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Proletari din toate țările, uniți-vă!

In secția montaj a uzinelor de 
utilaj petrolifer „Gh. Gheorghiu- 

Dej" din Tîrgoviște

<*

4 PAGINI 20 BANI

Foto: AGERPRES

tovarășul mareșal
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-oțel nou

ultimul 
din ziua de 17 

la cuptoarele 
electrice din

nu 
ci,

au fost întîmpinata ' 
puternice. Oamenii

Foto: AGERPRES

Telegrame
Tovarășului

ION GHEORGHE MAVRER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne

București

Vă 
Marii 
blicii 
cordiale ’ pentru
Călduroase ce mi le-ați adresat cu 
prilejul alegerii mele în calitate 
de președinte al Republicii Popu
lare Chineze. Vă doresc noi și noi 
succese în cauza dv. nobilă pentru 
binele poporului romîn și creșterea 
puterii sale.

L1U ȘAO-ȚI
Președintele Republicii 

Populare Chineze 
Pekin, 13 mai 1959.

exprim dv. și Prezidiului 
Adunări Naționale a Repu. 
Populare Romîne mulțumiri 

i felicitările dv.

Tovarășului
CONSTANTIN PÎRVULESCU 
Președintele Marii Adunări 

Naționale a ~Republicii Populare 
Romîne

București

dv. și Marii Adunări 
Republicii Populare

\ 8ibboteca
Raq'1

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XV, Seria Il-a, Nr. 3113

A 20.000-a tonă 
de oțel peste plan

Oțelarh de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au înregistrat 
un nou succes în întrecerea pe 
care o desfășoară pentru sporirea 
producției de metal. în ultimul 
schimb de lucru 
mai, topitorii de 
Siemens Martin și 
Hunedoara au elaborat cea de-a 
20.000-a tonă de oțel dată anul a- 
cesta peste plan.

Străduindu-se să realizeze o pro
ducție cit mai mare de oțel pe 
m. p. vatră de cuptor, oțelarii de 
la noua oțelărie Siemens Martin 
au realizat în ultima vreme cel 
mai ridicat indice de utilizare a 
cuptoarelor obținut vreodată aici.

Și la furnalele combinatului s-au 
obținut indici de utilizare a agre
gatelor superiori celor planificați. 
Realizînd o producție sporită pe 
m. c. volum util de furnal, furna- 
liștii care deservesc cele două 
furnale noi automatizate au dat în 
perioada 1 aprilie — 17 mai, peste 
prevederile planului, 6.007 tone de 
fontă.

Din fier vechi
Din planul general pe Capitală, 

nouă, tinerilor din raionul „V. I. 
Lenin" ne-a revenit sarcina de a 
colecta în decursul acestui an "00 
tone de fier vechi. Analizind a- 
ceastă sarcină cu cadrele de con
ducere din organizațiile de bază, 
biroul comitetului raional U.T.M. 
a apreciat — pe baza angajamen
telor tinerilor luate 
generale U. T. M. 
poate fi depăși
tă. Ne-am anga
jat astfel să dăm 
patriei 800 tone 
fier vechi colec- .
tat numai din a- '
fara întreprinde
rilor.

Tinerii din în
treprinderi, insti
tuții, școli și car
tiere, sub îndru
marea organizațiilor 
duși de organizațiile

in adunările 
— că cifra

organizații de bază U.T.M. ca 
I.I.S. „Fulger" „Tehnometalica". 
U.C.R, G.A.S.-Bragadiru care și au 
depășit cu mult angajamentul 
luat. Fiecare utemiat de la I I.S.; 
„Fulger", de pildă, a colectat și 
predat I.C.M.-ului cantitatea de 
481 kg. fier vechi însumînd pe în
treaga organizație 58.000 kg. La 
„Tehnometalica", *' ~ ““
a predat cite 266

Cum a organizat 
Comitetul raional 

U.T.M. „V-1. Lenin* 
din București 

colectarea fierului 
vechi

Nota guvernului romîn 
adresată guvernu lui Italiei

Guvernul romîn, preocupat de 
securitatea Republicii Populare 
Romîne și consolidarea păcii în 
lume, nu poate să nu.și manifeste 
îngrijorarea față de acordul in
tervenit între guvernul italian și 
guvernul Statelor Unite, privitor 
la instalarea în Italia a rampelor 
americane pentru lansarea de ra
chete cu rază medie de acțiune.

Instalarea pe teritoriul italian 
a acestor rampe de lansare a ca. 
chetelor care, după propriile de
clarații ale unor persoane oficiale 
italiene, vizează țările socialiste 
din estul Europei, printre care șl 
Republica Populară Romină, con
travine intereselor păcii și secu. 
rității în Europa.

După părerea guvernului romîn, 
acordul italo-american susmențio
nat nu contribuie la întărirea se. 
curității Italiei, care de altfel 
este amenințată de nimeni,
dimpotrivă, instalarea rampelor de 
lansare a rachetelor creează pri. 
mejdii pentru Ital.a însăși, folo
sind numai cercurilor agresive din 
Occident interesate să împiedice 
procesul de destindere ce se con. 
turează în relațiile internaționale.

Această acțiune a guvernului 
italian are loc într-un moment 
cind din partea tuturor guverne
lor se impune mai mult decit ori. 
cînd să facă eforturi pentru in-

cetarea războiului rece șl să se 
abțină de la măsuri care duc la 
încordarea relațiilor dintre state.

Poporul romîn privește cu pre
țuire și simpatie aspirațiile paș
nice ale poporului italian. Se știe 
că cercurile cele mai largi ale 
opiniei publice din Italia, ca și ale 
opiniei publice din întreaga lume, 
se pronunță pentru relații de bună 
colaborare intre popoare și aș
teaptă ca statele din Vest și Est 
să soluționeze pe calea tratative
lor problemele internaționale li
tigioase.

Guvernul romîn, credincios cau
zei păcii, consideră că guvernul 
italian își asumă o serioasă răs
pundere luind măsuri de transfer, 
mare a Italiei într-o bază de lan
sare a rachetelor împotriva altor 
state, ceea ce duce la sporirea ten. 
siun i internaționale și creează noi 
pericole pentru pace.

La 16 mai crt. ministrul Italiei 
la București a fost convocat la 
Ministerul Afacerilor Externe unde 
i s-a înmînat nota de mai sus 
spre a fi transmisă guvernului ita
lian.

Adoptînd însă o atitudine ne
corespunzătoare cu uzanțele diplo
matice și fără a putea invoca nici 
un motiv întemeiat, ministrul 
Italiei a refuzat să transmită gu. 
vernului italian această notă.

Acțiuni studențești 
în cinstea jestivalului

Vă exprim 
Naționale a , 
Roiiiîne mulțumiri cordiale pentru 
felicitările dv. ce mi le-ați adresat 
CU prilejul alegerii mele ca Pre- 

edinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților Popu
lari pe întreaga țară a Republicii 
Populare Chineze. Vă doresc dv. 
și poporului romîn frate succese și 
mai mari în munca pentru făuri
rea vieții fericite, socialiste.

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților 
Populari pe întreaga țară 

a Republicii Populare Chineze

—a-----

Pekin, 13 mai 1959.

U.T.M., con. 
______ __o w de partid, au 
pornit la descoperirea fiecărui loc 
unde ar fi putut exista fier vechi : 
în curțile cetățenilor, pe locuri vi
rane, la marginea orașului etc.

Această acțiune patriotică și-a 
găsit încununarea în faptul că, la 
11 aprilie, în cinstea silei de 1 
Mai, tinerii din raionul nostru au 
predat I.C.M. 810 tone fier vechi.

Noi considerăm că în succesele 
obținute în colectarea fierului 
vechi rolul hotăritor l-a avut 
munca politică desfășurată în 
rîndul tinerilor pentru explicarea 
importanței pe care o are pentru 
industria noastră colectarea fie
rului vechi. Comitetul raional 
U.T.M. a organizat munca politică 
mobilizînd tinerii la îndeplinirea 
concretă de către fiecare tînăr a 
lozincii : fiecare tînăr să colecteze 
și să predea I.C.M. 50 kg. fier 
vechi.

In cele mai multe din organi
zațiile U.T.M., la începutul adu
nărilor generale, secretarul orga
nizației făcea întodeauna o infor
mare asupra îndeplinirii sarcini
lor privind colectarea și predarea 
către I.C.M. a fierului vechi, evi
denția pe fruntași și critica pe cei 
nepăsători.

La indicația biroului comitetu
lui raional U.T.M., în școlile ele
mentare și medii, pe lingă alte 
măsuri, s-au ținut adunări tema
tice pe problema necesității colec
tării fierului vechi, a-a arătat ce 
însemnătate are aceasta pentru 
dezvoltarea industriei. La aseme
nea adunări au participat munci
tori din întreprinderi care au ex
plicat elevilor și pionierilor ce se 
poate face din fierul vechi colec
tat, care este drumul lui pînă la 
transformarea în oțel.

Roadele unei asemenea 
politice s-au arătat curînd.

------•-----

Mecanizatorii 
în întrecere

munci 
Sînt

Un colț rezervat distracțiilor In 
Parcul de Cultură și Odihnă 

„I. V. Stalin" din Capitală.

Contimund întrecerea socialistă 
pornită între brigăzi, tinerii me
canizatori din gospodăria agricolă 
de stat Oltenița luptă în prezent 
pentru terminarea la timp a lucră
rilor de întreținere a culturilor. 
Hotărîți să termine primii profi
tul mecanic al porumbului, tine
rii din brigada condusă de Alexan
dru Constantinescu de la secția 
Ulmeni au efectuat lucrări cu sa
pele rotative și cultivatoarele pe 
10 hectare mai mult decit preve
dea planul de m t ică pe 3 zile. 
Succese frumoase la prășitul me
canic al porumbului și sfeclei de 
zahăr au obținut și tinerii meca
nizatori din brigada lui Ion Marin.

B. NICOLAE

fiecare utemisl 
kg. fier vechi.

L’n rol deose
bit în strîngerea 
fierului vechi 
l.au avut brigă
zile utemiste de 
muncă patrioti
că. Peste tot, în 
după-amiezile zi
lelor lucrătoare 
ori duminicile, 
tinerii din aceste 
brigăzi puteau fi 

Ia strinsul fierului vechi, 
raionului nostru au a- 

ele o contribuție de seamă

Peste tot, pe întreg cuprinsul 
patriei noastre tinerii se pregă
tesc să intimpine așa cum se cu
vine cel de-al Vll-lea Festival Mon. 
dial al Tineretului și Studenților, 
sărbătoare a tinereții și prieteniei 
între popoare.

Brigada de estradă a institutului 
politehnic din Capitală a prezentai 
un frumos program artistic pregă
tit cu multă atenție de studenți. 
In program sînt incluse melodii 
populare și de muzică ușoară din 
țările prietene, aspecte din viața

oca-

un

și activitatea tineretului din țările 
coloniale, aspecte de la întilnirile 
tineretului ce au avut loc ou 
zia celorlalte festivaluri.

A avut loc de asemenea
simpozion cu tema „Viena — ora
șul f estivalului" unde Iov. Homoț 
Tudor, secretar al Comitetului 
U.T.M. pe institut a vorbit stu. 
denților despre cel de al Vll-lea 
Festival. La un concurs gen „Cine 
știe cîștigă", intitulat „Festivalurile 
tineretului" au participat peste 
600 de st • 'enți.

văzuți 
Școlile 
dus și 
la colectarea fierului vechi.

Biroul comitetului raional 
preciază, pe baza rezultatelor 
a experienței căpătate, că în cin
stea celei de a 15-a aniversări a 
eliberării patriei noastre și a Fes
tivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena, organiza
țiile U.T.M. pot să colecteze încă 
300.000 kg. fier vechi din afara 
întreprinderilor și să-l' predea 
I.C.M.-ului.

Tineretul raionului nostru este 
hotărit ca, sub conducerea orga
nizației raionale de partid, să în
deplinească și să depășească an
gajamentul ce și l-a luat, să-și în
zecească eforturile pentru tradu
cerea în viață a mărețelor sarcini 
pe care plenara din noiembrie a 
C.C. al P.M.R. le pune în fața 
tuturor oamenilor muncii, a tine
retului.

CONSTANTIN PIRVU 
prim secretar al Comitetului 
raional U- T. M. „V I. Lenin"— 

București

Aspect de la sosire

Luni după-amiază a so6iț în 
Capitală delegația militară a Re
publicii Populare Chineze, condusă 
de mareșalul Pin De-huai, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, locții
tor al premierului Consiliului de 
Stat și ministrul Apărării al R- P- 
Chineze, care, la invitația ministru
lui Forțelor Armate ale R- P- Ro
mîne, general-colonel Leontin Să- 
lăjan, face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Gara Băneasa, unde a avut loc 
primirea, era pavoazată festiv cu 
drapelele de stat ale R. P. Romîne, 
R. P. Chineze și steaguri roșii. în 
limbile romînă și chineză era 
înscrisă urarea „Trăiască prietenia 
romîno-chineză 1“

Pe peron era aliniată o gardă de 
onoare cu drapel-

La sosire oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășii general de 
armată Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, general-colonel Alexan
dru Drăghici. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P-M.R., ministrul 
Afacerilor Interne, general-colonel 
Leontin Sălăjan, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor Armate, 
A- Bunac.iu. ministrul Afacerilor 
Externe, Alexa Augustin, Ion 
Costna, Florian Dăhâlache, Petre 
Drăgoescu. Elena Lascu-lordă- 
chescu, Paul Niculescu-Mizil, Ion 
Pas, Petre Lupu, Ghizela Vass, 
membri ai C. C. P.M.R.,

Gh. Diaconescu, C. Loncear, 
Gh. Gaston-Marin, D. Simules
cu, A. Vijoli, membri ai guver
nului, Q Paraschivescu-Bălăceanu, 
F. Geltz, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, general- 
locotenent Floca Arhip și general- 
maior Mihai Burcă, adjuncți ai mi
nistrului Forțelor Armate, general- 
maior loan Șerb, general-maior 
Al. Mureșan, adjuncți ai ministru
lui Afacerilor Interne, Aurel Măi- 
nășan, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe. Dionisie Ionescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, con
ducători ai unor departamente și 
organizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Eriu prezenți Van Lu-mim în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze, locotenent-colonel 
Mei lun-si, atașat militai al R- P. 
Chineze, membri ai Ambasadei 
R. P. Chineze la București și alți 
oaspeți chinezi care se află în țara 
noastră.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașați militari 
și alți membri ai corpului diploma
tic

La sosirea trenului în gară, 
garda mil'tară a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
al R. P. Chineze și R. P- Romîne.

Mareșalul Pîn De-huai, însoțit 
de tovarășii general de armată 
Emil Bodnăraș și general-colonel

Leontin Sălăjan, a trecut în revistă 
garda de onoare.

Oaspeților le-au fost prezentate 
persoanele venite în întîmpinare. 
Un grup de pionieri a oferit bu. 
chete de flori.

Tovarășul general-colonel Leon
tin Sălăjan a rostit o cuvîntare 
de salut.

A răspuns 
Pîn De-huai.

Cu vin țările 
cu aplauze 
muncii, militarii Forțelor noastre 
Armate care au venit în întînipi» 
nare au salutat cu căldură pe 
oaspeții chinezi manifestînd pentru 
prietenia dintre popoarele și arma
tele noastre frățești, pentru unita
tea de nezdruncinat a puternicului 
lagăr socialist, pentru pace și co
laborare între popoare.

★
De la frontieră membrii delega

ției militare a R- P- Chineze au 
fost însoțiți de general-locotenent 
Al. Vasiliu, comandantul regiunii 
a IlI-a militare, precum și de co
lonel Lajos Soit, atașat militar al 
R.P. Ungare în R.P. Romînă.

(Agerpres)

Citiți în pagina 3-a cuvintă- 
rile tovarășilor ’ LEONT1N 
SALAJAN ,i PIN DE.HUA1

In biblioteca Facultății de Medicină din București

Mai multă atenție

Tovarășul Chivu Stoica a primit 
pe șefii delegațiilor la cea de-a 

IV-a Consfătuire a miniștrilor 
care conduc transporturile feroviare 

și rutiere din țările socialiste
Luni după-amiază, președintele 

Consiliului de Miniștri al Repu. 
blicii Populare Romîne, tovarășul 
Chivu Stoica, a primit la Con
siliul de Miniștri pe șefii delega
țiilor la eea de-a IV.a Consfătuire 
a miniștrilor care conduc trans
porturile feroviare și rutiere din 
țările socialiste, tovarășii: D. Di. 
mitrov, ministru (R.P. Bulgaria), 
F. Vlasak, ministru ( R- Ceho
slovacă), Lu Țian.cian, ministru 
adjunct (R. P. Chineză), Kim Hve 
Ir, ministru (R.P.D. Coreeană), 
E. Kramer, ministru (R.D. Ger
mană), D- Damdinjav, ministru 
(R. P. Mongolă), R. Strzelecki, 
ministru (R. P. Polonă), I. Kos- 
sa, ministru (R. P. Ungară), B. P. 
Bescev, ministru (U. R. S. S-), 
Nguyen Huu Mai, locțiitor al mi. 
nistrului (R.D. Vietnam), precum 
și pe H- Drazkiewicz, președin
tele Comitetului Organizației de 
colaborare a căilor ferate (O.S J.D.) 
din țările socialiste.

La primire au luat parte

rășii Emil Bodnăraș, Petre 
rilă, Alexandru Moghioroș, 
fan Voitec și Alexandru 
deanu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri al R- P- Romîne.

Au fost de față tovarășii Dumi
tru Simulescu, ministrul Trans, 
porturilor și Telecomunicațiilor 
din R. P. Romînă, și Ionel Diaco- 
nescu, adjunct al ministrului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

Intîlnirea a decurs într.o atmos
feră de caldă prietenie.

(Agerpres).
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muncii comisiilor de selecționare
a

Selecționarea — o acțiune 
de răspundere

Un număr de peste 100 de tineri 
de la I.M.S.-Roman s-au înscris la 
învățămîntul seral și fără frecven
ță de cultură generală și superior. 
Aceasta s-a petrecut ca urmare a 
popularizării hotărîrii partidului și 
guvernului în rîndul tinerilor mun
citori, datorită activității temeinice 
a comisiilor de îndrumare și selec
ționare.

După apariția hotărîrii, Ia 
I.M.S.-Rcman s-a creat o comisie 
pe întreaga întreprindere, după 
care s-au constituit comisii pe fie
care sector-

încă din prima zi, comisiile au 
avut mult de lucru- De la zi la zi 
tot mai mulți tineri își manifestau 
dorința de a învăța, de a se înscrie 
la școala serală- Comisiile au pur
tat discuții individuale, temeinice

viitorilor elevi - muncitori
Raid prin cîteva întreprinderi din regiunea Bacău

In Hotărîrea partidului și guvernului cu privire 
la îmbunătățirea învățămintului seral și fără 
frecvență de cultură generală și superior se su
bliniază că vor trebui îndrumați spre învățătură 
acei tineri care lucrează direct în producție, 
capabili, fruntași în muncă și în activitatea ob
ștească. Un rol deosebit în îndeplinirea acestei 
prevederi îl au comisiile de selecționare care s-au

creat în întreprinderi, gospodării de stat, 
S.M.T.-uri, gospodării agricole colective.

Pentru a constata modul în care aceste comisii 
se ocupă de îndrumarea, selecționarea și pregăti
rea tinerilor muncitori pentru a intra în învăță- 
mîntul seral și fără frecvență, de cultură gene
rală și superior, ziarul nostru a întreprins un 
raid prin cîteva orașe din regiunea Bacău. Iată 
constatările făcute cu acest prilej.

mente care mai au încă atitudini 
înapoiate ca Dumitru Puiu, Pro
fira Dascălu sau Maria Cucu, care 
n-au dovedit interes și dragoste 
pentru învățătură.

Comitetul de partid de la I-M.S. 
Roman a îndrumat în permanență 
comisiile de selecționare și orga
nizațiile U.T-M. să recomande 
pentru învățătură 
elemente 
citori.

recomande 
cele mai bune 

din rîndul tinerilor mun-

cu fiecare tînăr în parte și au fă
cut o primă triere a celor care do
reau să învețe. Ea a respins pe 
acei tineri cu rezultate slabe în 
producție, pe cei cu o slabă acti
vitate obștească. Ștefan Gîndu- 
lescu, de la sectorul II spre pildă, 
a fost respins de comisia pe sec
tor pentru unele comportări mo
rale nesănătoase și pentru lipsă 
de activitate obștească. Gheorghe

Onișoru, forjor a fost respins pen’ 
tru că e codaș în producție, dă lu
cru de slabă calitate, Francisc Blaj 
și Ion Sebeșan, pentru aceleași 
motive. Și comisia de selecționare 
pe întreaga uzină a discutat cu fie
care dintre tinerii care s-au înscris 
la învățămîntul de cultură gene
rală și superior- Membrii comisiei 
au făcut o sumară verificare a cu
noștințelor generale ale celor care

doresc să se înscrie, s-au interesat 
multilateral de activitatea lor în 
producție, de activitatea obștească 
etc. Ei au discutat temeinic cu fie
care dintre tinerii înscriși.

Trebuie remarcat că întreaga ac
țiune de recrutare și selecționare a 
tinerilor muncitori pentru învăță
tură s-a desfășurat într-un spirit 
exigent. Comisia centrală n-a lăsat 
să pătrundă în învățămînt elte

comisiile lucrează 
superficial

La întreprinderea de hîrtie și 
celuloză „Steaua Roșie" din Bacău 
comisiile create în întreprindere 
au recrutat pînă in prezent circa

I. BODEA

Fabrica de faianță din Sighi
șoara a marcat, prin intrarea ei 
în funcțiune, începerea fabricării 
în țara noastră j a articolelor de 
menaj din ceramică fină. In a- 
ceastă fabrică în zilele de 15 și 16 
mai a avut loc consfătuirea pe 
țară în problema calității produ
selor confecționate din ceramica 
fină.

Referatul prezentat de tov. Ion 
Simpliceanu — directorul între- 
prinderii, a subliniat faptul că 
astăzi calitatea produselor fabricii 
de faianță din Sighișoara este si
milară produselor germane și ce
hoslovace, țări cu o veche tradiție 
și o înaltă tehnică de fabricație. 
Olăria executată din ceramică fină, 
decorată în motive naționale în 
atelierele de pictură a>le fabricii, a 
ajuns să fie cunoscută pînă în 
Sudan.

Referatele prezentate de fabrica 
de porțelan din Cluj și de Direcția 
generală industrială a sticlei și 
ceramicei fine, au scos în evidență 
posibilitățile existente pentru con
tinua îmbunătățire a produselor.

Participanții la consfătuire au 
vizitat expoziția organizată care 
cuprinde o retrospectivă a mode
lelor realizate de la darea în func
țiune a fabricii și pînă în prezent.

Consfătuirea a fost salutată de 
o delegație de utemiști, care în 
numele celor peste 200 de tineri 
muncitori din fabrică s-au anga
jat să lupte pentru creșterea pro
ducției și productivității muncii, 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor, pentru descoperirea și va
lorificarea rezervelor existente în 
vederea reducerii prețului de cost 
a<l produselor,

a

(Continuare in pag. 3-a) P A. LISEANU



Duminica
sportivă

Mișcarea de cultură fizică și 
sport din țara noastră înscrie cu 
fiecare ediție a Spartachiadei tine
retului importante succese privind 
antrenarea masei largi de tineri in 
practicarea disciplinelor sportive 
preferate. Nu mai departe ultima 
ediție a Spartachiadei de iarnă a 
reușit să atragă la startul întrece
rilor sale din prima etapă peste 
1.500.000 tineri. 'Această cifră 
globală defalcată pe disci
plinele sportive ale competi
ției ilustrează preferințele tinerilor 
către anumite discipline sportive, 
dezvoltarea unor ramuri sporti
ve de bază necunoscute cu ani în 
urmă de masa largă a tineretului. 
Astfel recordul l-au stabilit șahiș
tii: 471.759 băieți și 116.000 fete. 
Locul secund a fost cucerit de 
gimnaști : 259.976 băieți și 139.758 
fete. De același interes s-au bucu
rat și restul probelor: trîntă 
probă rezervată tinerilor muncitori 
de la sate, schi, patinaj, tenis de 
masă. O mențiune deosebită se cu
vine să acordăm sportului cu halte, 
rele care deși introdus pentru pri
ma oară în actuala ediție a reușit 
să atragă peste 150.000 de concu- 
renți.

Cifrele acestea vorbesc despre o 
muncă entuziastă, inițiative și me
tode eficace folosite de organizații
le U.T.M. și asociațiile sportive în 
scopul antrenării unui număr din 
ce în ce mai mare de tineri la 
întrecerile spartachiadei.

Etapa de masă care a hotărît 
și de astă dată succesul compe
tiției s-a caracterizat mai ales în 
perioada de pregătire, printr-o 
largă muncă politică privind popu
larizarea celor șase discipline spor
tive. Comisiile de organizare regio
nale, raionale și orășenești nu s-au 
mulțumit să difuzeze numai mate
rialele de agitație primite, ci au 
luat măsuri eficace pentru asigura
rea unei intense munci de propaga
re a întrecerilor spartachiadei în 
raport cu cerinței^ locale : afișe, 
lozinci mobilizatoare, panouri, fo- 
to-gazete etc. în acest fel a pre
gătit prima etapă a spartachia
dei comisiile de organizare din 
orașul București, din regiunile 
Timișoara, Suceava, Ploești. Agi
tația vizuală s-a împletit adesea 
cu o seamă de acțiuni organiza
torice care urmăreau in fapt a- 
celași scop : popularizarea com
petiției. In acest sens, remarcabi
lă este inițiativa unor organizații 
U.T.M. din regiunea Timișoara 
care au organizat aproape săptă- 
mînal „Duminici sportive ale tine- 
netului".

Cu aceeași răspundere organiza
țiile U.T.M. și asociațiile spor
tive s-au preocupat de asigurarea 
celor mai optime condiții mate
riale participanților fa această 
dispută. Se cuvine a remar
ca în această direcție grija 
manifestată de Comisia de orga
nizare a spartachiadei în R.A.M., 
care a asigurat pentru tinerii din 
regiune 120 de cluburi special a- 
menajate pentru aceste întreceri, 
dotate cu jocuri de șah, mese de 
tenis de masă etc. Asigurarea ba
zei materiale pentru concurenți a 
constituit o preocupare a fiecărei 
organizații U.T.M. din regiu
ne. înzestrarea și îmbogăți
rea inventarului sportiv cu noi 
materiale s-a făcut din inițiativa 
organizațiilor U.T.M. prin ore de 
muncă voluntară. Mii, zeci de mii 
de tineri și-au confecționat sin
guri piese pentru jocul de șah, 
schiuri, haltere și tot ei au ame-

• înaintea campionatelor euro
pene care vor începe joi, echipa de 
baschet a R- P- Romîne a susținut 
duminică la Istanbul un meci de 
verificare cu echipa națională a 
Tur i. Baschetbaliștii romîni 
s-au comportat bine obținînd vic
toria cu scorul de 57-48 ( 26-27).

• Echipa de lupte clasice a 
R. P. Romine și-a început turneul 
în U-R.S.S. întîlnind la Tbilisi 
echipa R.S S. Gruzine. Luptătorii 
sovietici au terminat victorioși cu 
scorul de 4*/a—3*/2-

al

A IV-a iție a Spartachiadei tineretului

i succes 
sportului de masă

najat pîrfii de schi, patinoare etc. 
Asemenea exemple sînt cu pri
sosință : tinerii din regiunea Pitești 
au confecționat 1.500 perechi 
schiuri, iar cei din comunele An- 
gheluș. Comădău și Valea Strimbă 
din R.A.M au confecționat și re
parat schiuri în valoare de 20.000 
lei.

Și de astă dată din masa largă 
a tinerilor antrenați in întrecerile 
spartachiadei au fost descoperite și 
promovate o seamă de elemepte 

Zilele trecute Comisia centrală de organizare a celei de a IV-a 
ediții a Spartachiadei de iarnă a tineretului a stabilit clasificarea 
regiunilor în competiție, având la bază criteriile stabilite în regu
lamentul întrecerilor :

Locul 1 ■— orașul București.
Locul II — regiunea Cluj.
Locul III — regiunea Calați.
FANIONUL C. C. AL U.T.M., PENTRU CEA MAI MARE MO

BILIZARE, A FOST ACORDAT COMITETULUI ORĂȘENESC 
U.T.M. BUCUREȘTI CARE A REALIZAT CEL MAI MARE 
NUMĂR DE PARTICIPĂRI tN RAPORT CU POPULAȚIA ORA
ȘULUI.

Pe baza performanțelor obținute in etapa finali se decerne de 
către Consiliul General U.CES. „Cupa U.C.F.S." pentru cele mai 
bune rezultate tehnice, Comisiei de organizare a spartachiadei din 
orașul București.

foarte dotate pentru sport. Tineri 
ca Elena Cojan, Doina Boboc, Iosif 
Stoian (schi), Eleonora Mlhaela, 
Gh. Gheorghe (tenis de masă), 
Suzana Makai (șah), Gh. Tranda
fir (haltere) și mulți alții au con
firmat mai ales In întrecerile fi
nale un remarcabil talent și o 
bună pregătire și au atras aten
ția federațiilor noastre de specia
litate pentru promovarea lor în 
rîndurilor sportivilor noștri frun
tași.

întrecerile celei de-a IV-a edi
ții a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului au oferit în același timp 
un bun prilej pentru întărirea or
ganizatorică a asociațiilor sporti
ve. Numai în regiunea Baia Mare 
și București numărul membrilor 
U.C.F.S. a crescut în această pe
rioadă cu peste 13.000. S-a îm
bunătățit într-o măsură conside
rabilă activitatea comisiilor pe 
ramuri de sport prin reactiviza- 
rea unora dintre ele sau înfiin- 
ținîndu-se altele la trintă, haltere 
sau tenis de masă. Cu acest pri
lej, o seamă de utemiști pasio
nați de activitatea sportivă, bine 
pregătiți din punct de vedere po
litic și profesional, au fost pro
movați în munci de răspundere 
privind conducerea asociațiilor 
sportive, a secțiilor pe ramuri de 
sport.

Evident, în organizarea și des
fășurarea respectivei ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului s-au manifestat și o seamă 
de lipsuri. In mai toate regiu
nile țării, numărul participanți
lor la cea de-a IV-a ediție a Spar
tachiadei de iarnă a crescut față 
de ediția precedentă. Dar sînt 
unele regiuni ca București, O- 
radea unde participarea tine
rilor în aceste întreceri este 
mai slabă în comparație cu cea 
de-a IIl-a ediție. Aceasta ca ur
mare a slabei preocupări a unor 
organizații U.T.M. și a asociații
lor sportive față de pregătirea și 
desfășurarea întrecerilor etapei a 
I-a. In unele locuri întrecerile a- 
cestei etape au început cu multă 
întârziere din care cauză s-au des
fășurat sporadic și într-o partici
pare redusă. Numărul fetelor an
trenate în concursurile spartachia
dei este în aceste locuri încă scă-

• Tradiționala competiție de ci
clism „Circuitul regiunii Stalin" a 
început duminică odată cu desfășu
rarea etapei: Orașul Stall'd—Cîm- 
pina—Orașul Stab'n (166 km.). 
De-a lungul etapei lupta pentru 
victorie a fost deosebită de dîrză, 
oferind multe momente interesante.

Linia de sosire de la Orașul 
Stalin a fost trecută de 42 de aler
gători. La sprintul final, Zanoni 
s-a impus cucerind o meritată vic
torie în dauna celui de-al doilea 
clasat, Mușa. învingătorul a fost 
cronometrat în 4h 28’01”. 

zut față de posibilitățile materiale 
existente.

In ansamblu insă, rezultatele 
celei de a IV-a ediții a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului, 
constituie un remarcabil succes al 
sportului de masă din țara noas
tră, sint o dovadă grăitoare a 
condițiilor minunate oferite de 
partid și guvern tineretului în ve
derea creșterii unei generații să
nătoase, pregătită multilateral, 
capabilă să Îndeplinească cu suc

ces sarcinile construirii socialis
mului tn țara noastră.

★
Analiza desfășurării celei de-a 

IV-a ediții a Spartachiadei de 
Iarnă a tineretului, efectuată zi
lele trecute de către Comisia cen
trală de organizare a spartachia
dei in prezența șefilor comisiilor 
sportive a comitetelor regionale 
U.T.M. și a președinților organe
lor regionale U.C.F.S., a oferit un 
bun prilej de a constata actualul 
stadiu de desfășurare a întrece
rilor din cadrul primei etape a 
Spartachiadei de vară a tinere
tului organizată în cinstea celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul 
fascist. Deosebit de îmbucurător 
este faptul că in întreaga țară 
întrecerile au început să se des-

au prilejuite de „Ziua atletismului

• La Moscova, în cadrul 
unui concurs, atletul sovietic 
Ter Ovanesian a reușit să do. 
boare recordul european la să. 
ritura in lungime obținînd ex
celenta performanță de 8,01 m. 
De remarcat că vechiul record 
fusese stabilit cu prilejul Cam. 
pionatelor internaționale ale 
R-P.R. din anul 1956 de către 
atletul olandez Henk Visser.

• Atletul sovietic Vasili Kuz. 
nețov a stabilit un nou record 
mondial la decatlon, realizind 
excepționala performanță de 
8357 p.

Prin aceasta Kuznețov rede. 
vine recordman mondial, după 
ce anul trecut atletul american 
de culoare Rafter Johnson ame
liorase vechiul record cu prile. 
jul întilnirti de atletism U.R.S.S. 
—S.U.A. 

fășoare promițător. Organizațiile 
U.T.M., într-o strînsă colaborare 
cu asociațiile sportive din regiu 
nile Galați, R.A.M. precum și cele 
din orașul București au pregătit 
din vreme bazele sportive, echi
pamentul necesar, astfel că la 
data fixată pentru întrecerile eta
pei a l-a zeci de mii de tineri au 
și luat startul. Numai în R.A.M. 
s-au înscris și participă la între
ceri 70.000 tineri, în Galați a- 
proape 60.000, iar în orașul Bucu
rești sînt peste 50.000 pârtiei 
panți.

Totuși în unele regiuni (Sucea
va, Bacău), pregătirile necesare 
primei etape s-au făcut greoi, iar 
participarea tinerilor la întreceri 
nu este încă satisfăcătoare. Pre
lungirea etapei a I-a (pînă la 5 
iunie) acordă o nouă posibilita
te pentru luarea măsurilor cuve
nite, pentru remedierea rămînerli 
în urmă. Organele și organizațiile 
U.T.M., asociațiile sportive, au 
obligația să termine în cîteva 
zile înscrierea concurențiior și să 
treacă de îndată la desfășurarea 
întrecerilor din prima etapă. A- 
cestea trebuie organizate în așa 
fel îneît să constituie un bun pri
lej de selecționare a celor mal 
buni, dar și un important mijloc 
de propagandă în favoarea spar
tachiadei, în scopul creșterii pe 
zi ce trece a numărului tinerilor 
particlpanți.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să vegheze asupra felului în care 
asociațiile sportive asigură 
curenților baze sportive core 
zătoare, echipament și 
sportiv, instructori sau 
de specialitate.

Ca întotdeauna, etapa 
hotărăște succesul competiției șl 
de aceea acum trebuie sporite e- 
forturile pentru antrenarea ma
sei largi a tineretului și a creat 
toate condițiile în vederea desfășu
rării unor întreceri pasionante bine 
organizate.

VAL. PIETREANU

i con- 
corespun- 

material 
tehnicieni

de masă

școlar".
Vă prezentăm o imagine din timpul probei de 100 m. bărbați, disputată pe Stadionul tineretului 

din Gapitală. Foto : VAL. PIETREANU
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Cine nu apreciază frumoasele 
mătăsuri, stofele și covoarele fa
bricate de textiliștii din Cisnădie? 
In marile întreprinderi „Mătasea 
roșie“, Uzinele textile și „11 Iu
nie" lucrează alături de vîrslniei, 
peste 4000 de tineri și tinere.

Dacă cercetăm activitatea masei 
largi a tineretului de aici în pro
ducție ți în timpul liber, vom 
întîîni două aspecte deosebite. 
Pe de o parte constatăm că prin
tre 
află

tinerii muncitori fruntași se 
o serie de sportivi de 

frunte ai orașului. Numele ute- 
mistului Gunther Schuster, strun
gar la „Mătasea roșie" si jucător 
de handbal în echipa

•v .. j
„Textila”, 

din categoria ,,B”, a devenit cu
noscut în întreg orașul Cisnădie. 
Același lucru se poate spune și 
despre utemiștii Emil Drăgoi 
schior, Mircea Mareu, handbalist, 
Maria Lupu și alții.

Pe de altă parte constatăm că 
numărul celor antrenați în activi
tatea sportivă eompetițională este 
mult prea mic față de posibilită
țile existente. Cum este oare po
sibil ca un număr alît de mare 
de tineri din Cisnădie să se re
zume numai la cele cîteva for
mații sportive participante în 
competiții oficiale?

In împrejurimile parcului 
Vatra luminoasă din București 
a avut loc în ziua de 17 mai 
prima cursă de motociclism pe 
circuit închis. Cai acest prilej 
au evoluat cifiva dintre cei mai 
buni alergători de viteză din 
țara noastră.

Foto : R. VASILE

Alături de tînărul nostru reprezentant I. Țiriac — frații Gheorghe și
Marin Viziru pe care-i vedeți în fotografia noastră au avut o remar
cabilă comportare in recenta întilnire de tenis de cimp, susținută în 

acadrul Gupei Davis — reușind să depășească formația națională 
Noii Zeelande.

O frumoasă victorie
a tenis menii or romîni

Echipa reprezentativă de tenis
R. P. Romîne a repurtat o ad- 

cu
Noii

a
mirabilă victorie, eliminînd 
3-2 puternica formație a 
Zeelande din competiția dotată 
cu „Cupa Davis“. După desfășu
rarea meciului de dublu de sîm- 
bătă puțini mai erau aceia care 
sperau într-o victorie finală a 
reprezentativei noastre. Dumi
nică însă, jucătorii romîni Gheor
ghe Viziru și Ion Țiriac au răs
turnat toate calculele obținînd 
două prețioase victorii, în pro
bele de simplu care ne-au adus 
calificarea pentru turul trei al 
competiției (pentru prima oară în 
istoria tenisului romînesc). Acum,

Activitatea sportivă de masă 
este foarte slab organizată. La 
Spartachiada de iarnă a tineretu
lui din acest an — spre exemplu 
— la întreprinderea „Mătasea ro
șie", organizația U.T.M. și asocia
ția sportivă n-au reușit să antre
neze decît 149 participanți din cei 
771 membri ai U.C.F.S. La „Uzi
nele textile" a participat în medie 
25 la sută din numărul salariaților 
deși majoritatea sînt tineri. La 

(Uzinele textile organizația U.T.M. 
{secretar t tovarășa Maria Mun- 
teanu, președinte al asociației 
sportive : tov. Karol Mantsch) 
numărul utemiștilor înscriși în 
U.C.F.3. este foarte mic. '

Să urmărim preocuparea pentru 
antrenarea tinerilor la competiții
le sportive de masă si anume 
crosul „Să întîmpinăm 1 Mai“. In 
acest an nu a participat rtlciun 
tînăr la etapa pe oraș. Din datele 
reieșite din statisticile asociațiilor, 
numai circa 1000 de tineri au par
ticipat la prima etapă. Aceasta 
e o cifră infimă în raport cu posi
bilitățile privind numărul de mem
brii ai U.C.F.S. din oraș. Cit des-* 
pre Spartachiada de vară a tine
retului trebuie 
participanților 
sibilități. Pînă 
telul orășenesc 
țiile U.T.M. si 
nu cunoșteau nici măcar 
mențul și ramurile de sport la care 
se organizează această mare com
petiție sportivă de masă. Și asta 
într-un oraș plin de tineri munci
tori entuziaști, dornici să se întrea
că în competiții sportive.

Mergînd mai departe, vom ve
dea că în cadrul celor trei aso
ciații sportive („Mătasea roșie“, 
„Textila** și „Bumbacul**) nu a-â 
organizat pînă în prezent nicîun

spus că numitul 
este încă sub po-ț 
nu de mult, comi- 
U.T.M., organiza- 
asociațiile sportive 

regula-

săechipa R. P. Romîne urmează 
întîlnească în zilele de 12, 13 1 
14 iunie la Paris, redutabila echi
pă a Franței.

în cele două jocuri de simplu 
disputate pe terenurile clubului 
Progresul, reprezentanții noștri 
s-au întrecut pur și simplu, prac
ticed un joc rapid, cu lovituri 
precise care au depășit pe jucă
torii oaspeți. In vervă deosebită, 
Gheorghe Viziru l-a dominat co
pios pe Gerrard, învingîndu-1 ctt 
3-0 (6-0; 6-4 ; 8-6) iar tînărul de
butant Ion Țiriac a cîștigat me
ciul decisiv cu 3-1 (6-3; 2-6; 6-4; 
6-4) în fața experimentatului Ot
way.

(Agerpres)

concurs în cadrul campionatului 
de casă pentru cucerirea insignei 
„Cel mai bun sportiv din 10" și 
„Campion al asociației sportive". 
Mai mult, conducerile unor aso
ciații ca „Textila" și „Mătasea ro. 
șie" susțin că nici n-au auzit des
pre așa ceva.

Cele trei asociații sportive dis
pun de baze materiale corespun
zătoare, de echipament și material 
sportiv, dar stă depozitat și 
nefolosit. In oraș există de aseme
nea un teren de fotbal, un bazin de 
înot, o sală de gimnastică, o popi- 
cărie etc, Se pot organiza excursii 
în frumoasele împrejurimi ale o- 
rațului (dar-din păcate nu există 
în cele trei asociații sportive nici 
măcar o singură secție de turism).

O bogată activitate sportivă 
presupune preocupare din partea 
organizațiilor U.T.M., inițiativă în 
găsirea de forme cît mai atractive 
în scopul antrenării tineretului la 
activitatea sportivă.

Dar tocmai așa ceva lipsește or
ganizațiilor U.T.M., asociațiilor 
sportive din orașul Cisnădie. Co
mitetul orășenesc U.T.M., Con
siliul orășenesc U.C.F.S. au datoria 
să ia cit mai repede cele mai 
eficace măsuri pentru remedierea 
acestei lipse. Cel mai fericit pri
lej este oferit de întrecerile Spar
tachiadei de vară a tineretului. 
Ar treimi de asemenea luate mă
suri pentru introducerea gimnas
ticii de producție în cele trei în
treprinderi textile unde sînt con 
diții în acest sens. Cu sprijinul 
organizațiilor de partid, organiza
țiile U.T.M. au toate posibilitățile 
să propage mai activ sportul de 
masă în rîndul tineretului din 
Cisnădie.

ALEXANDRU MOMETE 
corespondent

Din nou campionatul primei 
categorii la fotbal o rezervat 
pasionaților acestui sport sur
prize. Pe primul plan se si
tuează fără îndoială înfringerea 
liderului categoriei A, Petrolul- 
Ploești de către una din forma
țiile codașe, Faruld'.onstanța, in 
continuă ascensiune de formă. 
Tot surpriză poate fi considera
tă și victoria dinamoviștilor 
din Bacău asupra formației 
U.T. Arad în urma unui 
meci care în ciuda faptu
lui că s-a desfășurat sub sem
nul unei accentuate dominări a 
textiliștilor, a revenit totuși 
echipei dinamoviștilor din Ba
cău care a știut să fructifice 
una din puținele ocazii de gol 
avute în decursul întâlnirii, in 
rest se desprind victoriile for
mației militare C.C.A. și a 
Progresului-București care au 
întrecut Steagul Roșu respectiv, 
Jiul-Petroșani cu 1-0 și respec
tiv 4-2 după partide viu dispu
tate. Echipele codașe — cu ex
cepția Farul-Constanța — n-au 
reușit decît meciuri nule in în
tâlnirile susținute „acasă". 
Știința Cluj a realizat ol nouă
lea meci nul in compania dina- 
movișlilor bucureșteni, în timp 
ce Știința-Timișoara nu a putut 
întrece formația bucureșteană 
Rapid, mulțum induse cu un 
rezultat de egalitate.

tn categoria B. seria 1st, pri
ma clasată, C.F.R.-Arad, n-a 
putut întrece performera ulti
melor etape, C.F.R.-Timișoara, 
fapt pentru care se găsește în 
prezent la egalitate de puncte 
cu Minerul-Lupeni, riștigăloa- 
rea unui punct prețios în de
plasare cu Gaz Metan Mediaș. 
Ceea ce caracterizează această 
serie este lupta strînsă pentru 
cucerirea primului loc, luptă în 
care sînt antrenate nu mai pu
țin de 9 echipe, diferența din
tre ele fiind doar de 4 puncte. 
In seria a doua lupta pentru su
premația in clasament continuă 
între cele două principale pre
tendente la locul in divizia A, 
TAROM și Metalul M.l.G. 
din Capitală, care au înregistrat 
succese (prima in fața echipei 
Dinamo-Golați iar secunda în 
deplasare cu Glo-ria-Bistrița).

In campionatul republican de 
handbal s-a desfășurat o etapă

Sportivii din Curtici
Cine n-a auzit de 

succesele sportive ale 
tinerilor colectiviști 
sau muncitori de la 
CJF.R-Curtici care ac. 
tfveâză în cadrul u- 
nei asociații spor
tiva?

Echipele asociației, 
fie că este vorba de 
echipa de fotbal, de 
cea de volei, echipa 
de popice ori cea de 
handbal băieți sau 
fete, sînt fruntașe în 
campionatele raiona 
le. Dar nu numai 
acestea sînt sportu. 
rile îndrăgite de ti
nerii din Curtici. De 
o mare popularitate 
se bucură și atletis. 
rnul. Asociația dispu
ne de un lot numeros 
de atleți, băleiți și 
fete, viteziști, fondiști. 
săritori în înălțime 
sau lungime, care au 
rezultate frumoase.

Nu-i duminică în 
care în jurul terenului

de fotbal, al arenei de 
popice (terminată a- 
nul trecut) al terenu. 
lui de volei sau pistei 
de atletism să nu fie 
prezenți sute de ță
rani colectiviști, mun 
citori de la C.F.R., ti
neri și vîrstnici care 
vin să.și încurajeze 
echipele.

Aceste succese se 
datoresc zelului cu 
care organizația 
U.T.M. de aici a 
muncit pentru 3 atra. 
ge pe tineri spre 
sport. Pentru ac.easta 
a folosit diferite for
me printre care „du. 
minicile sportive", în 
care o seamă de 
echipe sportive au 
făcut demonstrații la 
diferite discipline : a- 
tletism, handbal bă. 
ieți și fete, fotbal, 
volei etc.

O preocupare de 
bază a comitetului 
comunal U.T.M, și a 
consiliului asociației

Teren de volei sau...
depozit de materiale ?

In frumngul Cițmigiu află 
un teren de volei. Această ba* 
ză sportivă a aparținut mai 
întii tinerilor muncitori ai in* 
treprinderii iar mai
apoi elevilor liceului „Gh. Im- 
«ăr*. Dai în folosința școlii, 
acest teren sportiv asigură an
trenarea unui număr mai more 
de elevi la practicarea voleiu
lui — sport de bană al miș
cării noastre sportive.

Pînă la sfîrșitul sezonului 
trecut în aer liber, acest teren 
a găzduit pasionante întreceri 
interne de volei. De abia aștep
tau elevii primăvara pentru 
reînceperea activității voleibali
ste. Așteptarea le-a fost însă 
zadarnică. Deși primăvara-i pe 
sfirșite, ei n-au făcut măcar un 
singur antrenament de volei pe 
terenul din Cișmigiu. De ce ? 
Pentru că în timpul iernii, te
renul do volei a suferit o 
neașteptată și nefericită meta
morfoză : a devenit depozit de 
scaune deteriorate, birne etc.

Depozitarea acestor materia
le aparținând administrației Ciș- 
migitdui a făcut în bună m4âu- 
ră impracticabil terenul. Orga
nizația U.T.M., direcția liceului 
„Gh. I^azăr**, au cerut în repeta
te rînduri evacuarea terenului 
pentru a se putea trece la rea- 
menajarea lui pentru a fi pu< 
la dispoziția elevilor. Nimeni, 
însă, din conducerea adminis
trației Cișmigiului n-a catadixii 
să dea curs 'acestei juste ce
rințe, pe motiv că nu au primit 
în acest sens o adresă din par
tea Sfatului popular al Capi, 
talei.

Cum de-i posibil oare să se 
aducă o asemenea motivare de 
vreme ce există o hotărî re a 
U.C.F.S. de pe lingă Consiliul 
de Miniștri care prevede ca 
toate bazele sportive să nu fie

relativ calmă, excepție făcînd 
rezultatul de egalitate obținut 
de studenții timișoreni in Capi
tală cu echipa Dinamo-Bucu- 
rești. De remarcat forma bună 
a echipei CS.M.-Reșița care a 
învins duminică de o manieră 
categorică formația Rapid 
București (14-3) afirmindu-s» 
autoritar în lupta pentru titlul 
de campioană.

Campiănatul republican de 
gimnastică și-a desemnat simbă- 
tă și duminică campionii. Ații 
la fele cit și la băieți victoria 
a revenit unor sportivi care cu
ceresc pentru prima oară înal
tul titlu. Sonia Iovan de la 
C.S.U.-București la fete și 
Gheorghe Stanciu de la Meta- 
lul-Cluj la băieți, sint noii 
campioni ai R.PJU la gimnastic 
că pe anuț 1959.

Sala sporturilor din Constan
ța a găzduit duminică dubla 
întUnire internațională de volei 
dintre echipele reprezentative 
ale orașului Paris și selecționa
tele de tineret ale orașului 
București. Victoriile au fost îm
părțite : la masculin voleibaliș
tii romîni au câștigat cu scorni 
de 3-1 (12, -10, 6, 7), iar la 
feminin jucătoarele franceze au 
terminat învingătoare cu 3-2 
(-12, -9, 12, 13, 6).

tn cadrul concursului hipic 
internațional desfășurat la Na
poli echipa de hipism a R- P. 
Romîne a reușit frumoasa per
formanță ocupind locul II in 
proba „Cupa Națiunilor", îna
intea unor formații de valoare 
recunoscută pe plan mondial.

La Varșovia a luat sfîrșii 
populara competiție ridistă 
„Cursa Păcii". Pe echipe vic
toria a revenit echipei Uniunii 
Sovietice care s-a dovedit cea 
mai constantă și omogenă for
mație dintre, echipele partici
pante. Individual „Cursa Păcii" 
a fost câștigată de ciclistul din 
R.D.G. Adolf Gustav Schur. Ul
tima etapă a fost câștigată de 
reprezentantul nostru Gabriel 
Moiceanu. Concurind mult sub 
posibilități, echipa noastră a 
ocupat locul 9.

S. SPIREA

i3

sportive a fost atra
gerea unui număr cît 
mai măre de tineri 
în întrecerile sportive 
de masă. La Sparta
chiada de vară d« a- 
nui acesta, consiliul 
asociației și comitetul 
comunal U.T.M. și.au 
propus să antreneze 
în aceste întreceri 
peste 1.000 partici- 
panți. Acum întrece, 
rile etapei a I-3 au 
și început. Cine sînt 
fruntașii de pe tere
nurile de sport? Din
tre aceștia mi.am no
tat numai cîteva nu. 
me: Aurel Drăgan, 
muncitor la S.M.T., 
Valeriu Plămădeală, 
profesor, Vasile Dra. 
goș, inginer, volei, 
baliști, fotbalistul Ion 
Pop. atleții Viorel 
Motică și Rodica Chi- 
ce.

D. DUȚA

folosite în alte scopuri decît ti* 
cela de a servi dezvoltării miș-, * 
carii noastre sportive de masă?

Sfatul popular al Capitalei^ 
va trebui să dispună deindată 
luarea măsurilor menite a re
pune terenul de volei din Ciș
migiu la dispoziția elevilor li* 
r^dvi „Gh. Lazăr*‘.

R. VASILE

Duminică s-a desfășurat la 
Ștrandul tin p^Tui primul concurs 
de inot in aer liber al actualului 
sezon-

lată o Imajrinc d*n întrecerea re« 
zervată fetelor.



Sosirea în Capitală 
a delegației militare a R. P. Chineze 
condusă de mareșalul Pîn De-huai

INFORMAȚII

Cuvîntarea tovarășului 
general-colonel Leontin Sălăjan

Dragă tovarășe mareșal Pin De-huai,
Drugi tovarăși din deiegația militară a Republicii 

Populare Chineze,

Permiteți-mi ca in numele poporului romin, al mi
litarilor Forțelor Armate ale Republicii Populare Ro. 
mine și al meu personal să vă urez bun sosit pe 
pâmintul patriei noastre.

Militarii Forțelor noastre Armate, întregul nostru 
popor cunosc și prețuiesc succesele strălucite pe care 
marele popor chinez de 650 milioane le obține pe 
drumul construirii socialismului, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez și a președintelui aces
tuia, tovarășul Mao Țze-dun.

Lupta glorioasă desfășurată de-a lungul întregii 
sale existențe de Armata Populară Chineză de Eli
berare pentru înfăptuirea năzuințelor de libertate și 
progres social ale talentatului popor chinez se bucură 
de o înaltă stimă din partea tuturor oamenilor 
muncii și a militarilor din țara noastră.

Cot la cot cu celelalte popoare ale țărilor socia
liste, poporul romîn construiește cu succes, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, a Comitetului 
Central al Partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, viața nouă, socialistă, pe pămîntul 
«cump al patriei noastre.

Vizita delegației militare a Republicii Populare 
Chineze in Republica Populară Pomină, care întoarce 
vizita delegației militare romine făcută anul trecut 
în patria dumneavoastră, constituie un nou aport la 
dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre popoarele 
și armatele noastre, scut de nădejde al muncii paș
nice creatoare a popoarelor romin și chinez.

Prietenia de nezdruncinat dintre poporul romin și 
poporul chinez, dintre armatele noastre populare se 
dezvoltă și se întărește neîncetat în cadrul marii 
familii a țărilor lagărului socialist, cucerirea cea mai 
de preț a popoarelor, bastionul păcii și progresului 
in lumea întreagă.

Dragă tovarășe ministru,
Dragi oaspeți,

Fiți bine veniți in mijlocul nostru 1 Vă dorim să 
vă simțiți ca la dumneavoastră acasă!

Trăiască prietenia frățească dintre poporul romin 
și marele popor chinez și dintre armatele noastre 1

Trăiască invincibilul lagăr socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică !

Trăiască lupta popoarelor pentru pace în lumea 
întreagă I

Cuvîntarea tovarășului mareșal Pin De-huai
Dragă tovarășe ministru Leontin Sălăjan, 
Tovarăși și prieteni,și prieteni,

bucurie și însuflețire am venit să facem 
prietenie în Republica Populară Romînă. 
delegației militare a RepuHicii Populare

011 mare 
o vizită de 
In numele 
Chineze vă exprim mulțumirile noastre pentru pri
mirea cordială și transmit poporului frate romin și 
Forțelor sale Armate populare salutul frățesc al 
poporului chinez și al Armatei Populare Chineze de 
El iberare.

Intre popoarele și armatele țărilor noastre există 
de mult o prietenie adîncă. Vizita făcută în 1958 
în țara noastră de delegația Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne, în frunte cu tovarășul Leontin Sălăjan,

a constituit un important aport la întărirea unității 
și prieteniei între popoarele și armatele țărilor noas
tre. Actuala vizită a delegației militare a Republicii 
Populare Chineze ne oferă ocazia să învățăm din 
experiențele înaintate ale armatei populare romine. 
Sintem convinși că prin această vizită, prietenia fră
țească dintre popoarele și armatele țărilor noastre 
se va dezvoffa și se va întări și mai mult.

Trăiască poporul romîn și armata populară 
mină I

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre
poarele și armatele R.P. Chineze și R.P. Romîne.

Trăiască puternica unitate a lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică !

Trăiască pacea în întreaga lume !

ro-

po-

Ministrul Forțelor Afiliate ale 
R. P. Rotiime, tovarășul general
colonel Leontin Sâlajan, a oferit 
luni seara o recepție în saloanele 
Casei Centrale a Armatei cu oca
zia Vlzîîei in țara noastră a to 
varașului mareșal Pin De-huai, 
locțiitor al premierului Consiliu
lui de Stat și ministrul Apărării 
al R. P- Chineze.

La reeepție au luat parte ma. 
reșalul Pin De-huai și membrii 
delegației militare a R. P. Chineze.

Au participat tovărășii Clnvu 
Stoica, general de armată Emil 
Bodnaraș, general.coivnef Alexan
dru DTăghici, Dumi’tru Coliu, 
Alexa Augustin, P. Drăgouscu, 
Elena Lascu-lordâchescu, Petre 
Lupu, țMlizeta Vass membri ai 
CC. al P.M.R., Gh. D.aconescu, 
C. Loncear, A. Vi joii, miniștri, ge- 
rH*ral-loeofenent Floca Arhip și 
generat-maior Mihai Burcă, 
juneți ai ministrului Forțelor 
mate, generail-focotenent Gh. 
tilie, adjunct al ministrului 
cerilor Interne, Gh. Necula, 
secretar al Comitetului 
București «1 P.M.R., Virgil Trofin, 
prim-secret;rf al C.C. al U.T.M., 
Dionisie kmescu, șeful Cercnio. 
nialului toe Stat, reprezentanți ai 
organizațiilor obștenti, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Âu luat parte Van Lu.min, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București, loco- 
tenent-eoîonel Mei lun-și, atașa, 
tul militar al R. P. Chineze, ata
șați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul 
general-colonel 
mareșahfl Pîn 
toasturi.

Recepția S-a 
atmosferă de caldă prietenie.

ail- 
Ar.

Piu.
Afa- 
prirri 

regional

recepției, tovarășii 
Leontin Sălăjan și 
De-hnai au rostit

desfășurat într.o

Vizită la ministrul Forțelor 
Armate ale R. P. Romine

Duminică dimineața, la Casa de 
Cultură a Tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu a avut loc o 
festivitate consacrată împlinirii a 
100 de ani de la înființarea școlii 
de îete nr. 70 diu Capitală. Cu 
acest prilej școlii i s-a atribuit nu
mele „Cezar Boiiac".

La festivitate au participat re
prezentanți ai Ministerului fnvăță- 
mîntului și Culturii, ai Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., co
mitetului de partid și sfatului 
popular din raionul Tudor Vladi
mirescu, oameni de cultură și artă, 
părinți ai elevilor.

Formațiile artistice ale școlii au 
prezentat apoi un program artistic.

★
Luni dimineața a avut loc la 

Expoziția permanentă de mostre 
a R.P. Ungare prezentarea unor 
produse farmaceutice realizatei în 
țara vecină și prietenă.

Dr. Horvath Gyula, directorul 
Institutului de cercetări farmaceu
tice din Budapesta, a vorbit eu 
acest prilej despre realizările ob
ținute in ultimii ani în R. P. Un. 
gară în domeniul farmaceutic.

Noua ediție a expoziției, orga
nizată de întreprinderea de stat 
pentru comerțul exterior „Aladim- 
pex“ din Budaposta, este deschisă 
zilnic in strada Batiștei nr. 33 în
tre orele 10 și 13 pentru specia, 
liști și 16 și 19 pentru public.

★
Duminică dimineața a avut loc 

la Casa prieteniei romîno-sovieti. 
ce — A.R.L.U.S. primul spectacol 
dat de ansamblul de copii de cor, 
orchestră și balet de pe lîngă Casa 
Prieteniei Romîno-Sovietice — 
A.R.L.U.S.

Spectacolul 
succes.

s-a bucurat de

★
Uniunfi ScriitorilorLa invitația

din R.P. Romînă se aMă fa tara 
noastră scriitorii Jan Brezina, Ka
rel Michl și criticul literar Bjstes- 
lav Trnhlar din R. Cehoslovacă.

Oaspeții au 
unde au luat 
comemarotivă 
Universitatea
împlinirii a zece aiti de la raoar- 

ceho.

vizitat orașul 0hi; 
parte la adunarea 
care a avut loc Ia 
elitjeană cu prilejul

tea scriitorului comunist 
slovac Peter Jilemnicky.

(Agerpres)

Vizitele tovarășului 
Țoi En Ghen în țară

In cursul zilei de duminică, to
varășul Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Goreene, însoțit de 

vicepreședinte »tîtoir Mea Hi, î. ” ,
Cabinetului de Miui.șiri, hau Rian 
Uk, secretarul Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Li Don Ghen, 
ministru adjunct al Afacerilor 
Externe, și de Rina Beii Dik, am. 
basadorul R.P.D. Coreene în R.P. 
Romînă, a părăsit pentru cîteva 
zile Capitala, îndreptindii-se spre 
Orașul Sfalin.

împreuna cn oaspeții au plecat 
tovarășii Gheorghe Stoica, secre
tarul ..........................................Prezidiului Marii Adunări

Mitingul de

Naționale, Vasile Duiui4res«H, ad
junct at faîniSfriifiri Afacerilor 
Externe, Anton 1 atu Jianu, amba
sadorul R. P. Romine iu R.P.D. 
(toreeana, și general maior Petre 
Gonstaiitiiiescu.

La Sinaia, oaspeții au făcut un 
scurt popas viziunii Muzeul Peleș. 
La sosire. înaltul oaspete și per
soanele cared însoțesc au fost sa
lutați de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat.

La hotarul regîtmii Stalin, tova
rășul Țoi En (ilien a fost salutat 
in numele locțiitorilor regiunii Sta. 
lin de" tovărășii Maxim Bergliianu, 
membru supleant al G.C. al P.M.R.,

la Uzinele „Ernst
P.M.R., Nkolae lorga, președintele 
Comitetului executiv ai 
popular regional Sfalin, 
Virgil Actarian, adjt 
nistrului Industriei Grele, 
CAMga, directorul general aț uzi. 
ițelor, reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat orășenești, 
precum și da numeroși muncitori 
fruntași.

Primiți cu entuziasm de mud. 
citori oaspeții au vizitat diferitele 
sectoare de producție ale uzinelor, 
interesiudu-se îndeaproape de pro-

prim-aeereiar at Comitetului regio
nal Sfalin al P.M.R. și Nicolae 
lorga, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular re
gional Stalin.

Numeroși oameni ai muncii, pre
cum și stndenți și elevi coreeni 
care studiază în cadrul Institutului 
Politehnic și școlilor profeflonale 
din Orașul Stalin au făcut înaltu
lui oaspete și persoanelor câre-1 
însoțesc o călduroasă primire. 
Oaspeților le-au fost înmînate bu
chete de flori. Au răsunat Înde
lungi urale pentru prietenia romi, 
no-coreeană.

Thălmann"
Luni dimineața tovarășul Țoi 

En Ghen, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, și persoanele» 
care.l însoțesc, au făcut o vizita 
constructorilor de tractoare de la 
Uzinele „Ernst I hâhuaiin" diu 
Orașul Stafta.

Împreună cu ei au venit tova. 
rășii Gheorghe Stoica, V. Dumi
trescu, Anton lato Jianu, generai- 
maior Petre Constantinescu.

In cinstea vizitei înaltului oas. 
pete coreean, străzile care duceau 
spre uzine erau pavoazate festiv „fitul întreprinderii, de metodele (te 
cu steaguri romînești și coreene, 
cu pancarte pe care erau înscrise 
în limbile romînă și coreeană 
urări de salut.

La sosire oaspeții au fost îik 
tîmpinați de tovarășii Maxim 
Berghianu, membru supleant at 

' ~ ~ . prim-secretar al
Comitetului regional Stalin al

Cuvîntarea

Sfatului 
inginer 

Actarian, adjunct al ini- 
Emil

Bergh
C. C. al P.M.R.,

Stimate tovarășe director, 
Dragi muncitori și specialiști,

muncă și gradul de calificare a 
muncitorilor.

La secția tratamente termice, 
tovarășul Țoi En Ghen a urmărit 
cu interes operațiile de turnare a 
cuzineților și de călir* a pieselor 
prin curehți de înaltă frecvență. 
La sectorul prese, el s.a interesat 
îndeaproape de noul procedeu

tehnologic de uscare cu rază în. 
fsrarușii a pieselor vopsite.

Oaspetele a felicitat căldura» 
pe muncitori și tehnicieni pentru 
străduința lor de a aplica fa pro
cesul de producție cele mai noi 
metode și procedee tehnologice.

După vizitarea uzjmelor, in sala 
de festivități, puvoaiata sărbăto
rește cu steaguri ronunești și c<X 
reene, cu portretele tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Khn 
Ir Sen și cu chemări în cinste» 
prieteniei dintre cele două po. 
poare, a avut foc un mare miting.

fa numele inculci teri lor, tehrti. 
cienilo? și inginerilor uzinelor, 
tov. Mihail Roșiorii, președintele 
comitetului de întreprindere, a sa
lutat călduros pe oaspeți.

Primit cu puternice aplauze ți 
ovații, a luat 
Țoi En Ghen.

cwîntol tovarășul

tovarășului Țoi En Ghen
furtunoasă a con-nifor care încearcă să aducă preju

dicii cauzei păcii și socialismului. 
Alături de întregul popor ronun, 
clasa muncitoare diu R. P. Riwînna 
a acordat poporului nostru un 
uriaș ajutor material și moral. 
MuncitorH' uzinei dv. au trimis po
porului nostru numeroase mașini 
agricole și 50 de tractoare. Pentru 
ca sa iui uite niciodată ajutorul 
dv. dezinteresat, muncitorii stațiu
nii de mașini și tractoare care a 
fast organizata cu ajutorul ce ni 
l-ați trimis, au denumit-o stațiunea 
de mașini și tractoare ,,23 August", 
ziua eliberării poporului roniui.

Permrteți-ini să vă expritn dv., 
întregii clase muncitoare din R. P. 
Ronnna, recunoștința adiiKă din 
partea poporului coreean- Sub con
ducerea Partidului Muncii din 
Coreea, în irmrte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, poporul coreean a termi
nat transformarea socialistă a 
țării. Clasa muncitoare din patria 
noastră, a transformat Co
reea in cursul ultimilor 5 ani 
diutr-o țară înapoiată în trecut și 
foarte mult distrusă în timpul răz
boiului, intr-o țară industrial-a- 
grară care are o bază economică 
de sine stătătoare. Clasa munci
toare coreeană a creat o bază teh
nică pentru producția in masă a 
tractoarelor, automobilelor și altor 
mașini care sini necesare țării 
noastre.

In următorii 4-5 ani poporul nos
tru, terminind in esență transfor
marea tehnică a întregii economii 
naționale, inclusiv mecanizarea 
agriculturii, va transforma neapă
rat patria sa îrrtr-o țară socialistă 
dezvoltată din punct de vedere 
dustrial.

Dezvoltarea 
stcucției socialiste in țara noastră 
da o lovitură hotăritoare ocupan
telor imperialiști americani și la
cheilor lor. Ca rezultat al politicii 
de jecmănire duse de imperialiștii 
americani hi Coeeea de Sud, indus
tria națională a suferit iui eșec to
tal, iar agricultura este ruinată. In 
Coreea de Sud sini pesle 4.000 000 
de șomeri totali și parțiali și peste 
XtMMt.lMW de țărani care suferă de 
toarne și colindă prai toată țara 
in cântarea mijloacelor de exis
tență.

Pe zi ce trece, crește conștiința 
revoluționara a populației Coreei 
de Sud. și iui este departe timpul 
cind imperialiștii americani nu 
vor mai avea sprijin in Coreea de 
Sud. Noi vo*n obține cu siguranță 
iHidicarea pașnică a întregii noas
tre patrii și v»n construi societa
tea fericită a socialismului.

Încercările mișelești ale reac- 
țitmii internaționale și a agenturii 
sale — revizionismul contemporan 
— suferă eșecuri pe zi ce trece, iar 
unitatea și coeziunea țârilor lagă
rului socialist, in frunte cu Uniu
nea Sovietică, s-a întărit mai mult 
ea or k ind.

Marxism-leninismul ne luminea
ză întotdeauna calea spre un viitor 
luminos, iar colaborarea interna- 
țiouală a popoarelor țărilor lagă
rului socialist in frunte cu Uniu
nea Sovietică este o garanție trai
nică a tuturor victorii or noastre. 
Nu există forță capabilă să bareze 
calea popoarelor noastre care, inăl- 
țind tot mai sus steagul marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, merg cu hoiarire, împreu
nă cu marele popor sovietic, spre 
pace și socialism.

Noi vom apăra întotdeauna 
puritatea marxism-leninismului.

Vom intensilka toate eforturile 
noastre pentru consolidarea priete
niei și unității cu poporul frate 
romin.

Trăiască prietenia veșnică și de 
nezdruncinat dintre clasa munch 
toare coreeană și romînă !

Trăiască 
nismului și 
proletar !

Trăiască 
treagă !

Cu un sentiment de respect și 
dragoste nemărginită am vizitat 
uzina dv. care joacă un rol mare 
in dezvoltarea economiei naționale 
a R. P. Romine.

înainte de toate permiteți-mi să 
vă mulțumesc din toată inima pen
tru primirea atit de călduroasa și 
cordială și să vă transmit dv. și 
întregii clase muncitoare din R. P. 
Romînă un salut de Ittiptâ din par
tea clasei muncitoare coreene.

Sub conducerea gloriosului Partid 
Muncitoresc Romin fa frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
clasa muncitoare din R P. Roinina 
a obținut succese uriașe în con
struirea socialismului, in transfor
marea țârii dv. intr-o țară dezvol
tata (lui punct de vedere industrial 
și agrar și înfăptuiește intr-un ritm 
rapid industrializarea țârii. In țara 
dv- s-au construit numeroase ra
muri industriale noi care nu au 
existat puia la eliberarea țarii, iar 
m ultimii cîțiva ani an fost con
struite zeci de hidro și termocen
trale. Crește necontenit entuzias
mul revoluționar al clasei munci
toare din R. P. Romînă care mani
festă energie clocotitoare in toate 
domeniile construcției socialiste.

Noi ne bucurăm de succesele 
dv. remarcabile ca și de ale noas
tre proprii și urmărim cu un inte
res viu mersul dv. înainte.

Ridicînd sus _ 
leninismului și al internaționalis
mului proletar, clasa muncitoare 
din R- P. Romînă merge in avan
garda poporului romin și este un 
prieten credincios al poporului co
reean in lupta sa împotriva dtișma-
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și ofițeri superiori, locotenent co
lonel Nicu Gheorghe, atașatul mi
litar al R.P. Romîne în R.P. Chi
neză.

Oaspeții au fost însoțiți de Van 
Lu-tnin, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Chineze la Bucu
rești, și locotenent colonel Met 
lun-și, atașatul militar al R. P. 
Chineze. w

Cu prilejul vizitei a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-a atmosferă de caldă prieteriie.

Monumentul Eroilor

Mareșalul Pîn De-huai, ministru 
al Apărării al R.P. Chineze, și 
membrii delegației militare a R.P. 
Chineze, au făcut luni după-amiază 
0 vizită ministrului Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, general- 
(tolonel Leontin Sălăjan.

La primire au luat parte gene
ral-locotenent Floca Arhip și gene- 
ral.maior Mihai Burcă, adjuncți ai 
ministrului Forțelor Armate, gene
ral-colonel lacob Teclu, șeful Aca
demiei Militare

Coroane de flori la 
Patriei și Mjnumantul Eroilor Sovietici

Delegația militară a Republicii 
Populare Chineze, în frunte cu ma
reșalul Plri De-huai, a depus luni 
după-amiază o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii general-colonel Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Arma
te, general-locotenent Floca Arhip, 
și general-maior Mihai Burcă, ad
juncți ai ministrului Forțelor Ar
mate, general-colonel Iacob Teclu, 
șeful Academiei Militare Generale, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei, generali și ofițeri su
periori.

Au fost de față Van Lu-min, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Chineze la București, locote. 
nent-colonel Mei lun-și, atașat mi
litar al R.P. Chineze.

Garda de onoare aliniată pe 
platoul din fața monumentului a 
prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R.P. Romîne și R.P. Chineze.

După depunerea coroanei mem
brii delegației militare chineze au 
păstrat un moment de reculegere.

Cei prezenți au primit apoi defi
larea gărzii de onoare.

★
Tot luni după-amiază delegația 

militară a Republicii Populare Chi
neze, în frunte cu mareșalul Pîn

Generale, generali
’ 1

De-huai, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Sovie
tici-

La solemnitate au fost de față 
tovarășii general-colonel Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Armate, 
general-locotenent Floca Arhip și 
general-maior Mihai Burcă, ad- 
juncți ai ministrului Forțelor Ar
mate, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Comitetului 
orășenesc București al P.M.R-, ai 
Comitetului Executiv a| Sfatului 
popular al Capitalei, generali și 
ofițeri superiori.

Âu fost de față A. A. F.pișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, general-maior I. P- Ju- 
ravliov, atașatul militar, naval și 
al aerului al Uniunii Sovietice și 
membrii Ambasadei Uniunii So
vietice.

Au luat parte Van Lu-mta, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București și lo- 
cotenent-colonel Mei lun-și, atașa
tul militar al R- P. Chineze la 
București.

Garda de onoare aliniată fa 
fața monumentului a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale R. P- Romîne, R. P. 
Chineze și Uniunii Sovietice.

După depunerea coroanei mem
brii delegației militare chineze au 
păstrat un moment de reculegere.

Cei prezenți au primit apoi de
filarea gărzii de onoare.

ANUNȚ
Grupul Școlar Petrol Chimie din 

Ploești anunță că Ministerul în- 
vățămîntului și Culturii a aprobat 
organizarea unei ultime sesiuni de 
examen de diplomă pentru absol
venții fostelor școli medii tehnice.

La examen vor fi primiți numai 
absolvenții care n-au dat examenul 
de la toate școlile medii tehnice 
din Departamentul petrolului.

Examenul se va ține între 1-15 
iulie 1959 la Grupul Școlar Petrol 
Chimie Ploești pentru absolvenți 
dela toate școlile medii tehnice din 
departamentul petrcflului.

Cererite de înscriere se depun la 
sediul 
Chimie 
ței Nr.

Grupului Școlar Petrol
Ploești, B-dul. lndependen- 
8

steagul marxism-

in-

Mai multă atenție 
uncii comisiilor de selecționare 
a viitorilor elevi-muncitori

(Urmare din pag, l-a)

steagul marxism-leni- 
al internaționalismului

pacea în lumea îrt-

Spectacol de gală
Luni seara la Teatrul de Operă 

și Balet al R.P. Romîne a avut loc 
spectacolul de gală organizat de 
Ministerul Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne cu ocăzia vizitei în 
țara noastră a tovarășului mareșal 
Pîn De-huai, locțiitor al premieru
lui Consiliului de Stat și ministrul 
Apărării al R. P. Chineze.

Au luat parte membrii delega
ției militare a R.P. ©hineze.

La spectacol au asistat tova
rășii: general de armată Emil Bod- 
năraș, general-colonel Leontin Să
lăjan, membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului și ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
conducători aj unor departamente 
și ai organizațiilor obștești, acade
micieni, generali și ofițeri supe
riori.

Alt luat parte Van Lu-min, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Chineze la București și mem
brii Ambasadei, atașați militari și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Att fost intonate imnurile de stat 
ale R.P. Romîne și R.P. Chineze.

înainte de începerea spectacolu
lui, pe scena teatrului, în aclama, 
țiile îndelungi ale asistenței, dele
gația militară a R. P. Chineze a 
oferit în dar Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne un drapel al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

Inmînînd drapelul tovarășului ge. 
. neral-colonel Leontin Sălăjan, to-

al

5^^

general* 
spus: 
Forțelor 
vă mul. 
dar. Vâ 
Armatei

varășuî mareșal Pîn De-huai 
spus :

în numele delegației militare 
R.P. ©hineze, ofer acest drapel 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare, tovarășilor noștri apropiațî 
de luptă, ca o amintire veșnică.

Poporul chinez și Armata Popu
lară Chineză de Eliberare va s.ta 
întotdeauna alături de poporul și 
armata Republicii Populare Ro
mîne.

Răspunzînd tovarășul 
colonel Leontin Sălăjan a

In numele militarilor 
Armate ale R.P. Romîne 
țumesc pentru minunatul 
asigur că acest drapel al
Populare Chineze de Eliberare va 
constitui pentru noi un simbol al 
prieteniei de nezdruncinat între 
popoarele și armatele noastre.

Întreaga asistență, în picioare, a 
manifestat îndelung pentru priete
nia dintre popoarele romîn și chi
nez, pentru puternicul lagăr socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică.

Ansamblul de cîntece și dan
suri al Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne a prezentat un bogat pro
gram de cîntece și dansuri popu
lare romînești, cîntece patriotice și 
ostășești, cîntece și dansuri ale 
poporului chinez, precum și cînte
ce ostășești din armatele frățești 
ale celorlalte țări socialiste.

(Agerpres)

Oleko Dtmdici — Patria, Bucu
rești, Gh. Dote. Libertății ; O sluj
bă importantă — Republica, Lumi
na Flacăra ; Favoritul 13 — Ma- 
gheru, I. C. Frimu; Lady Hamilton 
— V. Alecsandri, înfrățirea între 
popoare, 1 Mai; Spioana din Hong- 
Kong — Central ; Marinarul în
drăgostit — 13 Septembrie ; Sub 
cerul pustiurilor antice — Maxim 
Gorki; Moulin Rouge — Victoria; 
Program de filme documentare și 
de desene animate — Tiirpuri Noi, 
Atex. Popov; Misiune specială — 
Tineretului ; Cei L4 - 8 Martie ; 
Orașul liber — Gririța ; Burghe
zul gentilom — Vasile boaită, 
T. Vladimirescu ; ivan cel Groaz
nic (seria l-a) — Cultural, Giga 
liancic ; Naurls — 8 Alai ; Stea
guri pe turnuri — Unirea, 23 Au
gust; De partea cealaltă — Volga, 
Mtinoa. B Delavr^ncea ; Răsfăța
tul — C. David ; Grădinarul spa
niol — Alex. Sabia ; In tnlimpi- 
narea fericirii — Arta ; Capcana 
lupilor — Miorița. Clubul C.F.R. 
..Grivița Roșie" ; Zmeul de la ca
pătul lumii — Donca Simp ; Min
gea — Popular ; Voluntarii — Ilie 
Pintilie ; Tatăl meu actorul, — 
M. Eminescu ; Noile aventuri ale 
molanului încălțat — N. Bălcescu; 
Amigo — G. Coșbuc ; Metba — 
Aurel Vleicu . Intre noi părinții — 
G. Bacovia, 18 Februarie ; Ivan 
cel Groaznic (seria H-ia) — Dru
mul Serii ; Visul spulberat — 30 
Decembrie.

100 
timp 
tineri 
să fie șterși 
vor candida

O parte dintre aceștia sini de la 
secția E'. 5 a întreprinderii. Ce do
vedește oare aceasta ? Desigur, fap
tul că aici comisia a desfășurat o 
muncă superficială în selecționarea 
tinerilor pentru învățămînlul de 
cultură generală.

Niciodată nu s-au întrunii toți 
membrii comisiei, să discute temei
nic cu fiecare tînăr, să-i arate că 
înscrierea la școlile medii constituie 
o cinste, o sarcină de răspundere. 
Ei n-au atras de asemenea atenția 
asupra seriozității de. care trebuie 
să dea dovadă tinerii înscriși față 
de aceste cursuri. Membrii comi
siei aresm obligația să discute te
meinic cu tinerii, să le arate că 
intr-adevăr învățătura nu e lucru 
ușor, că cere să-ți organizezi 
bine munca și timpul liber.

Nici comisia pe fabrică n-a dis
cutat decît cu cițiva tineri. Pe 
restul nici nu i-a văzul la față 
dindu-și aprobarea numai pe baza 
listelor venite de la fiecare secție.

Trebuie spus că comitetul U.T.M. 
de la „Steaua Koșie“ n-a făcut to
tul pentru ca organizațiile U.T.M., 
secretarii acestora, care erau mem
bri ai comisiilor, să sprijine te
meinic acțiunea de recrutare a ti
nerilor muncitori pentru a urma 
cursurile învățămintiilui seral și 
fără frecvență și să dovedească 
exigența cerută în cadrul comisiilor.

Organizațiile U.T.M. trebuiau să 
educe pe tineri în așa (el incit ei 
să înțeleagă că pentru a învăța 
trebuie îndeplinite anumite condi
ții, trebuie depuse intr-adevăr efor-

de 
insă, 
„s-au

tineri. După diva 
cîțiva dintre acești 

răzgîndit" și au cerut 
de pe lista celor care 
la învățături.

turi, dar ci învățătura îți oferă 
mari perspective.

Comisii care... nu s-au 
creat

S. Ciubotaru, slabă în producție, 
care nu desfășoară nici un fel de 
activitate obștească său ca elec-

tricianul Toader Jurac țâre i 
asemenea obține rezultate slabe 
producție.

de
i în

★
muncitori și tehnicieni 
miting au manifestat

mai

La Fabrica de ciment de ia
Bicaz, mulți tineri fruntași îtl
producție, cu o bogata activitate 
obșteasca asenienea lui Victor Vi. 
șofa, ------ ' •' ‘ '*—1 c—
keiy, 
scris 
total 
de la 
tecționați în acest an pentru în. 
vățâtura. Dorința tmeriilor munci, 
tori de a învăță a fost stimulată 
de masurile luate de comitetul de 
partid privind popularizarea hota- 
rîrii. Astăzi, majoritatea tinerilor 
cunosc condițiile, drepturile și da
toriile pe care le au cei ce vor 
să învețe.

Din păcate însă în activitatea 
multora dintre comisiile de selec
ționare de la fabrica de ciment au 
existat lacune serioase, iar în 
unele secții n-a existat pui" și sim
plu nici un fel de comisie. Cîteva 
exemple- In cadrul atelierului me- 
cahic nu s-a făcut în fond nici o 
selecționare. Cine a vrut s-a în
scris pe o listă alcătuită de tehni
ciană secției, lista predîndu se apoi 
mai departe la secția de cadre care 
a înaintat-o comisiei pe fabrică.

Așa s-a întîmplat și la atelierul 
electric, în parte la secția mori- 
ciment și în alte secții. Comisia 
de selecționare pe fabrică n-a 
discutat de asemenea cu tinerii care 
s-au înscris. Ea și-a dat avizul 
numai pe baza tabelelor întocmite, 
în secții.

Datorită acestui sistem de selec
ționare, cu totul necorespunzător,. 
care contravine prevederilor ho>tă- 
rîrii, a fost posibil ca să fie selec
ționați pentru a urma cursurile 
școlilor serale tineri ca laboranta

Gheorghe Duțu, 1‘avel Sze. 
Siiuiou Butuooiu s-au fa
la cursurile școlii serale. In 
peste 100 de Iîneci muncitori 
fabrica de ciment au fost se-

★

Realitatea arată că în atragerea tinerilor muncitori către în
vățătură un rol important îl au comisiile de selecționare. In cele 
mai multe întreprinderi din regiunea Bacău, respectind cu stric
tețe indicațiile hotărîrii partidului și guvernului, comisiile de se
lecționare alcătuite pe secții și pe întreprinderi au recrutat pe 
cei mai buni, mai capabili tineri muncitori pentru învățătură.

Unele comisii insa, după cian s-a văzut, nu au dus o activi
tate temeinică, de conținut, o activitate politică de îndrumare și 
selecționare a tinerilor. In multe locuri aceste comisii au desfă
șurat o activitate administrativă, birocratică. Organizațiile U.T.M. 
de la Fabrica de ciment din Bicaz și Complexul C. F. R. Roman 
de exemplu, mi s-an preocupat ca recrutarea tinerilor să fie un 
stimulent pentru acei tineri muncitori fruntași în producție și 
în activitatea obștească, capabili de a învăța, o acțiune educativă 
pentru toți tinerii muncitori și in special pentru cei rămași in 
urmă, care trebuie să înțeleagă că partidul si guvernul nostru asi
gură tinerilor muncitori harnici, capabili, conștiemi, toate posibi. 
litățile de dezvoltare.

Un alt aspect este acela că în unele întreprinderi comisiile de 
selecționare și au încetat activitatea udata cu depunerea listelor 
celor înscriși la secțiile de invățămiiit ale sfaturilor populare. 
Datorită unui asemenea mod de a-și înțelege atribuțiile, com's'ile 
de la Fabrica de ciment din Bicaz sau de la întreprin
derea de hîrtie și celuloză „Steaua Roșie" din Bacău, nu cunosc 
și nu urmăresc programul de învățătură al tinerilor ce s-au înscris 
la cursurile de pregătire, nu știu dacă tinerii frecventează cu regu. 
tarifate aceste cursuri. Comisiile au datoria să se intereseze de 
prezența la cursurile de pregătire a tinerilor înscriși, de felul în 
care în întreprinderi se asigură toate condițiile ca tinerii s." și 
desfășoare in cele mai bune condiții atit munca in producție 
cit și învățătura. Ele trebuie să urmărească de asemenea ctim se 
pregătesc pentru examenul de admitere tinerii înscriși ia invăță- 
mîntul de cultură generală dar care n-au fost cuprinși în cursu
rile speciale de pregătire, să ia țoale măsurile necesare pentru 
a ajuta pe tineri să învețe-

Activitatea comisiilor de selecționare a tinerilor pentru învăță
mântul seral și fără frecvență, trebuie să primească in perma
nență tm sprijin serios din partea organizațiilor UT.M. Comitetul 
regional U-T.M. Bacău trebuie să mobilizeze mai temeinic organi
zațiile U.T-M. pentru ea acestea să selecționeze cu grijă pe tinerii 
muncitori care vor urma cursurile invățăinintuliii serai și fără 
frecvență, să-i ajute și să-i îndrume in permanentă. Comitetul re
gional UT.M. trebuie să arate organizațiilor U T.M. că selecțio
narea pentru învățătură a tinerilor muncitori este numai începu
tul. Tinerii înscriși trebuie să înceapă deindată pregătirea temei
nică pentru a fi in stare să treacă cu succes examenele de admi
tere. Pe baza rezultatelor ta examene, se va vedea dacă into ade
văr s-a dus, sau nu. o muncă susținută, multilaterală și de răs
pundere pentru a îndruma pe tinerii muncitori spre invățâtotră.

Sutele de 
prezenți la 
îndelung pentru” noi succese in 
opera de construcție a socialismu
lui în cele doua țari prietene, 
membre ale puternicului lagar so
cialist, în frunte cu Uniunea So
vietică, pentru realizarea năzuințe
lor întregului popor coreean

In aplauzele furtunoase ale 
participanților la miting tovarășul 
Țoi En Ghen a înmînat muncito
rilor un drapel roșu pe care erau 
înscrise urări de noi succese în 
munca și în lupta de apărare a 
păcii. El a oferit daruri pentru 
clubul uzinelor.

La rîndul lor constructorii de 
tractoare au înmînat înaltului oas
pete macheta unui tractor și un 
album

★
In timpul vizitei in Orașul Sta

lin, tovarășul 'foi En Ghen, preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme « R.P.D. Coreene, a 
primit o telegramă din partea 
maistrului luliu Babotă de la uzi
nele „Semănătoarea*1 din Bucu
rești.

„Am primit cu mare bucurie — 
se spune in tele-runtă — vizita dv. 
in patria noastră și doresc poporu
lui frate coreean cit mai grabnica 
unificare a patriei sate, pe baze 
democratice".

Tovarășul Joi En Ghen a răs
puns maistrului luliu Boboti prin 
următoarea telegramă :

„Telegrama trimisă de dv. ne-a 
impresionat prin faptul ci ea re
prezintă o expresie « sentimente
lor de dragoste fierbinte 
porului muncitor 
poporul coreean, 
succese in munca i

★
Seara, tovarășul Țoi En Ghen și 

pers anele care il însoțesc au asis
tat la mi spectacol de cîntece și 
dansuri inspirate din viața noua a 
oamenilor muncii romîni și a na
ționalităților conlocuitoare din a- 
ccastă parte a țării, prezentat de 
formații artistice ale unor între
prinderi din regiune.

a po-
romîn față de 

Vă urez mari 
dv".
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Conferința de la Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe

Planul occidental 
urmărește menținerea actualei situații

Propunerile sovietice 
privind problema germană 

contribuție substanțială 
la cauza păcii

- Convorbirea lui N. S. HRUȘCIOV 
cu editorul ziarului Indian „Blitz" —

încordate în Europa
I. — (SoGENEVA 18 (Agerpres) 

respondență specială:
Ședința de luni după-amiază a 

Conferinței miniștrilor de Externe 
s-a deschis la Palatul Națiunilor 
la ora 15,30 (ora Genevei), sub 
președinția lui A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. Primul vorbitor al ședin
ței a fost Lothar Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe al R.D. Germa
ne. L. Bolz a exprimat părerea 
delegației R. D. Germane asupra 
planului occidental, remarcînd că 
acesta nu se referă de loc la con
ținutul Tratatului de pace cu Ger
mania. El a subliniat că poporul 
german cere încheierea oît mai 
grabnică a unui Tratat de pace 
care trebuie să dea întregului po
por german pace și libertate și să 
împiedice militarismul german de

a azvîrli Germania într-un nou 
război. încheierea unui Tratat de 
pace ou Germania, a arătat în 
continuare L. Bolz, reprezintă ca
lea cea mai scurtă către refacerea 
unității naționale, ea va contribui 
fără întîrziere la o apropiere a ce
lor două' state germane.

Lothar Bolz a sublimat în con
tinuarea discursului său că reunj- 
ficarea Germaniei este o problemă 
care privește exclusiv poporul ger
man și că ajutorul pe care cele 
patru mari puteri îl pot da po
porului german este încheierea 
fără întîrziere a unui Tratat de 
pace. încheierea unui Tratat de 
pace, a remarcat în continuare Lo
thar Bolz, constituie de asemenea 
cea mai bună cale pentru rezolva
rea problemei Berlinului Occiden
tal, deși noi nu excludem posibili-

tatea ajungerii la un acord asupra 
acestei chestiuni, care ar precede 
încheierea unui tratat de pace. El 
a încheiat arătînd sprijinul guver
nului R.D. Germane pentru pro
iectul depus de delegația sovietică.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul secretarul de stat al Sta
telor Unite, Chr. Herter, care a fă. 
out o serie de remarci preliminare 
asupra proiectului de Tratat 
pace cu Germania prezentat 
delegația U.R.S.S.

In încheiere Chr. Herter a 
pins proiectul Tratatului de 
cu Germania prezentat 
U.R.S.S.

După ce Chr. Herter și-a 
cheiat cuvîntaraa, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U-R.S.S., a făcut o declarație.

de 
de

res- 
pace 

de

fa.

Declarația lui A. A. Gromîko
Conferinței noastre, a dealarat 

A. A. Gromîko, l-a fost supusă 
spre examinare propunerea guver. 
nelor S.y.A, Angliei și Franței, 
in care sînt strins legate una de 
alta numeroase probleme : reuni- 
Iicarea Germaniei, Berlinului, se. 
caritatea, reglementarea pașnică 
cu Germania, precum și dezarma
rea, adică atit problemele care 
am convenit să le examinăm la 
actuala conferință, cit și o serie 
de probleme care nu au contin
gență cu ele.

In loc să fie înlăturate una după 
alta contradițiile dintre Răsărit și 
Apus, a spus în continuare A. A. 
Gromiko, in planul celor trei puteri 
aceste contradicții sînt legate in
tr-un singur nod încîlcit. Chiar și 
numai faptul că în propunerile 
occidentale Tratatul de pace cu 
Germania și problema Berli
nului sint condiționate de uni
ficarea Germaniei, face ca pla
nul să fie artificial, să fie pe pla
cul numai acelor cercuri extre
miste din R. F. G. care ar dori și 
pe viitor să zădărnicească posibi. 
litatea realizării unui acord asu
pra problemelor arzătoare și să 
nu admită destinderea încordării 
internaționale.

Guvernele SU.A., Franței, An
gliei, precum și al R. F. Germane 
cunoșteau și înainte atitudinea 
Uniunii Sovietice față de examina
rea in cadrul conferinței noastre a 
problemelor reunificării Germaniei. 
Cu toate acestea planul pe 
etape al celor trei puteri occiden
tale — a spus în continuare A. A. 
Gromîko, pune din nou pe locul 
central problema unificării Ger
maniei.

In condițiile actuale, o Germanie 
unită poate lua ființă numai în 
urma unui acord intervenit intre 
cele două state germane, care au 
parcurs o cale de aproximativ 10 
ani de dezvoltare independentă. 
Guvernul sovietic, a arătat A. A. 
Gromîko, consideră necesar să 
sublinieze și aici că altă cale nu 
există și nu poate exista.

Datoria celor patru puteri constă 
în a asigura pregătirea și încheie
rea Tratatului de pace cu Germa
nia. In condițiile create, aceasta 
ar constitui totodată și aportul cel 
mai eficient al celor patru puteri 
la unificarea Germaniei

Studiind planul puterilor occi
dentale, a continuat A. A. Gro
mîko, reiese clar că întregul con
ținut al acestuia, înfăptuirea tu
turor măsurilor prevăzute de acest 
plan, fie reglementarea pașnică cu 
Germania, fie problema Berlinului, 
sint de fapt subordonate unei con
diții preliminare — acceptarea or
ganizării de alegeri pe întreaga 
Germanie tutelate de cele patru 
puteri, ceea ce face ca acest plan 
să fie nerealist și nefondat.

Poziția noastră in această pro
blemă este insă clară : nu sintem 
Împotriva alegerilor, dar această 
problemă trebuie să fie hotărîtă de 
germanii înșiși, de R. D. Germană 
și R. F. Germană, și nimeni nu are 
dreptul să se amestece în această 
chestiune internă a lor-

După ce a subliniat că cele trei 
puteri occidentale, în planul lor 
amplu, calculat pe un număr de 
ani, au lăsat încheierea Tratatului 
de pace cu Germania pentru ulti
ma etapă, A. A. Gromîko a atras 
de asemenea atenția asupra faptu
lui că in documentul celor trei pu
teri este ocolită in general proble
ma conținutului Tratatului de pace 
cu Germania-

A. A. Gromîko a arătat că propu
nerile concrete din planul celor trei 
puteri urmăresc de fapt menținerea 
actualei situații încordate in Eu
ropa.

După cum rezultă din propune
rea celor trei puteri, ele ar dori ca 
pe teritoriul Germaniei, chiar și 
după semnarea Tratatului de pace 
să rămină trupe străine și baze 
militare străine, și nu pe o anu
mită perioadă vremelnică, asupra 
căreia s-ar cădea de acord, ci pen
tru multă vreme- Prin urmare, 
avem de a face cu un plan de per
manentizare a ocupației străine a 
Germaniei. Prin planul occidental, 
a arătat ministrul de Externe so
vietic, se urmărește menținerea 
nemodificată a actualei situații, în 
condițiile căreia Germania Occi
dentală a pornit pe calea înarmării 
atomice, creînd prin aceasta o pri
mejdie serioasă pentru securitatea 
popoarelor europene.

A. A. Gromiko a dezmințit afir
mațiile că proiectul sovietic al

Tratatului de pace urmărește „să 
scoată Germania Occidentală din 
N.A.T.O.".

Dl. Lloyd, a spus el, își amin
tește probabil că în timpul vizitei 
primului ministru al Regatului Unit 
și al lui însuși la Moscova, la în
ceputul acestui an, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a spus direct d-lui 
Macmillan că deși noi considerăm 
că retragerea R.F. Germane și a
R. D. Germane respectiv din 
N.A.T.O. și din Tratatul de la 
Varșovia ar fi utilă și de dorit, 
noj nu am obiecta dacă R.F. Ger
mană și R.D. Germană ar rămîne 
pentru o oarecare perioadă în 
N.A.T.O. și în Tratatul de la Var
șovia și după semnarea Tratatului 
de pace ou Germania.

In ce privește esența propuneri
lor celor trei puteri în legătură cu 
Berlinul, a spus el, trebuie să de
clar de la bun început că aceste 
propuneri sint de la un capăt la 
altul inacceptabile. De altfel, după 
cum se vede ele au și fost elabo
rate cu intenția de a provoca o 
reacție negativă din partea Uni
unii Sovietice. Esența propunerilor 
în problema Berlinului făcute de 
cele trei puteri 
în a consolida 
ție din Berlinul 
în a-1 extinde 
Berlin. Puterile 
nici mai mult nici mai puțin decit 
să smulgă Republicii Democrate 
Germane capitala sa și să pună 
întregul oraș sub control străin.

A. A. Gromiko și-a exprimat 
speranța că guvernele S.U.A., 
Marii Britanii și Franței vor da 
dovadă de o atitudine mai sănă
toasă și mai realistă in problema 
normalizării situației in Berlinul 
Occidental și de dorința de a ela
bora în comun cu Uniunea Sovie
tică hotărîri constructive care să 
satisfacă toate părțile.

A. A. Gromîko a trecut apoi la 
analiza
S. U.A., Angliei și Franței cu pri
vire la securitatea europeană.

El a subliniat că autorii planu
lui condiționează realizarea orică
rui progres în domeniul securității 
europene de rezolvarea altor 
probleme cuprinse în acest plan, și 
în primul rînd de rezolvarea pro
blemei unificării Germaniei. Scopul 
principal și de fapt unicul scop al 
celor trei puteri, a declarat șeful 
delegației sovietice, este de a-și a- 
sigura posibilitatea de a menține 
trupe pe teritoriul Germaniei, pre
cum și pe —
ropene.

Puterile 
continuare 
o treabă 
arunce problema securității euro
pene în aceeași oală sau folosind 
propria lor expresie, să o amba
leze într-un „singur pachet" îm
preună cu celelalte propuneri ale 
lor, ar aborda intr-adevăr cu se
riozitate această problemă și ar 
uni eforturile lor eu eforturile Uni
unii Sovietice și ale celorlalte sta
te interesate, în scopul creării 
unui sistem efectiv de securitate în 
Europa. în ce privește Uniunea 
Sovietică, a declarat A. A. Gro-

constă nu numai 
regimul de ocupa- 
Occidental, ci și 
asupra întregului 
occidentale ar dori

celor expuse în planul

teritoriul altor state eu-

occidentale, a spus în 
A. A. Gromîko, ar face 
utilă dacă în loc să

mîko, ea va fi întotdeauna gata 
să examineze separat, în ordine 
corespunzătoare, orice propuneri 
rezonabile îndreptate spre întări
rea securității în Europa, inclusiv 
unele din acele propuneri care sint 
cuprinse în planul celor trei puteri 
occidentale.

Trecînd la problema dezarmării 
cuprinsă în planul puterilor occi
dentale, A. A. Gromîko a declarat 
că totul dovedește că în calculele 
puterilor occidentale nu intră pre
zentarea de propuneri constructive 
în problemele dezarmării. Problema 
dezarmării ca și problema secu
rității europene, a spus el, au fost 
transformate intr-o parte integran
tă și inseparabilă a acestui plan, 
iar soluționarea problemei dezar
mării a fost pusă în dependență de 
rezolvarea altor probleme și, in 
primul rind, a problemei unificării 
Germaniei.

A. A. Gromiko a amintit «ă atit 
problema dezarmării in genere cit 
și diferitele ei părți sint exami
nate la O.NU. de mult timp și că 
guvernul sovietic a făcut in repe
tate rinduri propuneri atit in pro
blema interzicerii armei atomice cit 
și in problema reducerii substan
țiale a armamentelor clasice și a 
forțelor armate ale 
puterile occidentale 
întimpinarea nici 
propunerile acestea 
cui s-a inchis din 
plan al puterilor occidentale face 
ca ieșirea din acest cerc să fie și 
mai dificilă și trebuie s-o spunem 
pe față, imposibilă.

O examinare minuțioasă a pla
nului celor trei puteri, a spus în 
continuare A. A. Gromiko, arată 
că el nu corespunde principalelor 
sarcini pentru care miniștrii s-au 
întrunit la această Conferință — 
de a pregăti reglementarea pașnică 
cu Germania și a găsi o rezolvare 
de comun acord a unei probleme 
atit de urgente ca insănătoșirea 
situației în Berlinul Occidental. 
Luat ca un singur tot indivizibil, 
acest plan poate doar să abată 
Conferința de la problemele asupra 
cărora există intr-adevăr posibili
tatea înregistrării unui progres, să 
înghețe rezolvarea problemelor 
acute și urgente.

El ocolește

Tratatului de pace cu Germania, 
cit și in problema Berlinului.

Așa dar, a declarat in încheiere 
A. A. Gromiko, 
occidentale 
poate fi 
cuțiilor în 
unor soluții 
deoarece el 
să încheie 
doilea război mondial, amînă pe 
timp nelimitat rezolvarea proble
mei de cea mai mare importanță 
și actualitate — încheierea Trata
tului de pace cu Germania

Totodată, a arătat A. A. Gro
mîko, unele prevederi și idei care 
există în diferite părți ale planu
lui celor , trei puteri dacă vor fi 
examinate de sine stătător în afa
ra complexului creat în mod arti
ficial, merită să fie discutate și 
împotriva lor, după cum a declarat 
șeful guvernului sovietic N. S. 
Hrușciov, noi nu vom obiecta. 
Dimpotrivă vom fi gata să căutăm 
soluții acceptabile Ta masa comu
nă. Aceasta se referă la astfel de 
teze și idei, ca de pildă declara
ția celor patru puteri cu privire 
la reglementarea prin mijloace 
pașnice a tuturor litigiilor inter
naționale și neacordarea de ajutor 
agresorului, unele probleme ale 
dezarmării, stabilirea unei zone de 
limitare a armamentelor. Repet 
însă, a declarat A. A. Gromîko, 
conferința noastră ar trebui să-și 
concentreze atenția asupra a două 
probleme urgente — Tratatul de 
pace cu Germania și Berlinul Oc
cidental.

Delegația sovietică, a spus în 
încheiere A. A. Gromîko, împărtă
șește întrutotul părerea exprimată 
aici că, dacă toți participanții la 
conferință vor acționa în spiritul 
unei autentice colaborări și dacă 
vor ține seama de interesele păr
ților, noi vom putea realiza cu si
guranță un progres în munca 
stră și obține succesul.

★
Ședința s-a ridicat la 

18,30. Viitoarea ședință va 
loc marți după-amiază.

pianul puterilor 
prezentai 

pus la 
vederea

reciproc acceptabile, 
nu-și propune sarcina 
capitolul celui de-al 

amînă pe

aici nu 
baza dis- 

elaborării

noa-

orele 
avea

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : Intr-o oonvorbire 
pe care a avut-o la 7 mai, la Mos- 
oova, cu editorul și redactorul zia
rului indian 
randjia, N. S. 
că ținîndu-se 
reale, trebuie 
tul de paoe 
germane, iar 
să fie transformat într-un oraș li
ber, garantîndu-se neamestecul în 
treburile sale interne.

In propunerile noastre privind 
problema germană, a spus N. S. 
Hrușciov, noi am pornit în primul 
rind de la necesitatea de a lichida, 
în sfîrșit, rămășițele războiului 
trecut, de a asigura condițiile pen
tru o evoluție pașnică în Europa 
și de a contribui prin aceasta în 
mod substanțial la cauza preîn. 
tîmpinării unui nou război.

Nikita Hrușciov a sprijinit pro
punerea ca conducătorii guvernelor 
să se întrunească periodic ți să 
discute problemele acute care se 
ivesc, pentru a le rezolva pe calea 
tratativelor.

Această propunere a fost făcută 
de primul ministru al Marii Bri
tanii, Macmillan. Aceasta este o 
propunere foarte valoroasă, a spus 
N. S. Hrușciov. Noi am fost în
totdeauna pentru astfel de întîlniri 
și sîntem gata să luăm parte la 
orice fel de tratative care ar da 
posibilitate conducătorilor state
lor să se înțeleagă mai bine ți, 
prin urmare, ar permite să se re
zolve pe cale pașnică problemele 
internaționale acute.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a enumerat ur. 
mătoarele elemente ale „războiu
lui rece“ : Lipsa unui Tratat de 
pace cu Germania, regimul de 
ocupație din Berlinul Occidental, 
propaganda din Berlinul Occiden
tal care ațîță dușmănia dintre A- 
pus și Răsărit, existența bazelor 
militare străine, dislocarea trupe
lor străine pe teritorii străine, po
litica de discriminări ți chiar de 
blocadă în comerțul internațio
nal.

De aceea, este firesc, a declarat 
Nikita Hrușciov, că reglementarea 
problemelor enumerate de mine va 
duce la lichidarea „războiului re
ce", la crearea unui climat inter-

„Blitz", R. K. Ke- 
Hrușdov a declarat 
seama de condițiile 
să se încheie Trată
cu cele două state 
Berlinul Occidental

național bun în care oamenii vor 
simți, în sfîrșit, că pot trăi fără 
teamă pentru soarta lor si pentru 
soarta copiilor lor.

Răspunzând la o întrebare pri
vitoare la recentele evenimente 
din Tibet și la evenimentele care 
au avut loc în toamna anului 
1956 în Ungaria, N. S. Hrușciov 
a declarat:

Dan tot ceea ce se cunoaște des
pre evenimentele din Tibet, reiese 
limpede că aceste evenimente au 
fost provocate de elementele reac
ționare, dușmănoase care se îm
potrivesc la tot ce este nou.

In ce privește Ungaria, a con
tinuat N. S. Hrușciov, noi const 
derăm că acolo contrarevoluția, 
stimulată din străinătate, a putut 
să-și ridice capul în primul rînd 
datorită greșelilor foștilor condu
cători ai Ungariei. Acest lucru este 
confirmat și de faptul că într-o 
perioadă scurtă de timp Ungaria 
și-a vindecat rănile provocate de 
contrarevoluție, iar în prezent po
porul ungar este mai unit ca nicio
dată în farul guvernului ți par
tidului său.

Tinerelor muncitoare din codrul Combinatului Textil din Phenian 
li s-au creat condiții minunate de a se distra în timpul liber.

„Săptămîna culturii romînești'
'•— în R. S S. Letonă
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statelor. Dar 
nu au mers în 
uneia dintre 

și, astfel, cer- 
nou. Actualul

Deschiderea 
celui de-al IlI-lea Congres 

al Scriitorilor din Uniunea Sovietică
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Kremlinului 
IlI-lea Con- 
dfa Uniunea

în Palatul mare al 
s-a deschis cel de al 
greș al Scriitorilor 
Sovietică.

Cel de-al doilea 
Scriitorilor sovietici

Congres al 
a avut loc la 

Moscova în decembrie 1954.
La lucrările celui de-al IlI-lea 

Congres participă peste 500 repre
zentanți ai literaturii tuturor po
poarelor Țării Sovietice. în sala 
de ședințe se află oaspeți străini— 
scriitori, dramaturgi, poeți și cri
tici din 40 de țări ale lumii. Dele
gația scriitorilor romîni este for
mată din acad. Mihai Beniuc, 
prim-secretar al Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romină, și acad. Za- 
haria Stancu.

El ocolește adevăratele cauze ale La deschiderea congresului au 
încordării îti Europa, de fapf caută participat conducătorii Partidului 
să le consfințească. La >iaza a- ' •
cestui plan stau de fapt propune
rile anterioare ale Occidentului 
care in realitate nu au fost alt
ceva decit planul „războiului rece", 
planul promovării politicii „de pe 
poziții de forță".

Există posibilități pentru ajunge
rea la un acord între participanții 
conferinței noastre, a spus in con
tinuare A. A. Gromiko, dar intere
sele cauzei vor avea numai de pier
dut dacă se creează greutăți care 
împiedică punerea acestor posibili
tăți in slujba păcii.

In această ordine de idei, a spus 
A. A. Gromiko, delegația sovietică 
își exprimă satisfacția față de con
siderentele constructive care au fost 
exprimate de ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Germane, dr- Bolz, atit in problema

Comunist al Uniunii Sovietice și ai 
guvernului govietie, Averki Aristov, 
Leonid Brejnev, Eeaterina Fur- 
țeva, Nikita Hrușciov, Niko
lai Ignatov, Nuritdin Muhitdinov, 
Alexei Kiricenko, Frol Kozlov, 
Otto Kuusinen, Anastas Mikoian, 
Mihail Suslov, Nikolai Șvernik, 
Piotr Pospelov și Dmitri Polianski.

Cel de-al IH-lea Congres al 
Scriitorilor sovietici a fost deschis 
de Constantin Fedin, unul din cei 
mai vechi scriitori sovietici- Au 
fost formate organele conducătoa
re ale congresului. A fost ales 
Prezidiul format din 69 de per
soane.

In aplauze furtunoase Prezidiul 
C.C. al P.C.U.S. a fost ales în 
Prezidiul de onoare al Congresu
lui.

A fost aprobată ordinea de zi a 
Congresului:

GENEVA. — tn dimineața
18 mai, A. A. Gromîko, 

Afacerilor Externe al
zilei de 
ministrul 
U.R.SS., s-a întîlnit cu S. Lloyd, 
ministrul
Marii Britanii, și a avut, cu el o 
convorbire în probleme referitoare 
la Conferința de la Geneva.

La convorbire au participat I.A. 
Malik și A. Rumbold.

MOSCOVA. — La invitația gu
vernului sovietic, la 18 mai a sosit 
la Moscova Sardar Muhammed 
Dând, primul ministru al Afganis
tanului.

NEW DELHI. — Sub auspiciile 
societății de artă și artizanat pe 
întreaga Indie — AU India Fi- 
nearts and Crafts Society — la 
New Delhi au fost prezentate fil
mele documentare romînești 
,,Theodor Aman" și „N. Grigo- 
rescu“.

MOSCOVA. — La 18 mai N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a| U.R.S.S., 
au vizitat expoziția industrială 
austriacă organizată în Parcul cen
tral de cultură și odihnă „Gorki"

Afacerilor Externe al

din Moscova. Ei au examinat ex
ponatele prezentate de peste 240 de 
firme austriece.

GENEVA. - La 
deschis la Geneva 
Vll-lea al Partidului 
Elveția. La congres s-a dat citire 
mesajului de salut primit din par
tea Comitetului Central 
P.C.U.S.

LONDRA. — Avionul sovietic 
reacție ..TU-104 A“ a sosit la 
mai Ta Londra în prima cursă 
pasageri, inaugurtad astfel cursa 
aeriană regulată Moscova-Londra- 
Moscova.

PARIS. — La Paris a avut loc 
prima ședință a Comitetului inter
național pentru apărarea patriotu
lui grec Manolis Glezos, înființai 
de curind. Intr-o declarație publi
cată după încheierea ședinței se 
arată că în ultima vreme și-au dat 
adeziunea numeroși membri noi, 
printre care reprezentanți de sea
mă ai vieții publice din Franța.

BUDAPESTA. — La 17 mai s-a 
înapoiat la Budapesta delegația 
de partid și guvernamentală, con
dusă de Ferenc Miinnich, președin
tele guvernului revoluționar mm-

16 mai s-a 
Congresul al 

muncii din

al

cu
16 
de

citoresc-țărănesc ungar, care a vi
zitai țările socialiste din Asia.

Pe aerodromul Ferihegy a avui 
loc un miting în cinstea sosirii de
legației, la care au luat cuvîntul 
Janos Radar și Ferenc Miinnich.

KATMANDU. — După cum re
latează agenția France Presse, re
gele Nepalului, Mahendra, a însăr
cinai pe B. P. Koirala, lider al 
Partidului Congresul Nepalez cu 
formarea primului guvern al Nepa
lului in urma alegerilor parlamen
tare.

MOSCOVA. - 
ora 6 dimineața, 
satelit artificial 
conjurat pămlntul 
19 mai, ora 17,51 
cel de-al treilea 
sovietic va trece 
reștiuțui.

EISENACH. — In primele patru 
lun.i ale acestui an, numărul cetă
țenilor din R. F. Germană care au 
trecut prin centrul din Eisenach 
unde sînt primiți refugiații din 
Gertrania Occidentală înainte de a 
se stabili în R. D. Germană, a fost 
de trei ori mai mare decît tn pe- 
rioadja corespunzătoare a anului 
precelent

Pînă la 19 mai 
cel de-al treilea 
sovietic a în

de 5.161 ori. La 
(ora Moscovei), 
satelit artificial 
deasupra Bucu-

1) Sarcinile literaturii sovietice 
în construcția comunistă;

2) Raportul comisiei centrale de 
revizie a Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S.;

3) Cu privire la unele modifi
cări ale statutului Uniunii Scrii
torilor din U.R.S.S.;

4) Alegerea organelor de condu
cere ale Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S.

Raportul „Sarcinile literaturii so
vietice în construcția comunistă" a 
fost prezentat de Alexei Surkov, 
prim-secretar al conducerii Uniunii 
Scriitorilor Sovietici.

Cel de-al IlI-lea Congres al nos
tru, a spus A. A. Surkov, s-a în
trunit în minunatele zile ale primei 
primăveri a planului septenal al 
construcției desfășurate a comunis
mului. Amploarea îndrăzneață a 
construcției comuniste emoționează 
profund inimile tuturor repre
zentanților literaturii și artei so
vietice, însuflețește și cheamă la 
crearea de noi opere de talent 
despre constructorii comunismului, 
despre faptele lor eroice. Puternici 
prin sprijinul partidului fa cadrul 
discuțiilor largi asupra tuturor 
problemelor care ne frămîntă vom 
găsi la Congresul nostru calea cea 
mai scurtă și sigură spre crearea 
unor opere de înaltă valoare artis
tică, care să ajute în mod activ 
partidul la educarea comunistă a 
oamenilor muncii.

Aleksei Surkov a subliniat că 
datoria de căpetenie a scriitorilor 
este să fie cronicari ai mărețelor 
fapte ale poporului, propagandiști 
activi ai ideilor comunismului.

Raportorul a subliniat că stea
gul de faptă sub care scriitorii so
vietici pășesc spre noi culmi ideo
logice și artistice este realismul 
socialist — sintetizare a întregii 
practici de creație.

El a declarat că au fost res
pinse atacurile scutierilor teoriilor 
reacționare burgheze și ale revizio
niștilor ce le țin isonul care au a- 
tacat cu înverșunare metoda sovie
tică de creație, principiul leninist 
al partinității literaturii. Dușmanii 
esteticii socialiste, a spus Aleksei 
Surkov, au fost înfrînți.

Raportorul a vorbit apoi despre 
succesele considerabile obținute în 
ultimii patru ani de literaturile ță. 
rilor socialiste.

Constatăm cu bucurie, a decla
rat raportorul, că și în țările ca
pitaliste sporește numărul scriito
rilor care în creația lor trec pe 
poziții progresiste.

Literatura sovietică internaționa- 
listă prin natura ei, a declarat 
Aleksei Surkov, este pătrunsă de 
încredere în viitor.

Aleksei Surkov a subliniat că 
încercările susținute ale reacțiunii 
imperialiste, care este sprijinită de 
revizionismul internațional de a 
„combate" principiile fundamentale 
ale literaturii sovietice, au suferit 
în mod firesc un eșec rușinos. Li
teratura liberă a lumii socialiste 
libere se dezvoltă și se întărește 
creînd noi valori artistice.

Numai încheierea unui 
tratat de pace poate 
asigura o viață pașnică 

poporului german
O cuvîntare a tovarășului 

W. Ulbricht
BERLIN 18 (Agerpres). — 

A-D.N. transmite: Luînd cuvîntul 
la 17 măi la Rostock la un miting 
la care au participat 100.000 de 
oameni, W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C- al P.S.U.G., s-a referit la 
o serie de probleme în legătură cu 
Conferința de la Geneva. In nu
mele guvernului R. D. Germane, 
W. Ulbricht l-a invitat pe secreta
rul de Stat al S.U.A., C. Herter, 
să viziteze Republica Democrată 
Germană pentru a lua cunoștință 
de felul în care sfat traduse ta 
viață hotărîrile acordului de la 
Potsdam pe teritoriul Republicii 
Democrate Germane. După cum a 
arătat W. Ulbricht, dacă Statele 
Unite se pronunță cu adevărat 
pentru o destindere a încordării in
ternaționale, ele n« trebuie să se 
informeze asupra situației din 
R.D.G. exclusiv de la guvernul 
Adenauer și din alte surse vest- 
germane- Statele Unite trebuie să 
se convingă singure cum a fost 
înfăptuit acordul de la Potsdam ta 
R.D.G.

Sîntem de acord cu A. A. Gro
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U R-S.S., care a declarat la 
Geneva că poporul german are 
dreptul la o viață pașnică și liniș
tită. O astfel de viață îi poate fi 
asigurată numai prin încheierea 
unui tratat de pace, a spus W. Ul
bricht.

W. Ulbricht a arătat că lucrările 
Conferinței de la Geneva prezintă 
interes nu numai pentru miniștrii 
Afacerilor Externe, ci și pentru mi-, 
lioane de cetățeni germani.

Primul secretar al C- C- al 
P.S.U.G. a arătat că așa-zisul 
„planul-pachet" al puterilor occi
dentale are un caracter antipopu
lar. Aceste propuneri nu înlătură 
sursele primejdiei care rezidă în 
special în politica vestgermană a 
N.A.T.O. și în înarmarea atomică.

De aceea, a declarat W. Ulbricht, 
chemăm pe miniștrii Afacerilor Ex
terne întruniți la Geneva : „Aju- 
tați-ne să punem capăt războiului 
rece căci el poate aduce o mare 
nenorocire nu numai poporului ger
man, ci și statelor occidentale. Im
perialiștii vestgermani pot atrage 
populația acestor state într-un 
război".

nu-

IRIGA 18 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 17 mai, în 
R.S.S. Letonă s-a deschis Săptă. 
mîna culturii romînești. La Riga, 
capitala republicii, în centre ra
ionale și în sate au avut loc adu
nări consacrate prieteniei sovieto. 
romîne. La Riga a fost inaugurată 
dum^iică o mare expoziție de artă 
romiuească. In patru săli ale Mu
zeului de artă din Riga sînt ex
puse circa 500 de lucrări ale pic
torilor, graficienilor și caricatu. 
riștilor din R. P. Romînă.

La vernisaj au luat parte
meroși oameni de știință, de artă, 
muncitori, studenți, elevi, mili
tari. In fața asistenței, a rostit o 
scurtă cuvîntare poetul F. Rok- 
pelnis, șeful Direcției artelor din 
Ministerul Culturii al R.S.S. Le. 
tone. El a relevat succesele mari 
ale artiștilor plastici din R. P. 
Romină.

Apoi asistența a vizitat sălile 
muzeului, admirînd îndelung lu
crările lui Corneliu 
Jules Perahim, Gy. Szabo 
Constantin Baciu, Gheorghe 
riac și ale altor artiști romîni.

In seara 
sitatea din Riga a avut loc o mare 
adunare festivă, Ia care au luat 
parte peste 1.000 de persoane. La 
adunare a ljiat parte scriitorul Vilis 
Lațis, președintele Consiliului J* 
Miniștri al R.S.S. Letone, 
Ozolin, președintele ~ 
Sovietului Suprem al 
ne, miniștri ai R.S.S. 
meni de știință și de

A fost prezent și I. _ 
hasadorul R.D. Germane la Mos. 
cova, care se află la Riga.

Din partea romînă a participat

Baba,
Bel a, 
Chi-

de 17 mai, la Univer-

de 
Karl 

Prezidiului 
R.S.S. Leto 
Letone, oa- 
artă.
Konig, am-

Constituirea
a Asociației

a
Guvernul cuban 
decretat efectuarea 
reformei agrare

HAVANA. — Agenția France 
Presse anunță că la 18 mai gu
vernul cuban a decretat efectuarea 
reformei agrare în întreaga țară.

Intr-o cuvîntare rostită cu pri
lejul acestui important eveniment, 
primul ministru Fidel Gastro a de
clarat printre altele că reforma 

lichida pentru totdeauna ma- 
latifundii din Cuba".

„va 
rile

Traian Șelmaru, consilier al Am
basadei R. P. Romîne la Moscova.

Cu mult interes a ascultat asis
tența expunerea lui Valdemar 
Kalpin, ministrul Culturii al 
R.S.S. Letone. El a povestit cu 
căldură despre vizita făcută acum 
un an în țara noastră. „Am auzit, 
a spus el, că un călător a spus 
despre București : cine l-a văzut 
măcar o dată, l.a îndrăgit ca pe 
un om. In zilele noastre aceste 
vorbe drepte trebuie întregite. 
Dragostea se răsfrînge asupra 
tregii țări. Putem spune fără 
văire : cine a fost o dată în 
mînia va îndrăgi această țară 
poporul ei minunat ca pe 
frate".

La adunarea consacrată deschi. 
derii Săptămînii culturii rominești 
a luat cuvîntul Traian Șelmaru. 
După ce a relevat tradițiile vechi 
ale culturii romînești, el a vor
bit despre dezvoltarea impetuoasă 
a literaturii și artei contemporane 
în țara noastră.

Acad. P. Valeskaln, secretar al 
Academiei de Științe a R.S.S. Le
tone, a declarat deschisă Săptă- 
mîna culturii rominești.

După adunare a avut loe un 
mare concert, la care și.au dat 
concursul unii dintre cei mai d« 
seamă artiști ai R.S.S. Letone.

★
La 17 mai, în muzeele din Riga 

s-au deschis expoziții de acuarelă, 
grafică, fotografii și cărți romî
nești. In cluburile și oasele de o- 
dihnă din Riga, Liepaia, Vents, 
pils, Daugavpils și în alte orașe 
ale republicii au avut loc reuniu
ni consacrate R. P. Romîne.

filialei letone
de prietenie

sovieto-romîne
RIGA 18 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : In după-amiaza 
zilei de 17 mai, în aula mare a 
Universității de stat din Riga a 
avut loc o adunare a reprezentan
ților diferitelor organizații obștești 
și instituții din republică, consa
crată constituirii filialei letone a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mină. Adunarea a fost deschisă de 
acad. P. Valeskaln, secretar al 
Academiei de Științe a R.S.S. Le
tone.

A luat apoi cuvintul Evgheni Bi
rons, președintele Asociației letone 
pentru relații culturale cu străină
tatea. Birons a făcut o amplă expu
nere asupra dezvoltării economice 
și culturale a R. P. Romîne.

La adunare au mai luat cuvintul 
inginer Aina Pașko, Teodor Milt,

La Moscova:
Populară

18 (Agerpres). 
chis la Moscova 

prieteniei cu popoarele 
țări" expoziția „Cultura 
sovietică în Republica 
Romînă". Alcătuită din 

grafice și fotografii.

MOSCOVA. — 1 
La 18 mai s-a deschis la 
în „Casa 
din alte 
rusă și 
Populară 
panouri cu 
expoziția oferă o imagine sugestivă

Succesul Filarmonicii 
„George Enescu la Praga 

PRAGA 18, — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu săptămîni 
înainte de deschiderea Festivalului 
internațional de muzică „Primăva- 
ra la Praga** presa cehoslovacă a- 
nunța ca un eveniment important 
al Festivalului concertele Filar 
monicii de stat „George Enescu*, 
sub conducerea muzicală a maes
trului George Georgescu,

După primele două concerte date 
la Bratislava orchestra filarmonică 
de stat „George Enescu** și-a făcut 
debutul la manifestările Festivalu
lui de muzică din Praga duminică 
seara.

Vechea și sobra sală de concerte 
„Smetana** era arhiplină. în pro
gramul concertului au figurat „Sui
ta a 11-a** de George Enescu, Sim
fonia „Cimpoiul** de Haydn, „Se
renada** de J. Suk și „Simfonia a 
V-a** de Beethoven.

La sfîrșitul concertului publicul 
a aclamat cu multă căldură inter
pretarea orchestrei filarmonice 
„George Enescu“. In urma cereri
lor insistente ale publicului, or
chestra a executat ca supliment 
poemul simfonic „Till Eulenspie- 
gel" de R. Strauss.

După concert George Vidrașcu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Pra
ga a organizat o reuniune în lo
calul ambasadei. Ca reuniune au 
fost prezenți Frantisek Kahuda, 
ministrul Invățămintului fi Cul
turii al R. Cehoslovace, Constanța 
Crăciun, adjunct al ministrului tn- 
vățămîntului ți Culturii al R. P. 
Romîne reprezentanți ai corpu
lui diplomatic, precum și ar
tiști cehoslovaci și străini partici
pant la Festival.
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în- 
șo-

Ro-
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președintele colhozului „Pioniee" și 
alții. Toți vorbitorii și-au exprimat 
satisfacția in legătură cu crearea 
filialei și au dealarat că vor spri
jini din toate puterile acțiunile ei 
îndreptate spre întărirea prieteniei 
sovieto-romîne.

Adunarea a fost salutată de 
Traian Șelmaru, consilier al Amba
sadei R. P. Romine la Moscova.

Asistența a ales apoi Consiliul 
de conducere. Președinte a fost a- 
les cunoscutul poet leton Valdis 
Luks, prim-secretar al Uniunii 
scriitorilor din R.S.S. Letonă.

Adunarea a trimis Consiliului ge
neral A R.L.U.S o telegramă prin 
care urează întregului popor romin 
noi succese in construirea socialis
mului.

Expoziția „Cultura rusa 
ți sovietică în Republica 
Romînă**
a largii popularități de care se 
bucură fa Romînia operele literare, 
teatrale și muzicale ale clasicilor 
ruși și creatorilor sovietici, filmul 
și artiștii sovietici. Un loc deose
bit îl ocupă în expoziție răspîndi- 
rea în R. P- Romînă a literaturii 
politice și a celei tehnico-științifice 

A. G. Țucanova, vicepreședinte 
al Asociației pentru prietenia so- 
vieto-romînă, a rostit cuvîntarea 
inaugurală, arătînd că marile tiraje 
ale operelor lui Lenin, ale operelor 
lui Lev Tolstoi și Gorki, Maiakovski 
și Șolohov, ale literaturii ruse și 
sovietice în general, numărul im, 
presionant — peste 6 milioane —, 
al spectatorilor care au vizionat pe 
scenele romînești piese din reper-, 
toriul rus și sovietic, oglindesc 
deopotrivă strînsa prietenie dintre 
cele două țări și avîntul cultural 
în Republica Populară Romînă.

Din partea ambasadei R. P. Ro- 
mîne a luat cuvîntul T. Petrescu, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim. Mulțumind organizatorilor 
expoziției, el a subliniat rolul 
de frunte pe care cultura so
vietică îl are în educarea oa
menilor muncii de pretutindeni.. 
Vorbitorul și-a exprimat convinge
rea că expoziția inaugurată azi va 
contribui la opera de tot mai strîn- 
să cunoaștere reciprocă și prietenie 
dintre popoarele celor două țări.

După ce a vizitat expoziția, asis
tența a viz'onat filmul romîneso 
„Alo, ați greșit numărul". _____


