare cehoslovace, oraș de renu
me mondial, a făcut o caldă și 
entuziastă primire solilor poporu
lui romîn.

La sosirea în gară membrii de
legației romîne au fost întimpi- 
nați de conducătorii orgr.nelor 
locale de partid și de stai în 
frunte cu tov. Jan Hlina, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, se
cretarul Comitetului regional 
Plsen al P.C. din Cehoslovacia.

Pe peronul gării și în piața 
gării, pe străzile orașului,. mii și 
mii de locuitori au aclamat înde
lung pe oaspeții romîni. Au răsu
nat puternice urale pentru prie
tenia romîno-cehoslovacă, pentru 
unitatea clasei muncitoare din 
toată lumea în lupta pentru pace 
și colaborare internațională.

Prima vizită făcută în vechiul 
centru industrial Plsen, oraș bo
gat în tradiții de lupte revoluțio
nare, a fost la marea uzină ce 
poartă astăzi numele lui Vladimir 
llici’Lenin.

In cinstea delegației romîne, pe 
clădirile uzinelor au fost arborate 
drapelele de stat ale celor două 
țări surori.

Ziarul local al uzinelor, „Pocho- 
den“ (Făclia), apăruse în număr 
festiv consacrat vizitei delegației 
romîne și avînd în prima pagină 
fotografiile tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica.

In cadrul unei convorbiri care 
a avut loc în sala de consiliu a 
uzinelor eu participarea a nume
roși muncitori fruntași, tehnicieni 
și ingineri, directorul general al 
uzinelor, inginerul Josef Simon, a 
informat pe larg pe oaspeți despre 
istoricul acestei puternice unități 
socialiste a industriei grele și con-

structoare de mașini a Ceho
slovaciei, despre bogatele perspec
tive ale dezvoltării sale în viitor.

Uzinele, a căror marcă de fa
brica — Skodâ — a cîștigat de 
mult un renume mondial, își săr
bătoresc în curînd 100 de ani de 
existența. Distruse în proporție de 
aproape 90 la sută de bombarda
mentele repetate ale aviației ame- 
ricano-engleze — efectuate in anul 
1945, cu puțin timp inaintea în- 
fringerii totale a Germaniei hitle- 
riste și intr-un moment in care ele 
nu mai reprezentau importanță 
strategică pentru mașina de răz
boi a hitleriștilor, uzinele au fost 
complect refăcute îațr-.un timp re
cord datorita muncii eroice a cla
sei muncitoare cehoslovace, con
dusă de Partidul Comunist, An 
de an capacitatea de producție a 
uzinelor a crescut, a sporit sim
țitor gaina produselor sale. Pla
nul global de producție al uzinelor 
este in anul 1958 cu 25 la sută 
mai mare față de anul 1957, iar 
pînă acum planul anual de pro
ducție a fost realizat în propor
ție de 106 la sută. Marca „Sko- 
da“ poate fi întîlnită pe utilaje 
grele pentru industria siderurgică 
și carboniferă, pe automobile sau 
locomotive electrice, pe diferite 
mașini-unelte de mare randament 
și precizie, motoare electrice și 
alte produse mecanice și electro
tehnice. Anul acesta marca uzine
lor va fi aplicată pe noi produse 
printre care turbine cu abur de 
100 megawați, turbo-locomotive 
și freze orizontale cu dispozitiv 
electronic de comandă.

Uzinele se întind pe o suprafață 
de 80 ha. și au sucursale, — uni
tăți industriale socialiste fruntașe 
— în 8 regiuni ale țării. La uzi
nele „Lenin" din Plsen lucrează 
peste 30.000 de muncitori.

Directorul general al uzinelor 
„Lenin" a vorbit de asemenea 
oaspeților romîni despre condițiile 
de muncă ale muncitorilor acestei 
mari întreprinderi, despre grija 
acordată odihnei și îngrijirii sănă
tății lor.

de ambasadorul R.P.R.IaPraga

cin- 
gu- 

care
Re-

PRAGA 24 (De la trimișii spe
ciali Agerpres): Tn seara zilei de 
24 octombrie Gh. Vidrașcu, am
basadorul R.P. Romîne la Praga 
a oferit în saloanele palatului 
Smetanovo Zin o recepție în 
stea delegației de partid și 
vernamentale a R.P. Romîne 
face o vizită de prietenie în 
publica Cehoslovacă.

La.recepție au luat parte mem
brii delegației de partid și guver
namentale a R.P. Romîne, tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, conducătorul de
legației, Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R-, 
dinte al 
membru 
C.C. al

Petre Borilă, vicepreșe- 
Consiliului de Miniștri, 
al Biroului Politic al 

P.M.R., Ștefan Voitec, vi-

cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., șeful Direcției de propa
gandă și cultură a C.C. al P.M.R 
și G. Gaston-Marin. președintele 
Comisiei de Stat a Planificării.

Au luat de asemenea parte to
varășii : Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, preșe
dintele Republicii Cehoslovace, 
Viliam Siroky, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului cehoslovac, 
Rudolf Barak, Jaromir Dolan- 
sky, Zdenek Fierlitiger, Jiri Hen- 
drych, Vaclav Kopecky, Otakar 
Simunek, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Ludmila 
Jankovcova, membru supleant al

Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
Oldrich Cernik, Bruno Kohler, 
Vladimir Koucky și Vratislav 
Krutina, secretari ai C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia, dr. ing. Emanuel Slechta. dr. 
losef Plojhar, miniștri, conducă
tori ai partidelor Frontului Na
țional, Vaclav David, membru al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, ministrul Afaceri
lor Externe, membri ai Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia,
conducători ai instituțiilor 
trale, ai organizațiilor 
fruntași ai vieții publice 
ga, ziariști.

In timpul recepției
Viliam Siroky, 

Recepția s-a 
atmosferă de

Chivu Stoica și 
au rostit toasturi, 
desfășurat tntr-o 
caldă prietenie.

Toastul tovarășului Chivu Stoica

Cuvîntarea
Chivu

(Urmare din pag. l-a)

miniștri, 
cen- 

obștești, 
din Pra-

tovarășii

tovarășului 
Stoica

Telegrame
Cu ocazia sărbătorii naționale 

a Afganistanului, ION GHEOR
GHE MAURER, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, a trimis Majes- 
tății Sale Mohammed Zahir Șah, 
regele Afganistanului, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a Majestății Voastre, săr
bătoarea națională a Afganistanu
lui, vă exprim sincerele mele feli
citări și urări de bine pentru fe
ricirea personală a Majestății Voa
stre și pentru pacea Și prosperita
tea poporului afgan.

La această telegramă, regele Af
ganistanului, Mohammed Zahir 
Șah, a răspuns:

Mulțumesc foarte mult Excelen
ței Voastre pentru amabilul mesaj 
pe oare ați binevoit să-l adresați 
cu ocazia aniversării nașterii mele 
fi am plăcerea să exprim Excelen
ței Voastre urările mele sincere 
pentru fercirea dumneavoastră per
sonală și pentru prosperitatea Ro- 
nuniei.

Noi manifestări cultural-artistice

SPORT

Fotbaiiștii maghiari 
au sosit în Capitală

Vineri la amiază au sosit în 
Capitală echipele reprezentative de 
fotbal (A și de juniori) ale R. P. 
Ungare care duminică vor întîlni 
pe stadionul „23 August" selec
ționatele R.P. Romîne.

Din rîndul jucătorilor maghiari 
fac parte cunoscut» internaționali 
Boszik, Șandor, Tichi, Budai și 
alții. Antrenorul echipei este Layos 
Baroti.

In cursul după amiezii fotbaliș
tii maghiari s-au antrenat pe sta
dionul „23 August". Inir-o convor
bire cu un corespondent al agenției 
„Agerpres", Boszik, căpitanul echi
pei R.P. Ungare a declarat urmă
toarele „Avem de susținut un joc 
foarte greu în compania echipei 
R.P. Romîne, mal ales că jucăm în 
deplasare. Fotbaliștii romtai au 
constituit totdeauna pentru echipa 
noastră un adversar greu de trecut, 
care știe să fupte pentru victorie. 
Sper că meciul se va-ridica la înăl
țimea așteptărilor și că va satisface 
publicul bucureștean".

In meciul de duminică formația 
R.P. Ungare va.fi următoarea ; To- 
rok, Matrai, Sipos, Sarosi, Boszik, 
Berendi, Șandor, Gorocs, Budai, 
Tichi, Benczik. Intîlnirea va încape 
la ora 15 fiind precedată de jocul 
de juniori dintre echipele celor 
două țări.

Formația probabilă a R.P. Ro
mîne va fi următoarea: Toma, 
Popa, Caricaș, Macri, Al. Vasile, 
Nurjweiller, Oaidă, Constantin, 
Dinulescu, Eftîmie, Tătaru.

Intîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele R.P. Romîne și 
R.P. Ungare va fi transmisă în 
întregime de stațiile noastre de 
radio, precum și de televiziune. 
Tranșmițerea va începe la ora 15.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătoririi Lunii 
prieteniei romîno-sovietice în Ca
pitală și în țară au avut loc noi 
manifestări culturale și artistice.

La Casa Prieteniei Ramîno-So- 
vietice, in cadrul simpozionului cu 
tema „Cartea Sovietică" au vorbit 
S. P. Emelianikov, redactor-șef al 
secției de literatură în limbi străi
ne a Editurii pentru literatură din 
Moscova și prof. V. N. Leamhov 
de la Institutul de Poligrafie din 
Moscova.

La clubul sindicatului lucrători
lor din învățămint a avut loc o 
seară literară la care și-a dat con
cursul cenaclul literar „Mihail Sa- 
doveanu". A urmat un film ar
tistic.

Sub auspiciile Institutului de 
studii Romino-Sovietice al Acade
miei R.P. Romine și ale Facultății 
de geologie-geografie a Universi
tății „C. 1. Parhon" a avut loc 
conferința „Contribuții ruse și so
vietice la dezvoltarea paleontolo
giei", pe care a ținut-o prof. univ. 
Mircea Pauca.

★

In sala „Ciprian 
din Suceava a avut 
extraordinar dat de 
mentiști sovietici E. Avkșenfiev —■ 
balalaică și 1. Kazakov — baian, creație in rolul morarului.

laureat al Concursului internațio
nal de la Varșovia. Acompaniați 
la pian de M. Bank, laureat al 
Concursului unional al artiștilor de 
estradă, solii artei sovietice au exe
cutat bucăți de Prokofiev, Paga
nini, Liszt, Saint-Saens, Budașkin 
și alții. Publicul a aplaudat în
delung pe artiștii sovietici pentru 
înalta lor măiestrie.

★
In cadrul Zilelor științei fi 

tehnicii sovietice la fabrica de an
tibiotice din lași, în fața a nu
meroși muncitori, ingineri fi teh
nicieni. Tudor Dumitriu, inginer 
șef al întreprinderii, o conferen
țiat despre „Ajutorul Uniunii So
vietice în dezvoltarea industriei 
chimice in RJ*. Romină", iar ing. 
Ion Nistor. a vorbit despre „Nou
tăți sovietice in domeniul antibio
ticelor".

Porumbescu", 
loc recitalul 

artiștii instru-

♦
Vineri seara, pe scena Teatrului 

de Operă fi Balet din București, 
basul A. F. Vedernikov, solist la 
Teatrul Mare Academic de Stat din 
Moscova, și-a dat 
spectacolul cu opera 
Dargomijslgi.

Publicul spectator 
cu multă căldură pe

concursul in 
..Rusalka" de

l-a aplaudat 
A. F. Veder

nikov, care a realizat o frumoasă

presa de mase plastice la care 
lucrează și care urmează să fie 
livrată R.P. Romîne, în cadrul 
acordului comercial dintre cele 
două țări. Adresîndu-se în limba 
romină tovarășului Chivu Stoica, 
montatorul Vaclav Kucera din 
aceeași secție, care a fost de cu- 
rînd în Romînia pentru a ajuta 
muncitorilor de la Uzinele „23 
August" la montarea și pune
rea în funcțiune a unei prese 
hidraulice de 1.500 de tone fabri
cată în R. Cehoslovacă, s-a inte
resat de ultimele i 
metalurgiștilor de la 
ne bucureștene.

In timpul vizitării 
sectoare de producție 
prinderii, în discuțiile 
muncitorii pe locul de 
și cu reprezentanții 
uzinelor, tovarășul Chivu Stoica 
a subliniat importanța deosebită 
a organizării unui permanent 
schimb de experiență între meta- 
lurgiștii cehoslovaci și 
pentru extinderea 
intate de muncă 
tehnicii celei mai

In cadrul unei i 
ve care a avut I 
membrii delegației 
guvernamentale romîne și munci
tori fruntași, tehnicieni și ingineri 
al uzinelor. tovarășul Chivu 
Stoica a fost rugat să înfățișeze 
cîteva din realizările oamenilor 
muncii din Romînia. Tovarășul 
Chivu Stoica s-a referit pe larg 
la diferite aspecte ale muncii de 
construire pașnică socialistă ce 
se desfășoară în țara noastră sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, pe tărîm economico- 
organizatoric și cultural-educa- 
tlv.

Referindu-se apoi Ia vizita de
legației de partid și guvernamen. 
tale romînă în R. Cehoslovacă, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romîne a subliniat că 
entuziasmul și căldura cu care 
a fost primită delegația ronfnă 
peste tot, în orașele și satele ceho
slovace. constituie o expresie 
a tradiționalei prietenii romîno- 
cehoslovace, a prieteniei caracte

realizări ale 
i marile uzi-

diferitelor 
ale între- 

avute cu 
muncă cit 
conducerii

romîni 
metodelor ina- 
și promovarea 
înaintate, 
discuții cclecti- 
loc apoi intre 
i de partid și

■
OBS

Vizita delegației romîne la marile uzine „V. I. Lenin" din Plsen. Muncitoarele urează bun venit tova-
> fiului Chivu Ștofcaț

n

ristice ce unește toate țările ce 
alcătuiesc puternicul lagăr al so
cialismului in frunte cu Uniunea 
Sovietică. Convorbirile oficiale 
care au avut loc pînă acum la 
Praga intre delegațiile de partid 
și guvernamentale ale celor două 
țări — a subliniat tovarășul Chivu 
Stoica — au dovedit o deplină 
identitate de vederi in toate pro
blemele discutate.

A luat apoi cuvîntul în limba 
romînă maistrul Jaroslav Sedla- 
cek, care a spus printre altele: Am 
trăit în Romînia o bună parte de 
timp in anii dinainte de război. 
Am revăzut Romînia in anii regi
mului democrat-popular. Astăzi 
țara dv. nu mai poate fi asemuită 
cu ceea ce a fost ea in trecut. 
Este meritul Partidului Muncito
resc Romîn care, conducînd cu în
țelepciune poporul romîn pe calea 
socialismului, transformă zi de zi, 
tot mai mult Romînia intr-o țară 
înaintată, demnă de bunul și har
nicul ei popor.

A luat cuvîntul Frantiska 
dova, funcționară a uzinelor, 
a arătat că împreună cu alți 
meni ai muncii din Plsen a 
bucuria de a petrece în vara a- 
cestui an două săptămini in Romî- 
nia pe malul Mării Negre. Am 
văzut cu proprii mei ochi — a 
spus ea — succesele mari pe care 
le obține poporul romin in acti
vitatea de transformare socialistă 
a țării sale, de ridicare a nivelu
lui său de trai. Ceea ce m-a im
presionat cel mai mult — a spus 
ea — a fost însă puternica influ
ență pe care Partidul Muncitoresc 
Romin o are in rîndul maselor, 
autoritatea sa politică și morală.

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii i-au rugat pe conducătorii de 
partid și de stat romîni să trans
mită salutul lor frățesc oamenilor 
muncii din Romînia, asigurarea 
fermă că au in poporul cehoslovac 
un prieten sincer și de nădejde.

La plecare membrii delegației 
romîne au oferit în dar echipei de 
dansuri populare a uzinelor, cos
tume naționale romînești și discuri 
cu muzică populară romînească. 
Muncitorii uzinelor la rîndul lor 
au făcut daruri membrilor delega
ției romîne.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale romîne la uzinele 
„Lenin" s-a transformat într-o 
puternică manifestație a prieteniei 
romîno-cehos lovace.

Vineri la amiază membrii dele
gației de partid și guvernamentale 
romîne au fost oaspeții muncitori
lor renumitei fabrici de bere 
Plsen.

Intimpinați la sosirea la fabrică 
de Jindrich Uher, ministrul Indus
triei Alimentare a R. Cehoslovace 
și de conducătorii fabricii, mem
brii delegației au vizitat diferite 
secții ale fabricii, interesîndu-se 
îndeaproape de procesul tehnolo
gic și de metodele de preparație. 

Directorul fabricii, Vaclav 
Frank, care a vizitat de curind 
mai multe fabrici de bere din Ro
mînia, a informat pe oaspeți des
pre tradiția berii de Plsen, des
pre măsurile luate în vederea con
tinuei dezvoltări a acestei fabrici. 
In momentul de față producția be
rii de Plsen este de 20 de ori mai 
mare față de cea dinainte de răz
boi.

înainte de a părăsi fabrica, to
varășul Ștefan Voitec a urat mun
citorilor noi succese in munca 
lor pentru prestigiul mărcii fa
bricii de bere Plsen, și a invitat 
un grup de specialiști și tehnicieni 
ai fabricii de a vizita Romînia 
pentru un schimb de experiență cu 
specialiști romîni din industria 
berii.

In cursul după-amiezii membrii 
delegației romîne s-au înapoiat 
cu trenul la Praga.

Ca- 
Ea
oa- 

avut

Dragă tovarășe Novotny,
Dragă tovarășe Siroky,
Stimați tovarăși și prieteni,
Țin să exprim, în numele tuturor 

membrilor delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Romîne, satisfacția prilejuită 
de vizita noastră în Cehoslovacia 
pfietenă. In contactele avute cu 
conducătorii poporului cehoslovac 
s-a manifestat din nou unitatea 
de vederi a guvernelor și partide
lor noastre în toate problemele 
fundamentale ale construcției so
cialiste, ale mișcării comuniste și 
muncitorești și ale situației inter
naționale.

Tratativele desfășurate între de
legațiile noastre vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor prietenești de 
colaborare economică și culturală 
înțre Cehoslovacia și Romînia, 
precum și a legăturilor dintre par
tidele noastre frățești în folosul 
ambelor popoare, ale întăririi uni
tății țărilor socialiste, spre binele 
păcii și socialismului. Nu încape 
îndoială că ele vor fi primite cu 
deplină aprobare de către oamenii 
muncii din țările noastre.

In timpul scurtei noastre vizite 
în patria dv, am cules impresii de 
neuitat: ne-am putut da seama de 
minunatele realizări ale poporului 
cehoslovac, de avîntul cu care 
îndeplinește sarcinile trasate de 
Congresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pentru 
victoria deplină a socialismului.

In Praga — frumoasa capitală 
a țării dv., în localitățile și între
prinderile vizitate am fost întîm- 
pinați cu caldă ospitalitate și am 
fost martorii unor călduroase ma
nifestări de prietenie la adresa po
porului romin.

Relațiile frățești dintre Ceho
slovacia și Romînia se bucură de 
o înaltă prețuire din partea po
poarelor noastre.

Țările noastre își aduc contribu
ția lor la întărirea și dezvoltarea 
prieteniei și colaborării frățești

dintre țările lagărului socialist ’ în 
frunte cu Uniunea Sovietică care 
constituie o uriașă forță materială 
și morală, factorul hotărîtor al 
apărării independenței, suveranită
ții și securității fiecăreia din a- 
ceste țări, al dezvoltării lor econo- 
mico-culturale, ale ridicării nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

Sîntem ferm hotărîți să facem și 
pe viitor totul pentru întărirea 
coeziunii și unității de nezdrunci
nat a țărilor lagărului socialist, a 
partidelor comuniste și muncito
rești. Așa cum au dovedit-o fap
tele pînă acum, orice încercare de 
a submina această unitate este 
sortită unui eșec rușinos.

Un loc important în tratativele 
noastre l-a ocupat problema atît 
de arzătoare pentru omenire — a- 
părarea și consolidarea păcii.

Popoarele urmăresc cu îngrijo
rare acțiunile cercurilor imperialis
te agresive, în frunte cu cele din 
S.U.A., care prin provocări și a- 
gresiunl directe în Orientul Arab, 
în Extremul Orient, în Europa și 
alte puncte ale globului, înveni
nează situația internațională și în
cearcă să împingă lumea spre un 
război mondial. Aceste acțiuni, ca 
și respingerea sistematică de către 
puterile occidentale a propunerilor 
îndreptate spre slăbirea încordării 
în relațiile internaționale, făcute 
de Uniunea Sovietică, celelalte 
țări socialiste și alte țări iubitoare 
de pace, 
cercurile 
lumii și 
agresivă.

Lupta pentru apărarea păcii a 
luat în zilele noastre o amploare 
fără precedent. Sute de milioane 
de oameni din toate țările lumii 
își ridică glasul împotriva unelti
rilor ațîțătorilor la război.

In primele rinduri ale uriașe
lor forțe care luptă pentru pace 
se situează țările puternicului la-

izolează tot mai mult 
imperialiste de popoarele 
discreditează politica lor

găr socialist în frunte cu marea 
Uniune Sovietică.

Consecvenți politicii de apărare 
a păcii, in 
noastre am 
mună de a 
tru triumful 
ței pașnice 
de sistemul 
luționarea pașnică a tuturor pro
blemelor internaționale litigioase, 
încetarea imediată a experiențe
lor cu armele nucleare, interzice
rea folosirii lor, pentru dezarmare.

Pentru înfăptuirea acestor nohile 
țeluri, popoarele noastre, împreu
nă cu celelalte popoare iubitoare 
de pace, nu vor precupeți nici un 
efort.

Dragi tovarăși și prieteni,
Dați-mi voie ca in numele dele

gației de partid și guvernamentale 
a R. P. Romine, în numele în
tregului popor romin, să urez din 
toată inima, poporului frate ceho
slovac noi și noi victorii în lupta 
pentru dezvoltarea și înflorirea pa
triei sale pentru desăvirșirea con
strucției socialiste, pentru apăra
rea păcii.

Ridic paharul
pentru eroicul și talentatul po

por cehoslovac, constructor al so
cialismului ;

pentru Comitetul Central al Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia și in 
secretar, 
votny;

pentru
Cehoslovace și în sănătatea pri
mului ministru, tovarășul Viliam 
Siroky;

pentru înflorirea prieteniei fră
țești între popoarele romîn și 
cehoslovac:

pentru întărirea necontenită a 
prieteniei frățești între toate po
poarele lagărului socialist, a uni
tății și coeziunii țărilor socialiste, 
în frunte cu Uniunea Sovietică.

cadrul convorbirilor 
exprimat hotărirea co- 
intensifica lupta pen- 
principiilor coexisten- 
intre state, indiferent 
lor social, pentru so-

sănătatea 
tovarășul

guvernul

Toastul tovarășului Viliam Siroky
Dragă tovarășe Gheorghe 

Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Chivu Stoica,
Dragi oaspeți din R.P. Romină,

Vă mulțumesc din Inimă pen
tru cuvintele dv. de caldă pre
țuire a succeselor obținute de 
poporul cehoslovac in opera de 
co-nstruire a socialismului și in 
lupta pentru pace. Relațiile prie
tenești strînse dintre Partidul 
Comunist din Cehoslovacia și 
Partidul Muncitoresc Romîn, din
tre popoarele romîn și cehoslovac 
au o frumoasă tradiție.. Sîntem 
mîndri de faptul că în perioada 
de dinaintea celui de-al doilea 
război mondial, cind Partidul 
Comunist Romîn se găsea în a- 
dîncă ilegalitate, partidul nostru 
și-a putut îndeplini datoria in
ternationalists de a oferi pe teri
toriul statului nostru ajutor con
ducătorilor partidului vostru. Cu 
recunoștință ne aducem aminte 
că în timpul celui de-al doilea 
război mondial au luptat îm
preună cu corpul de armată ce
hoslovac pentru eliberarea patriei 
noastre, alături de glorioasa ar
mată sovietică și unități ale ar
matei romîne.

Apoi după război, după victoria 
clasei muncitoare în țările noas
tre, au luat naștere între țările 
noastre de democrație populară, 
relații strînse de colaborare fră
țească și de întrajutorare socia
listă. Vizita voastră, dragi prie
teni, constituie o nouă și măreață 
manifestare a devotamentului ță
rilor noastre față de principiul 
internaționalismului proletar, a 
devotamentului față de lagărul 
socialismului în frunte cu Uniu
nea Sovietică, a devotamentului 
față de ideile socialismului și co
munismului.

Popoarele țărilor noastre în 
luțțta lor pentru socialism și pace 
sîn't Însuflețite de siguranța în 
victoria cauzei lor. Această sigu
ranță izvorăște în primul rînd 
din faptul că lagărul socialist 
este mai puternic, mai unitar și 
mai unit ca oricînd, din faptul că 
forțele progresului, ale socialis
mului și comunismului în lumea

întreagă cresc vertiginos și obțin 
noi succese în lupta împotriva 
imperialiștilor. Conferința repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din lumea întrea
gă care a avut loc acum un an, 
a arătat in toată măreția ei uni. 
tatea și forța mișcării comuniste 
internaționale, care pășește ferm 

noi succese.pe drumul unor
Uniunea Sovietică, care a între
cut Statele Unite 
într-o serie întreagă de sectoare 
importante ale științei și tehni
cii trăiește astăzi sub semnul
pregătirilor celui de al XXI-lea
Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, congres' care va 
trasa noi sarcini grandioase în 
lupta pentru ajungere^ din urmă 
și depășirea din punct de vedere 
economic a Statelor Unite ale A- 
mericii.

Superioritatea pe care a cîști- 
gat-o Uniunea Sovietică va rămîne 
întotdeauna un bun al țărilor so
cialiste. Chiar în acele domenii 
unde pînă in prezent statele capi
taliste cele mai înaintate mai de
țin o oarecare superioritate, ziua 
de mîine va duce fără îndoială la 
superioritatea definitivă a țărilor 
socialiste. Aceasta este legea dez
voltării istorice.

De asemenea R.P. Chineză mer
ge cu pași uriași înainte pentru 
a ajunge din urmă în scurtă vre
me nu numai Japonia dar și R.F. 
Germană și Marea Britanie in ce 
privește volumul producției indus
triale. Celelalte țări de democrație 
populară dovedesc la rîndul lor 
prin succesele obținute zi de zi su
perioritatea orînduirii socialiste a- 
supra celei capitaliste.

Trăim o importantă etapă isto
rică a dezvoltării omenirii, cînd 
țările sistemului socialist au deve
nit o forță uriașă care în frunte 
cu Uniunea Sovietică luptă cu 
succes pentru ajungerea din urmă 
și depășirea țărilor imperialiste în 
întrecerea economică pașnică.

In acest timp în lumea capita
listă se simte tot mai mult presiu
nea noii crize economice și cresc 
tot mai mult dificultățile lor eco
nomice și politice. In mod inevita
bil se descompune sistemul domi-

ale Americii

primului său 
Antonin No-

Republicii

nației Imperialiste asupra altor 
țări. O serie întreagă de popoare 
din Asia și Africa s-au și eliberat, 
iar celelalte popoare încă subju
gate își croiesc cu succes drum 
spre libertate și independență.

Cercurile reacționare din lumea 
imperialistă caută de zor o ieșire 
din această situație critică Ele 
își intensifică atacurile împotriva 
forțelor progresiste democratice și 
patriotice, ele reiau metodele fas
ciste care nu de mult au dus une
le popoare pe marginea pierzaniei. 
Ele încearcă să înăbușe mișcarea 
de eliberare națională prin forța 
armelor și își întețesc eforturile 
pentru ascuțirea încordării inter
naționale. Statele Unite ale Ameri
cii sînt acelea care joacă astăzi 
rolul de jandarm ai omenirii și de 
principală putere colonialistă or- 
ganizînd în acest sens mereu noi 
provocări agresive. Toate acestea 
obligă fără îndoială partidele 
noastre la maximum de vigilență, 
le obligă să fie pregătite în orice 
moment.

Sîntem convinși de inevitabila 
înfrîngere a acestor forțe reacțio
nare și agresive. Nu există în lu
me forță in stare să oprească cre
șterea de nestăvilit a forțelor so
cialismului și păcii, nu există pu
tere în stare să împiedice victoria 
acestora.

Ingăduiți-mi să ridic paharul 
pentru creșterea nestăvilită a for
țelor socialismului și comunis
mului, a forțelor păcii in lumea în
treagă, pentru creșterea forței și 
unității lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică;

pentru dezvoltarea mai departe 
a mișcării muncitorești revoluțio
nare internaționale in jurul Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice, centrul ei firesc;

pentru viitoarele succese ale 
poporului romin în construcția so
cialismului, pentru noile succese 
ale Partidului Muncitoresc Romîn 
și ale Republicii Populare Ro
mîne :

în sănătatea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, în sănătatea 
tovarășului Chivu Stoica, in sănă
tatea tuturor oaspeților noștri 
dragi din Romînia.
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tipurilor de mașini-uneite care se 
fabrică in lumea întreagă. La pro
ducția mașinilor unelte, socotită 
pe cap de locuitor, Cehoslovacia 
a întrecut Franța și Anglia, a a- 
juns din urmă R.F. Germană și se 
apropie de S.U.A. Cehoslovacia 
exportă acum mașini-uneite in 
state industriale din Occident, 
participă la construcții de fabrici 
în țări din Asia, Orientul Mijlo
ciu, America Latină, cu instalații 
moderne și utilaje perfecționate, de 
înaltă tehnicitate.

Sectorul socialist din agricultu
ră cuprinde in Cehoslovacia azi 
peste 72 la sută din suprafața a- 
gricolă a țării. Superioritatea 
muncii în comun, priceperea gos
podărească a țărănimii cehoslova
ce, înzestrarea tehnică superioară 
au făcut ca in Cehoslovacia pro
ducția la hectar de griu și orz să 
depășească azi producția unor țări 
capitaliste cu agricultura dezvol
tată ca S.U.A. și altele.

Experiența poporului cehoslovac 
confirmă încă o dată că existența 
unei industrii puternice constituie 
baza sigură a făuririi bunăstării 
pentru oamenii muncii. Am avut 
ocazia să vedem nivelul ridicat 
de trai și de cultură al oameni
lor muncii cehoslovaci. Acesta 
este rodul eforturilor sale pentru 
dezvoltarea rapidă a industriei și 
a întregii economii naționale, 
pentru sporirea continuă a veni
tului național
Realizările poporului cehoslovac, 

cunoscute și apreciate de poporul 
romîn ne bucură foarte mult. Ele 
constituie un îndemn și un exem
plu viu pentru oamenii muncii 
din țara noastră, in frunte cu cla
sa muncitoare, de a-și înzeci efor
turile pentru Industrializarea so
cialistă a țării, pentru a lichida 
rămînerea în urmă în care Romî
nia era ținută in trecut de către 
clasele exploatatoare și de pu
terile imperialiste occidentale. 
Călăuzindu-se după învățăturile 
lui Lenin, partidul nostru a apli
cat în mod consecvent și cu fer
mitate politica de industrializare 
socialistă.

Partidul Muncitoresc Romîn a- 
cordă o atenție deosebită dezvol
tării industriei grele, cu pivotul 
ei — industria constructoare de 
mașini, bază sigură a progresu
lui intregii economii naționa.e, a 
mecanizării agriculturii, dezvol
tării industriei bunurilor de con
sum, sporirii continue a venitu.ui 
național și ridicării nivelului de 
trai al poporului. Infruntind nu
meroase greutăți, poporul nostru, 
mergînd term pe această linie, a 
obținut rezultate importante în 
dezvoltarea economică a țării. 
Producția g.obală industrială a 
crescut de circa 4 ori față de 
1938, producția industriei con
structoare de mașini de aproape 
7 ori față de 1938, producția de 
energie electrică de 3 ori in ul
timii 7 ani.

Eforturile principale ale oame
nilor muncii din țara noastră sint 
îndreptate in mod deosebit spre 
dezvoltarea acelor ramuri inou- 
striale pentru care există în țară 
condiții favorabile și o bază si
gură de materii prime, cum sint 
industria chimică, petroliferă, me
talurgică, minieră și altele.

Rezultatele muncii creatoare 
poporului romîn 
populare își găsesc expresia

în- 
in- 
tip

în
pro-

muncitoare cu țărănimea munci
toare, sub conducerea clasei mun
citoare — temelia trainică a pu
terii populare — dezvoltă neînce
tat rolul conducător al partidului 
in toate domeniile construcției so
cialiste.

Realizările obținute de popoare
le noastre sînt rodul activității 

. constructive a oamenilor muncii și 
al dezvoltării colaborării frățești 
între țările lagărului socialist. 

Transformarea socialismului 
tr-un sistem mondial a creat 
tre țările socialiste relații de 
nou, bazate pe întrajutorarea 
sprijinul tovărășesc rec'proc, 
spiritul internaționalismului 
letar.

In cadrul relațiilor între țările 
socialiste, Uniunea Sovietică, ma
rea noastră prietenă și aliată, a- 
cordă popoarelor romin și ceho
slovac. ca și tuturor popoarelor 
din țările lagărului socialist, un 
imens ajutor frățesc. Ajutorul 
reciproc dintre țările socialiste 
constituie pentru întregul sistem 
mondial socialist un factor hotă- 
rîtor al progresului in toate do
meniile construcției economice și 
social-culturale.

Pășind la construirea societății 
noi. țările socialiste au pornit de 
la trepte diferite de dezvoltare, 
corespunzător cu evoluția lor is
torică. Dar, așa cUm arată tova
rășul Hrușciov, datorită sprijinu
lui acordat de U.R.S.S., datorită 
întrajutorării lor frățești, devine 
posibil ca nivelul de dezvoltare 
economică a țărilor sistemului so
cialist mondial să se egalizeze 
pe viitor, toate țările urmînd să 
se ridice la nivelul celor înain
tate, care nici ele nu rămin pe 
loc, ci se dezvoltă continuu, ast
fel incit să intrăm cu toții îm
preună în lumea comunistă.

Rodnicia relațiilor de tip nou 
închegate între țările lagărului 
socialist iși găsește ilustrarea și 
în relațiile economice dintre Ro. 
mînla și Cehoslovacia. Intre ță
rile noastre a crescut an de an 
colaborarea economică, schimbul 
reciproc de mărfuri. Cehoslovacia 
ne-a sprijinit ia proiectarea șl 
construirea centralei termoelec
trice de la Doicești, a hidrocen
tralei „V. I. Lenin" de la Bi- 
caz și a altor construcții indu
striale. Primim din Cehoslovacia 
mașini și instalații tehnice pentru 
industria constructoare de mașini, 
electrotehnică, chimică, alimenta
ră, textilă și aite'e. La rîndul ei, 
Romînia livrează Cehoslovaciei 
produse petrolifere, chimice, agro- 
alimentare, diferite utilaje și al
tele. Muncitorii din țara noastră 
apreciază mașinile cehoslovace, 
care ii ajută prin calitatea lor să 
obțină rezultate de seamă in pro
ducție și privesc cu stimă și dra
goste tovărășească pe muncitorii 
și tehnicienii cehoslovaci care lu
crează in țara noastră pentru pu
nerea in funcțiune a instalațiilor 
industriale livrate de Cehoslova
cia.

Rominia și Cehoslovacia cola
borează la construirea in comun 
pe teritoriul țării noastre a unui 
combinat pentru producerea de 
celuloză pe bază de stuf, Ceho
slovacia livrînd utilaje, iar Ro
minia dînd in schimb celuloză, in 
interesul reciproc al țărilor 
noastre.

Recent au fost încheiate acor
duri cu privire la dezvoltarea co
laborării noastre economice în do
meniul industrializării lemnului, 
precum și în domeniul transportu
rilor de mărfuri cehoslovace prin 
Romînia.

In cadrul tratativelor tovă
rășești pe care 
tat aici cu reprezentanții Par
tidului 
slovacia și ai guvernului Republi
cii Cehoslovace am hotărit îm
preună să încheiem un acord eco
nomic de lungă durată, în cadrul 
căruia se prevede construirea unei 
centrale electrice de mare putere 
în Rominia, industria cehoslovacă 
urmînd să furnizeze utilajele nece
sare, iar Rominia, livrînd în 
schimb Cehoslovaciei energie elec
trică. Totodată au fost încheiate 
un acord cultural, precum și un 
acord juridic.

In cadrul preocupărilor noastre 
de modernizare a industriei Repu
blicii Populare Romine, acordăm 
o mare atenție schimbului de ex
periență tehnico-științific și ajuto
rului tehnic reciproc între Rominia 
și Cehoslovacia. Dezvoltarea co
laborării în acest domeniu cores
punde intereselor reciproce ale 
țărilor noastre. Ținînd seama de 
posibilitățile sporite ale Cehoslo
vaciei, care dispune de o industrie 
puternic dezvoltată, noi conside
răm că lărgirea și adîneirea schim
bului de experiență tehnico-știin
țific va fi în primul rind de un 

Pe baza dezvoltării economiei și deosebit folos pentru Romînia. ca 
sprijin important ins introducerea 
tehnicii noi, dezvoltarea automati
zării și ridicarea nivelului tehnic 
al industriei noastre

Poporul romîn și poporul ceho
slovac sînt hotărîte să dezvolte 
mai departe relațiile de colabo
rare și întrajutorare frățească 
dintre ele, spre folosul nostru co
mun și al întregului lagăr al țări
lor socialiste.

TOVARĂȘI,
Peste puține zile popoarele 

noastre vor sărbători aniversarea 
Revoluției Socialiste din Octom
brie —mărețul eveniment care a 
deschis în istoria omenirii o eră 
nouă, era victoriei socialismului.

Viața confirmă pe deplin că epo-

a 
in anii puterii 

. ><-■ ’ în
creșterea continuă a venitului na
țional. Calculat pe cap de locui
tor, venitul național a ajuns în 
1957 de aproape 2 ori mai mare 
decît în 1938, partea principală în 
această creștere revenind indus
triei.

Realizări însemnate au fost ob
ținute în construcția socialistă la 
sate și în dezvoltarea producției 
principalelor culturi agricole. As
tăzi sectorul socialist al agricultu
rii cuprinde mai mult de jumăta
te din numărul total al familiilor 
de țărani muncitori și peste 54 
la sută din suprafața agricolă a 
țării. Pas cu pas, ne apropiem cu 
hotărîre de îndeplinirea sarcinii 
trasate de Congresul al 11-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn de 
a termina, in linii mari, transfor
marea socialistă a agriculturii. 
Partidul și guvernul se preocupă 
sistematic de mecanizarea și chi
mizarea agriculturii, lărgirea și in
tensificarea lucrărilor de irigare a 
unor importante zone cerealiere, 
astfel îneît să putem obține recol
te mari, stabile, la principalele 
culturi.

Condițiile create în anii puterii 
populare au dat un puternic avint 
activității culturale, artelor, știin
ței. S-a lărgit considerabil învăță- 
mîntul, a cărui orientare este tot 
mai strins legată de necesitățile 
practice ale construcției socialiste.
rT __ J—""-------------

culturii a crescut nivelul de trai 
al poporului romîn

Deși am obținut mari realizări 
în dezvoltarea economică și social- 
culturală a țării, știm că mai a- 
vem multe de făcut pentru a lichi
da urmările trecutului. Făurirea 
noii orînduiri sociale nu se poa
te desfășura decit prin învinge
rea greutăților inerente unei ope
re atît de complexe și de grandioa
se, noul nu-și poate croi drum de
cît in lupta cu vechiul, înfrîngînd 
împotrivirea înverșunată, fățișă sau 
mascată, a forțelor vechii socie
tăți, influența lor ideologică, stă
rile de spirit înapoiate.

Urmînd neabătut învățăturile 
Iui Lenin, partidele noastre întă
resc statul socialist, alianța clasei

le-am pur-

Comunist din Ceho-

mai 
în 

trecerii ome- 
la socialism, 
socialismului 

de oameni 
merg cu ho-

ca noastră este epoca celor 
profunde transformări sociale 
întreaga lume, epoca 
nirii de la capitalism 
Sistemul mondial al 
cuprinde un miliard 
care, umăr la umăr, 
tărîre pe drumul luminos al con
struirii socialismului și comunis
mului.

Se desfășoară procesul grandios 
de destrămare a monstruosului sis
tem colonialist a! imperia.ismului. 
zdruncinînd din temelii întreaga 
orînduire capitalistă. Sute de mi
lioane de oameni din țări foste 
coloniale din Asia și Africa și-au 
cucerit o viață națională de sine 
stătătoare. Se dezvoltă necontenit 
mișcarea de eliberare a popoare
lor aflate încă 
list.

In 
liste, 
mene 
șomajul a cuprins milioane 
muncitori, forțele socialismului și 
păcii, forțele progresului înaintea
ză irezistibil in întreaga lume.

Marea familie a țărilor socia
liste este un gigantic șantier al 
muncii pașnice, constructive.

Uniunea Sovietică, forța condu
cătoare a lagărului socialist, ob
ține succese strălucite în con
struirea comunismului. A trecut 
de mult timpul cînd politicienii 
și Ideologii burghezi mai puteau 
ascunde în fața popoarelor minu
natele realizări economice și so- 
cial-culturale ale Uniunii Sovie
tice. Acum, cînd de pe toate me
ridianele globului poate fi privit 
în înaltul cerului cel de-al treilea 
sputnic, popoarele lumii, oamenii 
cinstiți de pretutindeni văd mai 
limpede decît oricind adevărul. 
Zi de zi se vădește superiori
tatea sistemului socialist. Prima 
și cea mai puternică țară socia
listă stă in primele rinduri ale 
științei și tehnicii mondiale, des- 
chizind omenirii cele mai gran
dioase perspective de dezvoltare 
economică șî științifică, in sluj
ba păcii și progresului social.

Cu inimile pline de bucurie, po
poarele noastre salută realizările 
marelui popor chinez care, sub 
conducerea Partidului Comunist, 
desfășurind o uriașă energie crea
toare, realizează un adevărat salt 
în dezvoltarea sa economică 
social-culturală, pe calea constru
irii cu succes a 
Mari și importante realizări 
pera de construcție a noii 
duiri au obținut și celelalte 
socialiste din Europa și 
Existența sistemului socialist 
dial, forța economică și politică a 
țărilor socialiste strins unite, exer
cită o uriașă influență asupra mer
sului evenimentelor internaționale, 
asupra destinelor tuturor popoare
lor.

Uniunea Sovietică, China popu- 
Iară, Cehoslovacia, Rominia și ce
lelalte țări ale lagărului socialist, 
duc o luptă permanentă și consec
ventă pentru apărarea păcii, ame
nințată de politica agresivă a 
cercurilor imperialiste, in frunte cu 
Statele Unite.

Desfășurarea evenimentelor in
ternaționale a confirmat in între
gime aprecierile Congresului al 
XX-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ale Consfătui
rii partidelor comuniste și munci
torești din noiembrie 1957. Forțele 
care luptă pentru preîntimpinarea 
războiului și consolidarea păcii 
cresc și se întăresc. Datorită po
ziției ferme a Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări socialiste, datori
tă luptei pentru pace a oamenilor 
muncii, conduși de partidele co
muniste cît și poziției opiniei pu
blice mondiale, tot mai favorabile 
coexistenței pașnice între toate ță
rile, cercurile imperialiste sint 
silite să dea inapoi iar uneltirile 
lor îndreptate împotriva păcii și li
bertății popoarelor sînt zădărnicite.

Nu de mult cercurile imperialis
te au debarcat trupe în Liban și 
Iordania, urmărind să înăbușe a* 
vintul mișcării de eliberare a 
poarelor din Orientul Apropiat, 
ce s-au soldat toate acestea ? 
ventura americano-britanică a 
vut, pentru autorii ei, același 
zultat jalnic ca și agresiunea an- 
glo-franceză împotriva Egiptului. 
In prezent întreaga opinie publică 
mondială cere retragerea neîntîr- 
ziată a trupelor americane din 
Liban și a celor engleze din Ior
dania.

Acțiunile agresive ale Statelor 
Unite împotriva Republicii Popu
lare Chineze sint condamnate cu 
tărie de opinia publică din întrea
ga lume. Orientarea agresivă a 
politicii americane stîrnește deza
probarea chiar a unor state care 
fac parte din N.A.T.O. și din alte 
coaliții patronate de S.U.A.

Ea intîmpină opoziție pronun
țată din partea unor cercuri tot 
mai largi ale poporului american. 
Un senator american spunea re
cent că politica agresivă a guver
nului american este la fel de 
populară în Statele Unite ca o 
epidemie de variolă. Crește în fie
care zi numărul oamenilor care 
își pun cu drept cuvînt întreba
rea : ce caută forțele armate a- 
mericane la zece mii de kilometri 
de granițele țării lor, cu ce drept 
se amestecă guvernanții ameri
cani în treburile interne ale R.P. 
Chineze ?

Se știe foarte bine că nici pă
rinții părinților lui Christofor Co- 
lumb nu se născuseră cind Tai- 
vanul și insulele din strîmtoarea 
Taivan aparțineau poporului chi
nez. Eliberarea Taivanului și a
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celorlalte teritorii chineze este o 
problemă internă a Chinei pe care 
o va rezolva poporul chinez în
suși.

Soluția lichidării încordării in 
Extremul Orient nu poate fi alta 
decît retragerea tuturor forțelor 
armate ale S.U.A. din Taivan și 
strîmtoarea Taivan, ca și recu
noașterea dreptului R.P. Chineze 
de a ocupa locul ce i se cuvine 
la O.N.U.
Statele lagărului socialist, prin

tre care Romînia și Cehoslovacia, 
sînt pe deplin solidare cu Repu
blica Populară Chineză, in lupta 
sa dreaptă pentru apărarea secu
rității și integrității sale terito
riale.

Problema securității europene 
este una din cele mai însemnate 
probleme ale situației internațio
nale. Este necesar ca popoarele 
să nu slăbească nici un moment 
vigilența față de uneltirile agre
sive imperialiste în Europa. 
Cercurile agresive americane înar
mează pe militariștii vest-germani 
cu armament atomic, alimentează 
stările de spirit revanșarde, ur
mărind să transforme din nou 
Germania într-un focar de război. 
Comandantul suprem al armatei 
vest-germane, generalul nazist 
Heusinger, nu s-a sfiit să declare 
recent că armata vest-germană 
„se află în fața aceleiași proble
me ca și în 1939“. Acest general, 
ca și alții de teapa lui, n-au în
vățat nimic din lecțiile istoriei. 
Acum nu mai sîntem în 1939. In 
lume există acum forțele capabile 
de a înfrîna pe amatorii de a- 
venturi războinice.

Popoarele romîn și cehoslovac, 
care au fost victime ale agresiunii 
militarismului german, alături de 
toate popoarele iubitoare de pace, 
sînt hotărîte să se opună din toa
te puterile refacerii militarismului 
german.

Aceasta corespunde și interese
lor poporului german, căruia ac
tuala politică a cercurilor milita
riste din R.F.G. nu-i poate aduce 
decit nenorociri din cele mai 
mari.

Popoarele noastre, guvernele 
Republicii Populare Roimne și 
Republicii Cehoslovace, nutresc o 
proiundă simpatie fața de năzuința 
poporului german spre făurirea 
unității naționale a Germaniei, ca 
stat uemocratic și iubitor ae pace, 
bprijinun pe deplin propuiien.e 
constructive, realiste, tăcute de
R. D. Germană, bazate pe prin
cipiul că unificarea Germaniei nu 
poate fi înfăptuită decit de însuși 
poporul german.

Komima și Cehoslovacia, îm
preună cu toate țările lagărului 
socialist, duc o luptă fermă șl 
consecventa pentru încetarea pri
mejdioasei goane a înarmărilor, 
care aruncă poveri uriașe asupra 
popoarelor.

Conștiința întregii omeniri cere 
ca popoarele să lie eliberate de 
primejdia unui nou război, iar 
energia atomică, genială cucerire 
a minții omenești, să fie folosită 
în scopurile pașnice ale progresu
lui și civilizației.

in fruntea luptei popoarelor 
pentru înfăptuirea acestei nobile 
năzuințe se află țările socialiste. 
Unind ca întotdeauna vorba cu 
fapta. Uniunea Sovietică a și fă
cut primul pas in această direc
ție, încetind în mod unilateral ex
periențele cu arma atomică. Se știe 
însă că cercurile conducătoare din
S. U.A. și Anglia nu numai că au 
refuzat să urmeze acest exemplu, 
dar au căutat să-și creeze avan
taje militare unilaterale. In aceste 
condiții U.R.S.S. a fost nevoită să 
reia experiențele atomice, decla- 
rind totodată că e dispusă să le 
înceteze din nou, dacă S.U.A. și 
Anglia ar proceda la fel.

Popoarele romin și cehoslovac 
cer cu toată hotărirea interzicerea 
pentru totdeauna a acestor expe
riențe cu armele de exterminare 
in masă, care otrăvesc nu numai 
atmosfera internațională, ci și ae
rul, apele și solul globului. Lu
crările conferinței care se va des
chide peste citeva zile la Geneva, 
între U.R.S.S., S.U.A. și Anglia 
trebuie să ducă la încetarea ime
diată, necondiționată și pentru tot
deauna a oricăror experiențe cu 
armele atomice și cu hidrogen. 
Dacă guvernele Statelor Unite și 
Angtiei vor refuza mai departe să 
asculte vocea rațiunii și vor con
tinua să respingă propunerile so
vietice de încetare imediată a ex
periențelor cu arme nucleare, ele 
se vor încărca cu o gravă răspun
dere în fața lumii întregi și a pro
priilor lor popoare.

Alături de celelalte țări surori 
ale lagărului socialist, Republica 
Populară Romînă și Republica 
Cehoslovacă militează activ pen
tru rezolvarea pe calea tratative
lor a tuturor problemelor inter
naționale. Poporul romîn aprecia
ză în mod deosebit rolul Impor
tant al Republicii Cehoslovace în 
lupta pentru apărarea păcii, efor
turile și inițiativele guvernului 
cehoslovac pentru crearea unui 
climat de destindere în relațiile 
internaționale. Guvernul romîn 
depune și el asemenea eforturi 
pentru dezvoltarea unor relații 
prietenești între statele balcan’ce, 
ca o contribuție la destinderea în- 
relațiile internaționale.

Politica externă a țărilor noa
stre, ca și a celorlalte țări ale la
gărului socialist, se călăuzește 
după principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice. înfăptuind 
consecvent aceste principii, Romî
nia și Cehoslovacia își dezvoltă

relațiile economice și culturale cu 
toate statele, indiferent de regi- 
mui lor social, in interesul dez
voltării colaborării internaționale, 
apropierii între popoare și întă
ririi păcii.

Noi avem deplină încredere în 
viitor, pentru că forțele păcii sint 
infinit mai puternice decît ale ațî- 
țătorilor la război, 
năzuința fierbinte 
ea va triumfa în
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lumea întreaga.

TOVARĂȘI,

Privirile a sute 
oane de oameni din lumea întrea
gă se îndreaptă cu dragoste și 
nădejde spre puternicul lagăr al 
țărilor socialiste, bastionul de ne
clintit al independenței popoare
lor și progresului social, sprijinul 
cel mai puternic și mai eficace al 
păcii și securității întregii ome
niri. Izvorul principal al forței 
țărilor socialiste și al creșterii 
continue a socialismului în lumea 
întreagă este unitatea de nezdrun
cinat a lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, uni
tatea partidelor comuniste și 
muncitorești, coeziunea lor ideo
logică sub steagul marxism-leni- 
nismului. De aceea, cercurile im
perialiste, dușmanii păcii și socia
lismului nu se dau în lături de 
la nici un fel de mijloace pentru 
a^ submina puterea populară In 
țările socialiste. Popoarele romin 
și cehoslovac, partidele noastre, 
manifestă o permanentă vigilență 
față de aceste încercări, veghea
ză cu fermitate la apărarea cuce
ririlor revoiuționare ale poporului 
șl lovesc fără cruțare în oricine 
încearcă să 
noastre pe 
construcției

Dușmanii 
încearcă să 
partidelor comuniste și muncito
rești, unitatea țărilor lagărului so
cialist. Un rol deosebit îl mani
festă in această direcție revizio
niștii contemporani, care caută să 
abată partidele comuniste și mun
citorești de la ideologia marxist- 
leninistă, propovăduiesc abdicarea 
de la principiile internaționalismu
lui proletar. Revizioniștii contețn- 
porani scornesc calomnii la adresa 
relațiilor frățești de întrajutorare 
tovărășească dintre țările socia
liste, ponegresc trecutul glorios de 
luptă al partidelor comuniste și 
muncitorești, activitatea creatoare 
a partidelor comuniste și muncito
rești din țările socialiste și lupta 
eroică a partidelor frățești din ță
rile capitaliste. Ei încearcă să 
tocească ascuțișul luptei popoare
lor împotriva imperialismului, pre
zintă in mod deformat lupta dusă 
în apărarea păcji și libertății po
poarelor de lagărul socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Toate încercările de a zdrunci
na unitatea de monolit a partide
lor comuniste și muncitorești, a 
statelor socialiste, s-a sfărîmat și 
se vor sfărîma întotdeauna și în 
viitor. Unitatea frățească a țărilor 
lagărului socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale este mai puternică decît 
oricind. Ea se manifestă în pozi
ția lor unică in toate problemele 
vieții internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești, ale ac
tivității ideologice.

Partidul Muncitoresc Romin și 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia merg neabătut pe linia 
întăririi unității și coeziunii ideo
logice a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, dezvol
tă vigilența și combativitatea îm
potriva oricăror manifestări ale 
ideologiei burgheze, împotriva 
oricăror încercări de a lovi 
orînduirea democrat-populară, 
măreața noastră învățătură 
marxism-leninismul.

și sute de mili-

pună piedici înaintării 
drumul luminos al 
socialiste, 
socialismului și păcii 
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TOVARĂȘI,

Avem fericirea de a trăî In 
epoca măreață în care se dezvoltă 
tot mai mult forțele păcii și pro
gresului, crește și înflorește 
socialistă.

Popoarele noastre pășesc 
la umăr pe calea făuririi vieții 
noi, socialiste. Nimic nu ne poate 
abate de la această cale pe care 
înaintăm strins uniți în marea fa
milie a țărilor lagărului socia
list.

Primirea caldă, tovărășească, 
de care ne-am bucurat pretutin
deni în Cehoslovacia populară, 
rezultatele discuțiilor purtate cu 
conducătorii partidului și guver
nului cehoslovac — toate ne dau 
temeiul, dragi tovarăși, să afir
măm că vizita pe care am făcut-o 
în frumoasa voastră țară va con
tribui la continua dezvoltare a 
prieteniei romîno - cehoslovace, 
spre binele popoarelor noastre, în 
interesul construcției socialiste și 
întăririi unității lagărului socia
list.

Trăiască prietenia 
dintre poporul romîn 
cehoslovac I

Trăiască Partidul 
din Cehoslovacia și 
său Central în frunte 
șui Novotny, prim-secretar al C.C. 
și președintele Republicii Ceho
slovace !

Trăiască guvernul Republicii 
Cehoslovace în frunte cu preșe
dintele său. tovarășul Siroky I

Să trăiască și să se întărească 
alianța și unitatea țărilor lagăru
lui socialist în frunte cu marea 
noastră prietenă și sprijinitoare, 
Uniunea Sovietică 1

Trăiască pacea între popoare 1

lumea

umăr

frățească 
și poporul

Comunist 
Comitetul 

cu tovară-
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(Urmare din pag. l-a) 
și in interesul adîncirii și pe mai 
departe a colaborării, specializării 
și coordonării producției. Repu
blica noastră contribuie la con
strucția socialistă în Republica 
Populară Romînă prin producerea 
și livrarea unor instalații indus
triale complecte de mare impor
tanță. Este vorba de instalații 
pentru uzine electrice, pentru pro
ducția de placaje și plăci 
glomerate, de mașini-uneite, 
ferite aparate și produse 
industriei de automobile, 
lista aceasta se pot adăuga 
ferite materii prime, semifabri
cate și bunuri de larg consum. 
Republica Populară Romînă ne a- 
jută la rîndul ei in dezvoltarea e- 
conomiei noastre naționale livrin- 
du-ne în special produse agricole 
și petrolifere și materii prime. In 
ultimul timp, în țara noastră intră 
nu numai aoeste tradiționale pro
duse romînești, dar și din ce în ce 
mai multe produse industriale. 
Sint foarte apreciate la noi insta
lațiile de foraj petrolifer, vagoa- 
nele-cisternă, rulmenții, electro
motoarele, transformatoarele ro- 
minești, ca și unele produse ale 
industriei chimice și altele. Fap
tul că încă pînă după sfirșitul ce
lui de-al doilea război mondial 
Rominia a fost o țară aproape ex
clusiv agrară, și că astăzi ea pro
duce nu numai pentru nevoile e- 
conomiei proprii, ci este în stare 
să și exporte, reprezintă o elocven
tă dovadă a rezultatelor pe care 
le poate realiza o orînduire socia
listă, colaborarea economică reci
procă și întrajutorarea țărilor la
gărului- socialist.

In cadrul familiei frățești a ță
rilor socialiste Romînia populară 
își dezvoltă astfel cu succes eco
nomia sa națională, asigură avin- 
tul culturii și creșterea nivelului 
de trai. Clasa muncitoare împreu
nă cu oamenii muncii din Romî
nia, sub conducerea Partic^'lui său 
Muncitoresc Romîn, a obținut vic
torii hotărîtoare în construirea so
cietății socialiste.

Forța economică și politică a la
gărului socialist are o influență 
din ce în ce mai mare, hotărîtoa
re asupra evoluției situației inter
naționale. Politica coexistenței 
pașnice, promovată de Uniunea 
Sovietică și țările de democrație 
populară, este din zi în zi mai a- 
trăgătoare pentru majoritatea o- 
menirii. Acest fapt este absolut 
firesc, deoarece oamenii muncii din 
țările capitaliste au același interes 
ca și oamenii muncii din lagărul 
socialist ca pacea să fie menținu
tă. Lucrul acesta se datorește fap
tului că politica conviețuirii pașni
ce nu contravine intereselor și nă
zuințelor popoarelor din lumea în
treagă La noi și în toate țările 
socialiste frățești de partea aces
tei politici sînt în unanimitate po
poarele și guvernele lor. In țările 
capitaliste, dimpotrivă, oamenii 
muncii sînt nevoiți să lupte pentru 
aceste idei în condiții grele, îm
potriva politicii clasei care deține 
puterea. Noi sîntem deosebit de sa- 
tisfăcuți că popoarele Romîniei și 
Cehoslovaciei, alături de celelalte 
țări socialiste, își dau aportul lor 
modest și conștient la triumful po
liticii coexistenței pașnice.

Ideile leniniste ale coexistenței 
pașnice însuflețeșc lupta popoare
lor împotriva imperialismului. Im
perialiștii speră că prin crearea 
focarelor de război vor putea 
să-și mențină pozițiile. Adevărul 
este cu totul altul. Sub ochii noș
tri imperialiștii pierd pămintul de 
sub picioare. In țările coloniale și 
dependente, care au fost sursa for
ței și cîștigurilor lor uriașe, pozi
țiile imperialiste se prăbușesc. A- 
ceastă realitate nu trebuie însă 
greșit apreciată, dat fiind că în 
procesul destrămării dominației 
capitalismului primejdia de război 
se agravează Agresorii se strădu
iesc din răsputeri să creeze mereu 
noi și noi focare de război. Ei 
creează isteria anticomunistă pen
tru a se putea înarma, pentru a
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putea pregăti războiul. Imperiallș- 
i iii își camuflează cu dibăcie pla

nurile, ei nu vor ca ele să fie cu
noscute de oamenii muncii; ei își 
dau seama de forța mișcării pen
tru pace și de influența ei asupra 
maselor largi ale populației.

Un exemplu al acestei politici 
îl constituie agresiunea Statelor 
Unite ale Americii în regiunea 
Taivanului împotriva Republicii 
Populare Chineze. Această agre
siune dovedește încă o dată că 
politica de agravare a situației 
internaționale, politica provocări
lor de război are la imperialiști 
prioritate față de dorința de pace 
a omenirii. Dulles, care tocmai a 
isprăvit recent tratativele sale cu 
Cian Kai-șl în Taivan, a dovedit 
că agresiunea împotriva poporu
lui Chinez Iubitor de pace va 
continua și în viitor. Dincolo de 
criminalul de război Cian Kai-șl 
și de provocările Iul se află 
S.U.A., adevăratul vinovat și a- 
gresor.

In contrast puternic cu acea
stă politică apar astăzi în fața 
lumii acțiunile pe care le între
prinde R.P. Chineză în interesul 
rezolvării pașnice a situației care 
a fost creata în Orientul înde
părtat de către imperialiștii ame
ricani. Tovarășii chinezi au pro
pus tratativele care se desfășoară 
în prezent la Varșovia, au încetat 
temporar bombardamentul asupra 
insulei Țzînmîndao și au termi
nat retragerea voluntarilor chi
nezi din Republica Populară De
mocrată Coreeană. Aceste fapte 
sînt mal mult decît convingătoa
re. Trebuie să spunem că țările 
și popoarele întregului lagăr so
cialist stau ferm de partea R. P. 
Chineze și sprijină total revendi
cările ei juste.

Tovarăși, există mulți oameni 
în Apus care ne reproșează că 
exagerăm pericolul militarismu
lui german. Ei vor să ne facă să 
credem că imperialismul german 
nu există și că Wehrmachtul este 
organizat în scopuri de apărare, 
sub controlul deplin al N.A.T.O. 
Ei spun că istoria nu se repetă, 
că in Germania occidentală exis
tă un regim democrat, care nu 
are intenții agresive. Faptele sînt 
însă mai grăitoare decît vorbele. 
Ieri Hitler, azi Adenauer organi
zează acțiuni provocatoare în a- 
propierea graniței noastre. Acum, 
ca și în trecut, este vorba de a- 
ceeași oameni. Ca și înaintea die- 
fătului de a! Miinchen, ei pun la 
cale și astăzi acțiuni pline de ură 
și manifestări militariste. In tre
cut ei defilau cu lozinca „Ein 
Volk, ein fuehrer, ein reich", a- 
cum întrețin atmosfera revanșar
dă, care are drept scop să agra
veze încordarea internațională, 
să creeze o atmosferă de război 
și să grăbească înarmarea Wehr- 
machtului militarist agresiv.

Tuturor le este clar astăzi că 
guvernul vest-german în frunte 
cu Adenauer reprezintă forțele 
cele mai reacționare din Europa, 
că el este nucleul forțelor anti- 
progresiste șl anticomuniste, or
ganizatorul luptei împotriva so
cialismului.

Acest guvern reprezintă acele 
cercuri care se pregătesc pentru 
un război împotriva Uniunii So
vietice șl a țărilor de democrație 
populară. Dacă comparăm eveni
mentele care s-au petrecut în Ger
mania hitleristă și politica ei cu 
evoluția actualei situații din Re
publica Federală și cu faptele să- 
vîrșite de guvernul lui Adenauer, 
ne dăm seama că între acestea nu 
există deosebiri de fond. Hitler a 
procedat în același fel. Dealtmin- 
teri, chiar sprijinul pe care-1 pri
mește astăzi Adenauer din partea 
capitaliștilor din S.U.A., Anglia, 
Franța și din partea monopolurilor 
vestgermane arată de ce și pentru 
cine este promovată politica lui. 
Este necesar ca toți oamenii cin
stiți din Occident, toate forțele pro
gresiste, să-și dea seama că în 
Germania occidentală au rămas 
de fapt la putere vechile cercuri 
imperialist-monopoliste. Ele își ca-

muflează țelurile sub diferite lo
zinci, dar urmăresc de fapt aceleași 
scopuri pe care le-au urmărit în 
timpul Germaniei imperiale, iar 
mai tîrziu pe timpul lui Hitler. 
Rezultatul acestei politici a fost 
dezlănțuirea războaielor agresive 
împotriva vecinilor Germaniei în 
numele unor țeluri imperialiste.

Intențiile monopoliștllor vest- 
germani sînt sortite eșecului, 
deoarece ele se vor izbi de unita
tea fermă și indisolubilă, de for
ța de neînvins a lagărului socia
list. Tăria și forța regimului nos
tru crește necontenit. Ea se bazea
ză pe ideile marxist-leniniste, 
pe unitatea de interese, pe 
forța economică în creștere a orîn- 
duirii socialiste. Țările socialiste 
prietene și popoarele lor lucrează 
sistematic tn vederea construirii 
unei orînduiri cu adevărat juste, 
bazate pe fericirea și bunăstarea 
oamenilor. Avîntul constructiv, 
conștient de scop, expresie a con
științei politice și a activității oa
menilor muncii din țările noastre, 
reprezintă o forță de neînvins, în 
continuu progres, a păcii și socia
lismului.

DRAGI TOVARĂȘI ROMINI,
In timpul șederii dv tn Ceho

slovacia, ați avut posibilitatea să 
cunoașteți rezultatele muncii 
noastre. Toate eforturile partidului 
și poporului, toată hărnicia și pri
ceperea lui au un singur scop: în
făptuirea cit mai devreme a marii 
opere — desăvîrșirea construirii 
socialismului in țara noastră. Re
zultatele activității industriei noas
tre în acest an dovedesc înaltul 
nivel politic și tehnic al clasei 
muncitoare și al celorlalți oameni 
ai muncii. îndeplinirea planului de 
producție pe primele 9 luni ale 
anului și depășirea planului 
productivității muncii creează nu 
numai condiții favorabile pentru 
îndeplinirea sarcinilor celui de-al 
doilea cincinal pînă în anul 1960, 
ci și posibilitatea realizării sarci
nilor stabilite în vederea ridicării 
nivelului de trai al poporului. Re
zultatele bune pe care le-am do- 
bindit ne arată ce posibilități mari 
există încă in industria și agricul
tura noastră, ce forță se află în 
mîinile poporului atunci cînd el 
este convins de justețea politicii 
urmate de Partidul Comunist din 
Cehoslovacia. Putem să vă asigu
răm. tovarăși, că oamenii muncii 
din țara noastră vor realiza într-un 
viitor apropiat, țelul lor — desă
vârșirea construirii socialismului. 
Apreciem foarte mult vizita dv. în 
țara noastră, apreciem mult tra
tativele noastre comune în cadrul 
cărora am dezbătut rodnica noas
tră colaborare de pînă acum și 
ne-am angajat să o dezvoltăm și 
să o îmbunătățim și mai mult în 
viitor. Dați-ini voie ca, în numele 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, in nutnele guvernului și 
poporului nostru să mulțumesc 
clasei muncitoare romjne și tuturor 
oamenilor muncii romîni, Partidii- 
lui Muncitoresc Romin și Comite
tului său Central pentru tot spri
jinul și colaborarea lor în scopul 
obținerii unor roade bogate pentru 
ambele părți. Vizita dv. a fost 
primită de poporul cehoslovac cu 
bucurie și cu sentimente de adin- 
că prietenie. Vă rugăm să trans
miteți oamenilor muncii din Ro
mînia democrat-populară, din par
tea partidului și poporului nostru 
muncitor, saluturile noastre tovă
rășești de luptă și urări de noi și 
mari succese în construirea rocia- 
lismului.

Slavă Republicii Populare Ro
mine, clasei sale muncitoare șî tu
turor oamenilor muncii romîni l

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, ferm detașament de luptă 
al mișcării muncitorești revoluțio
nare internaționale!

Să crească și să se întărească 
lagărul socialist și forța sa con
ducătoare, detașamentul său de 
frunte, Uniunea Sovietică și Parti
dul său Comunist Leninist 1TELEGRAME EXTERNE

0 delegație a R. P. Polone 
face o vizită de prietenie în U.R.S.S

VARȘOVIA 24 (Agerpres).^ — 
Fnr iidiidiuiic. L.a luvuapd 
al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., o delega
ție a R.P. Polone a plecat în di
mineața zilei de 24 octombrie la 
Moscova într-o vizită de prietenie.

Delegația este compusă din : W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., conducătorul delegației, 
A. Zawadzki, membru în Biroul 
Politic al C.C; al P.M.U.P., pre
ședinte al Consiliului de Stat, J. 
Cyrankiewicz, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P., și 
președinte al Consiliului de Mini
ștri, J. Morawski, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.U.P., 
secretar al C.C. al P.M.U.P., S. 
Ignar, președinte al C.C. al Par
tidului Țărănesc Unit, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
S. Kulczynski, președinte al 
C.C. al Partidului Democrat, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, E. Gierek, secretar al C.Q.

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — al P.M.U.P., prim-secretar al Co- 
PAP iî, ițlv,it^_ia....1CîC; mitetuluf P.M.U.P. din voevodatul

Katowice, T. Galinski, 
Culturii 
membru 
locțiitor 
Externe, 
al C.C. al P.M.U.P., prim-secretar 
al Comitetului P.M.U.P. 
T. Gede, 
P.M.U.P.
Polone în 

înainte 
a făcut următoarea declarație: 

Plecăm în Uniunea Sovietică în
tr-o vizită de prietenie. Vizita 
noastră va dura două săptămîni. 
Uniunea Sovietică este prietena 
noastră sinceră și o bună vecină. 
Sîntem încredințați că legăturile
de prietenie dintre popoarele
noastre se vor întări după această 
vizită și mai mult

ministrul 
și Artei, M. Naszkowski, 
al C.C. al P.M.U.P. și 
al ministrului Afacerilor 
M. Tatarkowna, membru

din Lodz, 
C.C. al 
al R. P.

membru al
și ambasador
U.R.S.S.

de plecare W. Gomulk’a,

LI
MOSCOVA. — La 24 octombrie, 

N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe cunoscutul comenta, 
tor de politică externă american, 
Walter' Lippman, care se află în 
Uniunea Sovietică, șl a avut cu el 
o îndelungată convorbire.

PEKIN; — Mareșalul Cen I, 
vicepremier și ministru al Aface. 
r.Hor Externe al R. P Chineze a 
(oferit o recepție de- rămas bun în 
icinstea' dehgației Forțelor Armate 
ale' R. P. Rornîne conduse de ge. 
neral-colonei Cec-tin Sălăjan, mi
nistrul Forței m Armate ale R.P.R.

MOSCOVA — La 24 octombrie, 
după o ședere de cine zile la 
Moscova, a plecat în Crimeea în 
vederea unei scurte odihne, mare, 
șalul Abdel Hakim Amer. vice, 
președinte al Republicii Arabe Uni
te și ministru al Apărării.

SPRINGHILL.CANADA. - La o 
mină din Springhill (provincia 
canadiană Noua Scoție), aparți. 
ntnd societății ,,Comberland Rail, 
way and Coal Company" s-a pro. 
dus o groaznică oatast-ofă După 
cum relatează agenția United 
Press. în urma unei surpări. 166 
de mineri au fost tngropați de vii.


