
Hunedoârâ-Deva

Proletari din toate țările, unițl-vă!

cinteia ineretului 
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Tovarășului LEONID BREJNEV,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem | 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Moscova — Kremlin

Cu ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.. permiteți-mi ca în numele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 

Romine și al poporului romîn să vă transmit cele mai călduroase 
și sincere felicitări.

Vă doresc din toată inima succes deplin in îndeplinirea sar
cinii de înaltă răspundere ce vă este încredințată, în folosul con
struirii comunismului în Uniunea Sovietică, al dezvoltării prie
teniei frățești dintre popoarele noastre, al întăririi continue a 
lagărului socialist, pentru asigurarea unei păci trainice in lume.
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Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine

In fotografie ; un grup da elevi de la Școala serală muncitorească de pe lingă Fabrica de postav Buhuși împreună cu dU 
rectoarea lor.
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ÎN CINSTEA CELUI DE-AL lll-LEA CONGRES AL P. M. R.

Din rezultatele 
întrecerii

In cele 20 de zile care au 
trecut de cind au răspuns che
mării la întrecere în cinstea 
Congresului, minerii de la Te- 
liuc și Chelar au extras peste 
plan, pentru furnalele de la 
Hunedoara și Calan mai mult 
de 4.200 tone minereu de fier, 
realizind totodată 110.000 lei 
economii la prețul de cost.

ic
Sporind indicii de utilizare a 

laminoarelor, siderurgiștii de la 
„Republica" au dat de la în
ceputul anului și pînă acum 
Un plus de laminate față de 
plan de circa 5.000 de tone. La- 
minoristul 
unul din 
nei, care 
de seamă 
succes.

Ion Văduva este 
noii fruntași ai uzi- 
a adus o contribuție 
la obținerea acestui

★

succes
recent

în producție 
și laminoriștii 
Ei au dat cea 

de laminate

Un nou 
au obținut 
de la Hunedoara, 
de-a 40.000 tonă 
peste sarcinile de plan care le
reveneau de la începutul anului. 
Prin reducerea consumurilor 
specifice și a altor cheltuieli de 
producție 
nomie la 
3.600.000

eco-
de

A începui

Faza republicană a Concursului 
de literatură pentru elevi

Duminică dimineața, Ia Școala 
medie „Nkolae Bâkescu" din 
Capitală a început faza repu
blicană a concursului de litera
tură pentru elevii deselor Vili-XI 
din invățâ'mintul de cultură ge
nerală. Concursul este organizat 
de Societatea de științe istorice 
și filologice din R. P. Romină, in 
colaborare cu Ministerul invoțâ- 
mînturiui și Culturii și C.C. al 
U.T.M.

La concurs se întrec peste 200
de elevi- selecționați dki rindul 
participanților la faza regională, 

înaintea începerii concursului 
a luat cuvintul acad. Tudor 
Vianu, care a vorbit elevilor des
pre importanța studiului litera
turii romine. Concurenții au dat 
apoi lucrări scrise.

Au înfrumusețat 
gospodăria

Eficacitatea ajutorului 
tovărășesc în producție

Elevii sosiți in Capitală cu pri
lejul concursului vor vizita d'fe- 
rite muzee și expoziții, printre | 
care Muzeul de istorie a P.M.R. i 
și cel de istorie a orașului Bucu- j 
rești. Muzeul „Grigore Antipa“, I 
ce1 de istorie a literaturii romine, • 
construcțiile noi din Capitală, i 
Combinatul poligrafic „Casa , 
Sânteii" etc.

(Agerpres)

Sub îndrumarea maistrului Toma Butaru un grup de elevi a!
Școlii profesionale „Timpuri Noi“ din București, învață minurrea 

strun quîui.
Foto : P. POPESCU

15 ani de la eliberarea
Cehoslovaciei

R. Cehoslovaca

ei au realizat o 
prețul de cost 
lei.

★

Intrecîndu-se pentru a-și 
deplini înainte de termen 
gajamentul luat în cinstea Con
gresului partidului, constructorii 
și montorii de pe șantierul Fa
bricii, de zahăr „Șiretul" din 
Bucecea au executat , montajul 
mașinilor în hale de fabricație 
în proporție de peste 80 la suta. 
Concomitent, electricienii in
stalează iluminatul fluorescent. 
La -centrala termoelectrică se 
lucrează la finisarea ultimului 
cazan, trei dintre ele fiind com
plet gata. Pe panoul fruntașilor 
au apărut portretele muncitori
lor care în cinstea Congresului 
au obținut cele mai frumoase 
rezultate ț Nicdlae P. Ion, Ta- 
nașciuc Dionisie, Ion Maier, 
Mustețea Petru și alții.

(Agerpres)

în- 
an-

In zilele noastre există un fe
nomen care se vădește cu tot 
mai multă pregnanță în activita
tea oamenilor muncii, în cadrul 
întrecerii socialiste : întrajutora
rea.

Muncitorul fruntaș, cu ex
periență bogată de muncă și de 
viață, cu o temeinică pregătire 
profesională, are alături de el 
oameni tineri, mulți lipsiți de 
experiență, cu mai puține cuno
ștințe profesionale, care se 
descurcă mai greu în munca de 
toate zilele. Pe muncitorul de 
azi îl interesează deopotrivă și 
felul cum muncește vecinul său, 
simte nevoia să-și ajute tovarășul, 
să-1 determine să muncească la 
nivelul său. chit că se află in în
trecere cu el. Asta înseamnă câ-și 
ajută nu numai tovarășul de 
muncă dar și colectivul din care 
face el însuși parte, întreaga u- 
zină.

Acest principiu valoros de 
muncă se manifestă cu putere și 
în activitatea tinerilor de la Uzi
nele „Poiana4* Cîmpina. Să luăm 
de pildă secția motoare. Aici ti
nerii muncitori sînt grupați în 21 
de brigăzi. Intre aceste brigăzi 
se dă o luptă dîrză pentru cuce
rirea primului loc în întrecerea 
în cinstea Congresului partidului. 
Brigăzile cele mai bune sînt cele 
conduse de comunistul Corcodel 
Iulian ?i Vasselu Vasile. Dar a- 
•ceste brigăzi n-au fost ele dintot- 
deauna fruntașe. Titlul și l-au 
cîștigat după luni de muncă per
severentă de căutări , de învăță
tură. Că astăzi cele două brigăzi 
inerg „ca ceasul" se datorește nu 
numai faptului că cei doi respon
sabili sînt oameni cu o bogată ex
periență profesională, dar mai 
ales faptului că membrii brigă
zilor manifestă o atitudine îna
intată față de muncă, se ajută 
reciproc în scopul îmbunătățirii 
muncii tuturor. In urmă cu un 
an, doi. brigada lui Corcodel 
era situată printre brigăzile slabe 
din secție. De îndeplinit brigada 
își îndeplinea planul, însă numai 
atît. Se făcea încă risipă de ma
teriale, calitatea pieselor lucrate

lăsa de dorit. Inir-o ședință a 
brigăzii în care s-a discutat des
pre asta s-a ajuns la concluzia 
că nu toți membrii brigăzii an o 
calificare temeinică. „Ce i de fă
cut ? Eu zic că dacă cei mai burjj 
îi vor ajuta pe cei rămași în ur
mă lucrurile se vor îndrepta" a 
spus responsabilul brigăzii.

Utemistul Aurelian Goran, 
proaspăt membru al brigăzii, de-,i 
avea unele cunoștințe profesio
nale dădea totuși lucru de slabă 
calitate. Ca el mai erau și alții 
în brigadă. Cind responsabilul 
brigăzii și Haralambie Colaru, 
unul dintre muncitorii vîrstnici 
din brigadă, l-au luat în grija 
lor, Goran a început sâ se 
schimbe.

— Principalul e să nu te mul
țumești niciodată cu ceea ce ai 
acumulat, cu ceea ce ai făcut, i a 
spus Haralambie Cofaru, ci să-ți 
îmbogățești permanent cunoștin
țele, să înveți în așa fel îneît de 
la o zi la alta sâ lucrezi mai bine. 
Acesta este de altfel și unul 
din secretele muncitorilor frun
tași. Și a început să-l ajute zi de 
zi. Atît el, cît și Corcodel. S-a 
început cu el de la noțiunile cele 
mai simple. Și n-a trebuit să se 
aștepte mult ca să se vadă re
zultatele ajutorului pe care i l-au 
dat tînărului Goran. Astăzi în
treaga brigadă e foarte mulțu- 
mită de munca pe care o pres
tează. Goran. Același lucru . s-a 
petrecut și ctr alți ’ membri ai 
brigăzii.

Așa stînd lucrurile, pe nimeni 
nu miră faptul că brigada dă 
numai produse de calitate și că 
a și realizat economii în valoare 
de peste 22.000 lei.

. O brigadă la fel de bună este 
cea condusă de tînărul Vasselu 
Vasile. Și totuși numai cu cîtăva 
vreme în urmă ea ocupa un loc 
codaș în întrecere, 
că brigada nu 
lizeze planul 
lelalte brigăzi 
te și ele să-și 
de producție,
și-au zis tinerii.

în
deplinea acum planul dar opera
țiile la motoare erau făcute de 
proastă calitate. Din această cau
ză se întorceau multe motoare de 
la bacul de probă. Au organizat 
o consfătuire de brigadă, „Cum

V. CABULEA

Mai întîi 
reușea să-și rea* 

întotdeauna. Ce- 
erau împiedeca- 
realizeze sarcinile 
„Ce ne facem“ ? 

,,Hai săi dăm

-—•---

Tînorul Covaci Eugen de la 
I.P.R.O.F.I.L. din Tg. Mureș 
este cunoscut in rîndul co
lectivului ca un muncitor 

fruntaș in producție. .

Cazasu e așezat în apropiere 
de Brăila, pe Ceair, pe locul 
unde in vechime Își pășteau caii 
sotniile căzăcești care bateau 
războaie cu turcii din cetatea de 
la Dunăre. Satul numără aproa
pe o mie de familii, unite in trei 
gospodării colective și are moșie 
întinsă — pămint bun, cerno
ziom, care rodește — cum a 
ținut să mă convingă inginera 
agronomă Viorica Time, de la 
gospodăria colectivă ,,Scînteia" 
— chiar și în verile cînd nu e 
săturat de ploi.

Viorica Time a venit la Ca
zasu în 195D, după ce mai îna
inte lucrase ca șefă de echipă, 
un timp, și apoi ca brigadieră 
la o gospodărie de stat. Satul îi 
era cunoscut mai dinainte, dar 
numai după nume, din povesti
rile lui Panait Istrati.

Viorica a plecat imediat după 
terminarea facultății la țară. 
„Dear ăsta e rostul nostru — 
zicea ea, al agronomilor — să

„bătaie4*. N-a mers însă, 
deplinea acum planul dar

(Continuare în pag. 2-a)

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la G.A.S. Stupina, 
raionul Hirșova și-au adus un 
aport deosebit la înfrumusețarea 
gospodăriei.

Mobilizați de organizația 
U.T.M.. sub conducerea organi
zației de partid, tinerii au mun
cit pentru amenajarea unui parc, 
situat nu departe de gospodărie. 
Astfel, ei au plantat 3000 de 
puieți. au amenajat straturi și 
au sădit flori. Drumurile au fost 
nivelate și pietruite iar pe mar
gine s-au plantat pomi fructi
feri. Prin această acțiune tine
rii au realizat economii de 
8 630 lei.

prilejul sărbătorii națio- 
a Republicii Cehoslovace,

Cu 
nale 
luni seara, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. Ce
hoslovace la București, dr. Ivan 
Rohal llkiv, a oferit o recepție 
la reședința sa.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru

Col iu, Leonte Răutu. general de 
armată Leonti n Sălaj an, Ștefan 
Voitec. Ion Gheorghe Maurer, 
Gherasim Popa, Anton Moisescu, 
Gheorghe Stoica. Avram Buna- 
ciu, ministrul Afacerilor Exter
ne, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, acade
micieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri su-

periori, ziariști ronuni ți Corei* 
pondenți ai presei străine.

Au participat șefi ai misiuni- 
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In timpul recepției ambasa
dorul Ivan Rohal llkiv și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, Chivu Stoica, 
au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmoșjeră de caldă prieteniei

ROMULUS MOCANU
învățător

Peste cîțiva ani îi vom aplauda poate în soliile de concert. Pînâ 
atunci însă, pionierii Gherman Voiau și Katz Gheorghe învață 
acordeonul sub îndrumarea profesorului Rodnay Tiberiu, instruc

tor la clubul „Metalul" din Cluj.
Foto; P. POPESCU

Wu „atît“ cate.
turile ei pornite din cunoașterea 
temeinică, științifică a lucrării 
pămîntului, și i le urmau.

La însămînțătul porumbului, 
și mai tîrziu la praștia. Viorica 
Time a mai avut, e drept, de 
întîmpmat oarecari greutăți, dar 
nu s-a dat bătută. S-a văzut 
atunci că tînăra ingineră — 
sfioasă, cu ochi ca de co
pil — știe să-și impună punc
tul de vedere. Iată despre ce 
e vorba. La Cazasu, pină a- 
tunci, oamenii se obișnuiseră să 
semene porumbul cu mîna, pe 
brazdă. Viorica a propus ca 
atît însămînțatul, cît și prașila

ajutăm cu știința căpătată în 
școală la obținerea de recolte 
bogate4*.

S-a împlinit luna aceasta un 
an de cind Viorica Time se află 
la Cazasu, răstimp în care s-a 
străduit să le fie de folos colec
tiviștilor, căci n-am auzit despre 
ea d?cît vorbe de laudă. Ion 
Purcăreață, secretarul organiza
ției de partid din gospodărie îmi 
povestea că chiar din prima zi 
a sosirii în sat, tînăra ingineră 
a plecat împreună cu președinte
le să vadă tarlalele și să alea, 
gă locurile pentru loturile de* 
monstrativș de porumb și flca- . . , r .
rea-soarelui. A bătut, zice omul, < să se facă mecanic. Unii s-au 
toată întinderea în lung și-n lat 
și, cu acest prilej, a observat 
că inul e atacat de aphtona lup- 
horbial. ..Trebuie, tovarășe pre
ședinte. a zis inginera, să faci 
rost, cît mai repede de o tonă 
de hexacloran, și să-1 tratăm, 
altfel se prăpădește". Treaba s-a 
făcut repede, și inu-1 a fost sal
vat. Oamenii aplecau cu atenție 
urechea spre îndemnurile și sfa-

Opus „Noi, au zis ei, cind să 
mai face multe zile-muncă ?“.

— Altceva trebuie sa va preo
cupe, le-a răspuns inginera, și 
anume cum să ridicați valoarea 
zilei-rr.'uncă. Degeaba ai zile- 
rriuncă multe, dacă valoarea lor 
e,scăzută, iți ruipi oasele și atîta 
tot.

Comuniștii și utemiștii din 
gospodărie au susținut-o. Și la

Cuvîntarea ambasadorului
R. Cehoslovace

Cuvîntarea tovarășului 
Chivu Stoica

Dragi oaspeți,

Poporul muncitor cehoslovac sărbătorește a 
15-a aniversare a eliberării patriei sale de că* 
tre glorioasa Armată Sovietică, intr-o atmo
sferă de muncă' constructivă, creatoare. Secto
rul socialist contribuie în momentul de față în 
proporție de 95 la sută la crearea produsului 
național. In mod practic aceasta înseamnă că 
in economia țării noastre in momentul de față 
există un singur sector, socialist. Perioada de 
trecere de la capitalism la socialism poate fi 
considerată in Cehoslovacia ca încheiată.

Cehoslovacia pășește acum pe caîea construc
ției desfășurate a socialismului, cu perspectiva 
trecerii treptate la comunism- O expresie a 
acestei transformări istorice va fi noua consti
tuție, care va fi luată in discuție de Conferința 
națională a Partidului Comunist din Ceho
slovacia la începutul lunii iunie a.c. Noua con
stitute va constitui în același timp un program 
al dezvoltării mai departe a Republicii Ceho
slovace socialiste.

Paralel cu dezvoltarea forțelor de producție 
crește și nivelul de trai al oamenilor muncii. In 
ajunul marii sărbători a fost efectuată o nouă 
reducere de prețuri.

Stimate tovarășe ambasador,
Stimați membri ai corpului diplomatic, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Sărbătorind astăzi cea de-a 15-a aniversare 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist,a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul tascist, 

permiteți-mi ca în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, al Guvernu
lui și Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, precum și al în
tregului popor romîn, să felicit in mod căldu
ros poporul cehoslovac prieten, cu prilejul ma
rii sale sărbători naționale.

Succesele importante în dezvoltarea economiei 
și culturii socialiste, cu care oamenii muncii din 
Cehoslovacia întîmpină cea de-a 15-a aniver
sare a eliberării patriei lor, constituia o nouă 
dovadă a superiorității incontestabile a orîn- 
duirii socialiste Și subliniază posibilitățile sale 
inepuizabile în asigurarea unei vieți îmbelșu
gate și fericite pentru cei ce muncesc.

Legate printr-o prietenie de nezdruncinat, po
poare.e noastre însuflețite de același țel co
mun — construirea socialismului — întăresc și 
dezvoltă continuu relațiile de colaborare și în
trajutorare frățeasca, care s-au statornicit între 
ele, in interesul ambelor noastre țări.

(Continuare în pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)

Adunarea festivă
din sala Teatrului

Luni după-amiază în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală a 
avut loc adunarea festivă orga- 
n.zată de Comitetul orășenesc 
București al P.M.R. și CoirJte- 
tul Executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei cu prilejul celei 
dea 15-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist.

La adunare au luat parte to
varășii: Petre Borilă, Alexandru 
Moghioroș, Leonte Răutu, gene-

ral de armată Leontin Sălăjan, 
Alexandru Bîriădeanu, Anton 
Moisescu, membri ai C.C. .al 
P.M.R., miniștri, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor . 
obștești, fruntași în producție 
din întreprinderile Capitalei, 
oameni de știință, artă și cui- 
tură, ziariști romîni și cores- 
pondenți ai presei străine.

Au participat ambasadorul R.

c. c. s.

îiiMuniiu totul
împărțirea roadelor s-a văzut 
că dreptatea a fost de partea 
lor. Recoltele au fost mult rr.ai 
mari iar valoarea zilei-muncă a 
fost cu aproape opt lei mai mare 
decît în anul precedent.

Pe lîngă însămînțatul și pra- 
șila mecanică. Viorica Time a 
introdus la gospodăria colectivă 
.Scinteia44 rotarea culturilor, po
lenizarea artificială la porumb 
și floarea-soarelui. A izbutit să 
facă in parte acest lucru și la 
celelalte două gospodării din 
sat, pe care le ajută cu dragă 
inimă.

— E de datoria mea s-o fac, 
spune ea. Acolo n-au agronomi 
și sînt situații cînd trebuie să 
stau și pe la ei cîte-o zi. Sînt 
comunistă, am fost primită în 
partid chiar aici ia Cazasu, și 
un comunist are în vedere in
teresele tuturor.

Un alt domeniu în care ingi
nera Viorica Time, și-a adus d'n 
plin contribuția este acela al 
întăririi și dezvoltării sectorului 
zootehnic din gospodărie. Pină

nu de mult, treburile în acest 
sector mergeau cam la voia în- 
tîmplării. îngrijitorii și mulgă
torii ședeau o vreme, ca să 
strângă zile-muncă, pe urmă ple
cau la brigăzile de cîmp, unii 
motivind că meseria aceasta e, 
chipurile „rușinoasă*4, alții pur 
și simplu fiindcă nu le plăcea. 
Astfel stind lucrurile, organiza, 
lia de partid și consiliul de con
ducere al gospodăriei au luat în 
discuție această problemă și au 
lotărît să permanentizeze, prin 
contracte, îngrijitorii și mulgă
torii. Cei care s-au oferit să lu
creze în acest sector au fost 
comunistul Grigore Coadă, tînă
rul candidat de partid Stanciu 
Stoian și încă vreo cîțiva. Pen
tru ei, Viorica Time a inițiat un 
curs de specializare profesiona
lă și schimburi de experiență 
.a gospodării de stat și colective 
fruntașe din reg ime. Numai a- 
tîta însă n-ar fi fost de ajuns. 
Se simțea nevoia unei baze 
furajere care să asigure spo
rirea producției animalelor și

Inginera i-a îndemnat pe co
lectiviști să însilozeze porumb. . 
Mai mult, a făcut un lot demon- ■ 
strativ pe care a semănat un 
amestec de furaje (porumb cu 
soia) și a convins consiliul de 
conducere să cumpere o moară 
pentru uruială cu ajutorul 
căreia au tocat, anul trecut 760 
tone porumb-siloz. Rezultatul a 
fost că producția de lapte a 
crescut cu 370 litri pe cap de 
vacă furajată. Cu o parte din 
banii obținuți de la contractările 
de carne și lapte, gospolăria a 
mai cumpărat 24 de vaci, 100 
de oi, 20 de scroafe din rasa 
marele alb 100 de găini.

I-am întrebat pe oameni ce 
prețuiesc mai mult la inginera 
lor agronomă. Au zimbri stin
gheriți parcă, s-au uitat unii la 

/Biții întrebători. Ce prețuiesc ți 
:'mai mult la inginera lor ? In

Cehoslovace la București, Ivan 
Rohal llkiv, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. D. Diaco’iescu, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei.,

Au lost intonate imnurile dî 
stat ale R P. Romîne și R- Ceho
slovace.

Despre a 15-a aniversare a 
eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist au vorbit tovară
șii Dumitru Simulescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R mi- 
nistrul Transporturilor șj Tele
comunicațiilor și- Ivan Rohal 
llkiv, ambasadorul R. Ceho
slovace la București.

Cuvîntârile au fost subliniate 
în repetate rînduri. cu puternice 
aplauze.

După adunarea festivă a avut 
loc un program artistic, prezen
tat de Ansamblul de cîntece și 
dansuri al W

$i-au dat de asemenea con
cursul soliștii cehoslovaci Mar- 
ghit Czesaniyova, Jan Hadra- 
ba, Jindrik Volejnicek, Sofia 
Volejnicekova, Klara Havlikova.

Programul s-a bucurat .de un 
deoseb.t succes.

(Agerpres)

FANUȘ NEAGU

(Continuare în pag. 2-a)

Cuvîntârile tov. 
Dumitru Simulescu 
ți ambasadorului 

dr. Ivan Rohal llkiv



Corpetța de motocldism organizată duminică pe stadionul 
„Dirwno" s-c bucurat ce un succes deosebit

Foto : V. RANGATinerii satului 
în „Concursul 

cultural-sportio“
Terenul de sport din comuna 

Dridu, raionul Urziceni, a cu
noscut în ziua aceea o afluență 
neobișnuită. Aici și-au dat intîl- 
nire tineri colectiviști și țărani 
muncitori din comunele Armă- 
șești, Moldoveni și Coșereni.

Era prima întrecere sportivă 
din raion în cadrul etapei de 
masă a concursului 
sportiv al tineretului, 
în cinstea celui de 
Congres al P.M.R.

Organizațiile U.T.M. șl aso
ciațiile sportive din aceste co* 
mime au început cu multă vre'me 
în urmă pregătirile pentru între
cerile sportive din cadrul primei 
etape a concursului cultural- 
sportiv al tineretului. Zile de-a 
rîndul, cicliștii și atleții, fotba
liștii și hand ba liștii au fâcut an
trenamente, iar profesorii de 
educație fizică și sportivii frun« 
teși au devenit cu toții instruc
tori sportivi, au organizat echi
pele, s-au ocupat de pregătirea 
individuală a tinerilor.

La proba de săritură în lun
gime figurau pe lista concurențe
lor doar cițiva tineri. Odată cu 
începerea disputării acestei 
probe a'ți numeroși tineri care 
priveau de pe margine au cerut 
să participe și ei, Sute de tineri 
qu participat |a probele atletice, 
de ciclism, volei, handbal, fot
bal etc. Aproape toțî cetățenii 
satului au petrecut toată ziua 
pe marginea terenului de sport 
Incunajînd pe tinerii sportivi din
tre oare mulți abia acum fă
ceau cunoștință cu terenul de 
sport, într-o întrecere organi
zată.

Organizarea „Duminicii spor
tive" s-a dovedit Interesantă. De 
aceea, noi am hotă rit ca în fie
care duminică în cit mal multe 
comune să se desfășoare ase
menea întreceri.

Succesul întrecerilor sportive 
din cadrul concursului depinde 
în primu1 rînd de felul cum vom 
organiza prima etapă, de mo
dul în care vom ști să atragem 
cît mai mulți tineri țărani mun
citori la activitatea sportiva.

Pentru buna organizare a pri
mei etape a întrecerilor ne-am 
orientat, in primul rînd, spre asi
gurarea unei baze materiale co
respunzătoare. In momentul de 
față toate comunele au terenuri 
de sport, pe care utemiștii și ti
nerii mobilizați de organizațiile 
U.T.M. le-au amenajat prin 
munca patriotică. In tot raionul 
continua amenajarea de baze 
sportive simple, acțiune la care 
participă, in primul rînd, ute
miștii și tinerii,

Odată cu desfășurarea primei 
etape cit și in perioada de pre
gătire, comitetul raional U.T.M. 
și consiliul raional U.C.F.S. au 
luaț inițiativa trimiterii Iq sate 
a numeroase echipe din oraș 
care să ajute pe tinerii țărani 
muncitori în cunoașterea mai 
temeinică a unor jocuri sportive. 
Așa, de pildă, popicarii de la 
asociația sportivă „Progresul** 
din Urziceni, au primit bucuroși 
să ajute pe tinerii mecanizatori 
de la S.M.T. .,Eliza Stoenesti" la 
cunoașterea acestui sport. Acum, 
tractoriștii și-au a-menajat o fru
moasă arenă de popice unde se 
întîlnesc cu regularitate cu prie-

cultural- 
organ i2at 
al lll-lea

tenii lor din oraș. In timpul li
ber, tractoriștii practică și alte 
sporturi printre care tenis de 
masă, trintă, 
proape în 
echipe de volei, 
atletism se deplasează în co
mune, unde fac demonstrații, ii 
ajută pe tinerii țărani să cu
noască aceste sporturi. Echipa 
de volei fete de la asociația 
sportivă „Știința" din Urziceni 
ș-a propus să facă cît mai multe 
asemenea deplasări, să urmă
rească mai îndeaproape atrage
rea tinerelor fete la practicarea 
voleiului. Noi am introdus în 
programul întrecerilor unele dis
cipline noi, care n-au fost prac
ticate în trecut dar pentru care 
există ocum condiții bune. Așa, 
de pildă, mulți tineri d?n co
muna Dridu și din a: te te fi-CHf 
cumpăraț biciclete. Pecrtj c 
ceștia am organ zot un 
de cidism. Organizarea con
cursului de ciclism de ic Drid*» 
ne-a dovedit că pute- cncge 
sute de tineri din raion ic prac
ticarea acestui sport

Prea puține fete d - .-o or. 
sînt antrenate insă in aceste în
treceri. Aceasta nu e vina 
ci a organizat or U.T.M. ș esc- 
ciațiilor sportive cc*e 
prins puține acp-~~ oe—c 
atrage fetete pe stod'o**

Dar această s tuoț-e este pe 
cate de a f re-ned-ctc Mc 
multe echipe de tete c - c-eș 
se vor depfosc cu regutcrtato 
In cceecs co-jnâ □•'de vo' sta 
de vorbă cu tine-ete co-ectS ne. 
se vor o^trenc -oteunâ. Mc- 
jor'totec gospodăriilor og*teote 
cc ect . e c j --cteriai® I0MM 
terenuri sînt surictente. E nece
sar insă o mj-că mai intensă 
prin cc-e să li se exp ce fetelor 
necesitatea practicării sport, j . 
sâ fie stimulate și ajutatei să se 
pregătească s ste—ct<

Plră Ic etape pe certa® trt 
comune cu mei romes p-: 'te 
zi ie. Totuși oceste ziie pot fi 
foi os te a*r pa Qn-ec* no
stru princ tal in agea S»c pritaă 
etapă a concursulu este să an
trenăm un număr cit mai mare 
de tineri cc"e ooo să continue 
octiv îctec sportivă cu oceecș 
intensitate.

baschet, box. A- 
fiecare duminică, 

handbal sau

ALEXANDRE POPAZG 
secretar al Comitetului 
raional U.TJL Urziceni

•c Ori cc-> <j -ecentele campio- 
b ua nou record al țârii
"-'oa-ea suliței.

Mindri.

O-F.K- Bi 
^radsiâ).

• Pe s

PE SCURT

S«n

ncie. Gu acest prilej ima- 
dui de fotbal din Capi* 
ptâea usmâri în echipa 
iului evoluția unor jucă- 
7 sxa, Câlinoiu. Greavu, 
Booe, Aiexandrescu, Mi* 
în timp ce echipa cas
ai mia o formație din 
▼or lipsi Petschowski, 
Ivazsuc, și Szigheti.

acest prilej va avea loc și 
.orirea maestrului emerit al 
•ui k»if Petschowski pentru 
ani de activitate fotbalis-

Campionatele 
universitare 
de atletism

Stadionul 
sîmbătă și 
Campionatelor universitare 
atletism. Cu tot timpul rece și 
vîntul puternic care au șțînjenit 
realizarea performanțelor înalte, 
totuși, multe din performanțele 
obținute pot fi considerate de 
valoare republicană și chiar in
ternațională.

Dintre rezultatele remarcabile 
în primul rînd trebuie mențio
nat recordul R.P.R. realizat de 
Maria Diți la aruncarea suliței, 
54.33 m, a doua performanță 
mondială a sezonului, record în
chinat celui de-al lll-lea Con
gres al Partidului. Această per
formanță dovedește că Maria 
Dili se pregătește cu seriozitate 
ri ne îndreptățește să așteptăm 
cu încredere întrecerea sa cu 
cele mai bune șulițașe ale lumii 
la Jocurile Olimpice.

Au mai avut comportări fru
moase studenții Cornel Porumb 
la înălțime : 2,04 m ; Nicolae 
Popovschi la lungime : 7.01 m; 
Lucian Borcescu la 1.500 m: 
4:06.6; Mircea Stein la triplu* 
salt 14.90 m; Ștefan Perneki la 
disc 44 86 m și El. Kineses la 190 
m: 10 9 sec. Dintre studente 
s-au remarcat Sanda Grosu, Eda 
Knall și Marilis Cuțui care au 
• ’-‘izat cîte 2 titluri de cam
pioni universitari. Prima a cîș- 
titat 100 m și 80 m.g. în 12,6 
sec și respectiv 12,0 sec. Knall 
a cîștigat înălțimea și lungimea 
cu I « ,i 5.37 m, iar Cuțui pro
bele de 400 și 800 m.

Faptul că aceste campionate 
s-au desfășurat în mai multe fi
ts pe a dat posibilitatea ca să 
fie aagrenați și chiar să ajungă 
pk«â în faza finală mulți stu- 
denți începători. Dintre aceștia 
•e curine în primul rînd să fie 
amintit studentul Marcel Comă- 
nesr-j din anul I la Institutul me- 
dico-farmaceutic, care, deși a 
participat de abia în toamnă la 
primul lui concurs atletic a reu- 
șit «â câștige titlul de campion 
uni**ys!tay la proba de 400 m. 

surpriza campionatelor.
In ce privește modul în care 

» au prezentat diferite centre u- 
■ivemtare la aceste campionate, 
trebuie si arătăm că atît Clujul 
cit ri Timișoara, care au vechi 
tmtt.tii în activitatea atletică, 
»-«u prezentat slab. Cu cîțiva 
«te in -rmi. Clujul cîștiga cam- 
pâamaleie în luptă mare cu 
Buiuejtinl și Timișoara. Acum. 
B»r=reftinl a câștigat 26 titluri 
de campion, 24 locuri II fi 25 i 

lneurî HL in timp ce Qu jul ; 
denr 3 txtinxk 3 lecui II fi 4 I 
Jocnn IIL iar Timășean nici 
un titfu, 2 locuri II și 2 locuri 
ILL Din alte centre universitare 
ea de pilda Galați. Craiova, nici 
un student nu a reușit sâ se cla
seze în primele 3-locuri. Aceste 
constatări trebuie’ să fie prilej 
pentru o serioasă analiză a cau
zelor care au determinat acea
stă rămînere în urmă a activi
tății atletice, universitare în 
provincie, tn ceea ce privește 
Bucureștiul, studenții acestui 
centru universitar s-au prezen
tat în general bine pregătiți și 
rezultatele obținute sînt și o 
răsplată pentru preocuparea pe 
care clubul Știința a arătat-o 
pentru atletism precum și rezul
tatul direct al muncii competen
te pe care antrenorii acestui club 
au dus-o cu tinerii studenți.

Republicii a găzduit 
duminică finalele 

de

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Știți cum se joacă 
rugbiul redus?

Rugbiul este un joc sportiv 
care, în ultima vreme, a început 
să capete o mare 
țara noastră, mai 
rile juniorilor, 
această disciplină 
fie promovată pe 
largă în rîndurile 
federația de Specialitate a luat, 
în ultima vrenie inițiativa intro
ducerii în activitatea asociațiilor 
sportive a rugbiului redus. Pen
tru a i informa pe cititori a- 
supra modului de organizare a 
acestui joc, ne-am adresat Iova 
rășului N. Pădureanu, antrenor 
federal de rugbi.

— Rugbiul redus — nc-a spus 
tov, Pădureanu — prezintă a- 
vantajul că poale fi practicat 
de echipe cu 7—8 sportivi, efec
tiv ce se poate alcătui mai lesne 
decît pentru jocul de rugbi în 
15. Centrul de greutate, cade pe 
jocul deschis (pe trei sferturi). 
Terenul dc joc se poate ame
naja pe lungimea unei jumătăți 
a oricărui teren de fotbal, hand
bal de cîmp sau rugbi. Durata 
partidei este de două reprize 
a 15 minute, rntrucît se ține 
seama de vîrsta jucătorilor 
(14—15 ani). De altfel, acest 
joc constituie o etapă pregăti
toare, primul pas spre jocul în 
15 pe care micii rugbiști îl vor 
practica mai tîrziu.

in general, jocul se conduce 
după aceleași reguli ca și jo*.. 
cui țn 15, în să. cu ci te va rr.odi- 
ficări: mijlocașii de grăfnâdă 
nu se atacă unul pe altul și nu 
au voie să depășească linia gră
mezii, decît după ce un adver
sar a iucat balonul cîștigat din 
grămada ordonată. Grămezile 
constituite din cîte trei jucători 
pot juca, la alegere, fie cu trei 
jucători în linia întîi, f’e cu doi 
jucători în linia întîi și un în- 
chizător, echipele fiind obligate 
să cunoască folosirea ambelor 
procedee. Grămezile nu au voie 
să se împingă, ci doar să sus
țină și sa ajute tragerea balo
nului.

Se pot folosi trei rezerve orî- 
cînd în timpul jocului, schim
barea jucătorilor făcîndu-se 
numai a tuner cînd jocul este 
oprit și anunțiMu-se arbitrul. 
Acesta poate dicta eliminări din 
joc pe maximum trei minut®

dezvoltare în, 
ales în rindu- 

Și pentru ca 
sportivă să 
scară și mai 

tineretului,

fără înlocuire (in cazul de aba
teri mai grave); eliminări din 
joc cu înlocuire sau eliminări 
pe ,;.cincj minute, 'cu.- înlocuire. 
Punctajul, ca și executarea dife
ritelor penalități decurg potrivit 
r egthl amefi t ului pe n t r u r ugbiui 
în 15.
- Din cele expuse rezultă că 

'drice iniifiictor sportiv, profe
sor de educație fizică ca și ori
care spo/tiv cu experiență poate 
deveni ’ lesne, prin însușirea' a- 
cestui regulament concis, un 
util instructor sau arbitru în 
rugbi. Aceasta arată că rugbiul 
nu mai este atit de „complex" 
sau „greu de înțeles" ca pînă 
acum pentru masele largi de 
tineret.

— Ne puteți spune ce s-a fă
cut pînă acum în acest sens ?

— Deși sînten; la început de 
drum, unele cluburi se ocupă 
cu seriozitate de introducerea 
acestui joc. Trebuie evidențiat 
în acest sens clubitT „Progresul" 
București care a inițiat o com
petiție de rugbi redus pentru 
juniorii din Capitală. Desigur, 
o inițiativă demnă de urmat și 
este neîndoios, că exemplul clu
bului „Progresul" va fi curînd 
urmat și de alte formații din 
Capitală ca și din provincie.

Nu același lucru putem spu
ne despre asociațiile sportive 
C.F.R. Buzău,; A.S^A, Sibiu sau 
Utilajul ^Petroșani care dovedesc 
încă destulă lipsă de preocupare 
pentru creșterea jurtiț>rîTor rug- 
biș.tî.

★
Firește, răspîndirea jocului de 

rugbi în masă necesită o largă 
acțiune care ar putea da roade 
frumoase. La această acțiune vor 
trebui să conlucreze susținut 
federația de rugbi, comisiile lo
cale, antrenorii, rugbiștii seniori, 
profesorii de educație fizică, 
instructorii voluntari, conduceri, 
le întreprinderilor și școlilor. 
Fără îndoială că la o ase
menea acțiune o contribuție im
portantă pot aduce organizațiile 
U.T.M. sprijinind și stimulînd 

mobili- 
tineri la

U.T.M. sprijinind și 
extinderea acestui joc, 
zînd cit mai niulți 
practicarea rugbiului redus.

S. SPIREA

lihai1 Tal și M. Botvinnic intr-o partidă caracteristică celor doi 
mari maeștri sovietici.

EFKACITATEA AJUTORULUI TOVĂRĂȘESC IN PRODUCJIE

Jocul de șah 
făcut mat

e nimic neobișnuit în 
faptul de a deveni campion 
mondial la vîrsta de 23 ani. 
23 și chiar sub 23 au și au 
avut atîția dintre cei care au 
cucerit laurii supremației 
mondiale în atletism, notație, 
schi, patinaj... O singură ra
mură sportivă a „rezistat" cu 
dîrtenie, cu incăpățînare. 
Vreme de trei sferturi de 
vene (de In prima întrecere 
pentru titlul de campion 
mondial de șah), sportul ce
lor 64 de patrate alb-negre 
n-a înregistrat nici un mare 
câștigător sub douăzeci și 
șase de ani. Atîția a avut 
Lasker cînd a cucerit de la 
Steinitz titlul suprem. Ern un 
fapt senzațional în istoria șa
hului — singurul sport în 
care supremația părea aproa
pe iremediabil asociată cu 
vîrsta tâmplelor argintii. A- 
poi, vreme de o viață de om, 
performanța celor „douăzeci 
și șase de ani" n-a mai putut 
fi întrecută și nici măcar e- 
galata... Pînă azi.

Pînă azi. cînd un tânăr din 
Riga, cunoscutul (iar de a- 
cum înainte celebrul) Țol 
și-a înscris numele pe tabela 
de onoare a marilor cam
pioni, la 23 de ani!

Nici un alt sport n-a opus 
atâta rezistență tinereții.

Doar șahul.
Pînă la Tal.
Iar Tal n-a cîștigat numai 

înaltul titlu ci. în numele ti
nereții, a făcut mat însuși 
jocul de șah (vîrstnicul. ve
nerabilul sport al minții), 
spulberînd mitul tâmplei ar
gintii.

în ce fel ? înțelegînd, în 
primul rînd, că nu va putea 
cîștiga lupta folosind armele 
marelui său adversar. Ofensi
va lui Botvinnik, excelent 
strateg, un adevărat filozof al 
tablei de șah, spirit metodic, 
de o mare profunzime in 
analiză, trebuia contracarată 
prin altceva. Va găsi Tal a- 
acest altceva, cheia? — iată 
întrebarea pe care și-au pus-o 
da la bun început șahiștii de 
pretutindeni. Cei doi nu se 
mai întâlniseră niciodată la 
masa de șah, înaintea ace
stui meci.

Și chiar prima partidă a 
dovedit că studentul din Riga 
nu e deloc dispus să calce 
drumuri bătătorite. Nu odată 
apoi, de-a lungul celor 21 de 
partide, mutările lui Tal ati 
produs stupefacție. Juca me
reu altceva. Stilul lui de joc 
are ceva din mișcarea pe ta
blă a calului — singura pie
să care se refuză mersului 
direct sau pe diagonală... în
fruntând orice risc, preferind 
inventivitatea, spontaneitatea 
— așa a reușit Tal să nu se 
lase prins în cleștele de oțel 
al gîndirii lui Botvinnik.

Stilul lui Botvinnik, stilul 
lui Tal... Caracterizată, ca 
orice artă mare, prin varieta
tea de stiluri a slujitorilor ei, 
arta șahistică sovietică își a- 
firmă necontenit supremația 
prin marii virtuozi pe care-i 
crește cu stăruință și pasiune. 
E o ștafetă de o neobișnuită 
continuitate, o ștafetă a 
schimburilor perfecte.

...Se povestește că la vila 
din Riga unde se odihnea 
Mihail Botvinnik cu 12 ani 
în urmă — după cucerirea, 
pentru întâia oară, a titlului 
mondial — s-a prezentat un 
copil, un pionier, afișînd o 
pretenție care l-ar fi făcut 
pe oricine să zîmbească : 
„Vreau să joc cu campionul 
mondial !"

îl chema Mihail Tal.

VICTOR V1NTU

O pană de cauciuc l-a făcut pe 
Ciclistul junior Ion Marinescu 
(asociația C.P.C.S. București) să 
piardă minute prețioase. Ele în
să vor fi cu. mult mai puține 
intrucît în ajutoud său i-a venit 
de îndată un „adversar** repre
zentant al asociației Construc
torul din Capitală. Imagine din 
întrecerea ciolistă desfășurate 
duminică pe șoseaua București- 

Tîrgoviște.

Foto 4 R. VASILE

m ne îmbunătățim munca 
Concluzia * Ci o bună parte 
din tineri — deși destul de 
bine calificați — nu cunoșteau 
temeinic problemele tehnice ale 
operațiilor de reparare a motoa
relor. Apoi, erau în brigadă unii 
cărora le plăcea să lase lucrul de 
pe o zi pe alte, si lucreze de 
mintuiali. Propuneri ? Mai întîi 
si «e organizeze in așa fel lucrul 
in briaadă incit tinerii mai slab 
pregătiți, care cunoșteau mai pu
țin operațiile la diferitele faze 
ale motoarelor, să lucreze pe lin
gi muncitorii mai vîrstnici din 
brigadă. Apoi să se institue un 
autocontrol asupra lucrului exe
cutat de către înșiși membrii 
brigăzii, fără ca să mai aștepte, 
ca o lucrare neexecutată corect 
să ajungă pînă la bancul de pro
bă al motoarelor. Cu toate aces
tea, „specializarea" la anumite 
operații, calificarea, nu putea să 
cunoască un salt serios fără o 
pregătire teoretică. S-a propus 
atunci să se studieze cartea „Ins
trucțiuni de reparare și exploata
re a motorului V 2-300“. Cu pre
gătirea documentației tehnice s-a 
angajat candidatul de partid Ene 
Nicolae. Este un băiat isteț, 
plin de vioiciune, cel mai
bun elev (e în clasa a IX-a) 
a școlii serale. Citește ne
spus de multă literatură tehnică. 
Este un fel de „cercetător". El a 
propus o raționalizare : refolosi- 
rea cuzineților palieri, care adu
ce economii în valoare de peste 
30.000 lei anual. El a fost pri
mul care a pregătit un referat 
asupra unui capitol din carte, pe 
care l-a prezentat în fața mem
brilor brigăzii, legîndu-1 foarte 
concret de problemele muncii lor. 
Acesta a fost începutul și una

din măsurile pe care și-a propus 
brigada să la ia pentru a veni 
în ajutorul tuturor membrilor 
brigăzii și în același timp în a- 
jutorul celorlalte brigăzi prin 
realizarea la timp a planului și 
executarea lucrărilor de calitate. 
Ene Nicolae, este nu numai „lec- 
torul“ brigăzii, cel care-și infor
mează tovarășii de muncă cu 
toate noutățile tehnice, dar și 
unul din „profesorii" celor mai 
tineri lucrători. Nu de mult a 
sosit un om nou în brigadă, tî- 
nărul Nistor Spiridon, în vîrsta 
de 19 ani. El nu cunoaște încă 
procesul de producție. Ene îl 
ajută, stă tot timpul lîngă el, îi 
explică cura să execute anumite 
lucrări.

Acum brigada nu mai este o 
piedică pentru celelalte brigăzi, 
ci dimpotrivă, le ajută prin fap
tul că-și realizează cu 3-4 zile 
înainte de termen planul lunar și 
execută produse de calitate su
perioară, pregătind astfel noi mo- 
toare, ca în primele zile ale lu
nii următoare, celelalte brigăzi 
să poată să-și „atace“ din plin 
obiectivele planului. Acesta este 
unul din cîștiguri. Dar membrii 
acestei brigăzi, cei din brigada 
lui Corcodel Iulian, ca și din ce
lelalte brigăzi au mai cîștigat 
ceva : un spor de conștiință care 
nu se poate măsura în procente. 
Tinerii au înțeles că fiecare din
tre ei este răspunzător nu nu
mai pentru propria lui muncă ci 
și pentru munca tovarășului de 
alături, a vecinului, că nu poate 
să-i fie indiferent dacă acesta 
muncește bine sau slab, că e o 
datorie de onoare pentru tine ca 
muncitor să-ți ajuți tovarășul de 
alături, să-i împărtășești cunoș
tințele, experiența ta, și în a- 
celași timp să înveți de la el. Și 
asta datorită faptului că tinerii

de la Uzinele „Poiana** Cîmpina 
mobilizați de către organizația 
U.T.M., sub conducerea organiza
ției de partid, în Cadrul întrece
rii socialiste s-au ajutat între ei, 
și-au împărtășit reciproc experi
ența, cunoștințele acumulate, și- 
au creat o obligație colectivă în 
a studia, în a căuta în cărțile 
tehnice și în studiu soluții prac
tice pentru îmbunătățirea muncii 
lor, a fiecăruia în parte.
----- ------•------

Informații
La 7 mai s-a reîntors 

Capitală, venind de la Geneva, 
delegația R.P. Romîne care a 
participat la lucrările celei de a 
lo-a sesiuni a Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa.

Delegația R.P. Romîne a 
fost condusă de tov. Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțului, 
care cu prilejul acestei sesiun* 
a fost ales vicepreședinte al 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa.

★
Duminică dimineața a sosit în 

Capitală prof. dr. Jean Sarrailh, 
rectorul Universității Sorbona 
din Paris, care ne vizitează țara 
la invitația Institutului romin 

culturale cu

în

care
(Urmare din pag.

Un „atît“ 
înseamnă totul
l-a)

primul rînd, dragostea 
colectivă, dorința ei 
prin fapte, nu prin vorbe — de 
a o vedea mai bogată, mai în
floritoare, de a ști că oamenii 
sînt mulțumiți și fericiți în ma
rea lor familie. Oamenii pre
țuiesc la ea stăruința, pricepe
rea ei gospodărească. Pe unde 
trece, ca cercetează totul spune 
ce e bine și ce e rău, ce trebuie 
și cum trebuie îndreptat. Oame
nii și-au dat seama că e pri
cepută, că știe multe, incompa
rabil mai mult decît ei, dar nici
odată inginera nu s-a fălit cu 
asta în față, îi asculta atentă, 
întotdeauna lua ceea ce e bun 
din experiența lor îndelungată.

ei pentru
— spusă

-- E ca un om de-a1 nostru, 
din colectivă, spune președin
tele. Parca ar fi trăit aici, în 
satul nostru, de cînd lumea.

Pentru merite deosebite în 
muncă. Viorica Time a fost de
corată în martie I960 cu „Me
dalia Muncii". Dar asta nu mi-a 
spus ea. Am aflat la înapoierea 
în Brăila de la unul din secreta- 
rii comitetului raional de par
tid.

— Nu e în firea ei să se lau
de, zicea secretarul, 
bine Se mulțumește 
munca ei folosește 
colectiviștilor. Atît.

Acest „atît" — adaug eu 
înseamnă de fapt totul.

O cunosc 
să știe că 
oamenilor.

pentru relațiile 
străinătatea.

★
în cadrul unui 

periență dintre 
„Babeș Bolyai"-Cluj și Universi
tatea din Bologna — Italia, luni 
a sosit la Cluj o delegație de 
profesori ai acestei universități, 
formată din prof. dr. Gherardo 
Forni, rectorul universității, 
prof. Angelo Mangini, decanul 
facultății de chimie industrială 
și prof. Mario Villa, directorul 
Institutului de geometrie.

schimb de ex- 
Universitatea



15 ani de la eliberarea Zn memoria ostașilor căzuți
Cehoslovaciei in lupta împotriva fascismului

Cuvîntarea tov.

Dumitru Simulescu
Cu deosebită bucurie — a 

spus vorbitorul — luăm astăzi 
parte la marea sărbătoare a 
poporului frate cehoslovac, care 
aniversează împlinirea a 15 ani 
de la eliberarea patriei sale de 
sub ocupația hitleristă.

2iua de 9 Mai 1945 — ziua 
eliberării Cehoslovaciei, care 
este în aceiași timp și ziua vic
toriei asupra Germaniei hit’e- 
riste — a reprezentat un mo
ment de cotitură istorică în 
viața și lupta popoarelor Ceh 
și slovac.

In cei 15 ani care au trecut 
de la eliberare, poporul ceho
slovac a obținut succese impor
tante în domeniul politic, eco
nomic și cultural. Astăzi el se 
găsește 1H plin aVint pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
trasate de Congresul ăl XI-lea 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia cu privire la ddsă- 
virșirea Construirii socialismu
lui in Cehoslovacia.

Cu prilejul marii sărbători 
naționale a poporului frate ce
hoslovac, poporul romîn trans
mite oamenilor muncii din Ce
hoslovacia un cald salut tovă
rășesc.

Istoria Cehoslovaciei —- a 
spus in continuare vorbitorul— 
cunoaște nenumărate pagini de 
luptă eroică a popoarelor ceh și 
slovac pentru o viată liberă. 
Împotriva cotropitorilor străini, 
perttrU independență națională. 
Poporul cehoslovac, mobilizat 
și condus de partidul comunist, 
a luptat cu vitelie împotriva 
subjugării țării sale de către 
hoardele hitleriste care. In urma 
trădării de la Miinchen, au fă
cut din Cehoslovacia una din- 
*re primele victime ale agre
siunii fascismului german.

După eliberarea țării de că. 
tre glorioasa armată sovietică 
poporul cehoslovac, sub con
ducerea încercatului său part:d 
comunist, a zdrobit uneltirile 
reacțiunil interne, și-a luat 
soarta in propriile sale mlini 
ți a pășit hotârît pe calea 
transformării socialiste a tării.

Dind numeroase exemple, 
vorbitorul a subliniat in con
tinuare că in anii regimului de. 
mocrat.popular oameni] muncii 
din Cehoslovacia, răspunzînd cu 
entuziasm la chemările parti
dului și guvernului, au obținut 
mari succese în dezvoltarea in. 
dustriei socialiste, în transfor
marea socialistă a agriculturii, 
în creșterea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al 
oamenilor muncii.

In cursul acestui an crește
rea producției Va fi egală cu 
aproape o treime din volumul 
.total al producției R. Ceho
slovace din anul 1948.

Cehoslovacia a depășit multe 
din țările capitaliste atlt din 
punctul de vedere al ritmului 
de dezvoltare a producției, cit 
și în ceea ce privește producția 
celor mai importante produse 
industriale pe cap de locuitor.

Succese importante s-au obți
nut și în transformarea socia
listă a agriculturii. Realizările 
obținute în dezvoltarea econo
miei naționale au permis ca ni
velul de trai al poporului ceho
slovac să crească necontenit. 
Știința șl cultura Cehoslova
ciei s-au dezvoltat în mod larg. 
A crescut numărul școlilor su
perioare ți al studenților.

In etapa actuală poporul Ce
hoslovac muncește cu entu
ziasm pentru traducerea în via
ță a sarcinilor trasate de Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.. Di
rectivele privind cel de-al 3-lea 
plan cincinal adoptate de con
gres prevăd un vast program 
de dezvoltare a economiei na
ționale cehoslovace în anii ur
mători. In 1965 producția in
dustrială. de exemplu, va. crește 
cu 90—95 la sută față de 1957.

Ca urmare a dezvoltării im
petuoase a producției industria, 
le și agricole, nivelul de trai 
material și cultura.! al oameni
lor muncii din Cehoslovacia va 
crește considerabil.

Referindu-se apoi la relațiile 
de prietenie frățească ce leagă 
popoarele noastre, tov. Dumitru 
Simulescu a spus: In împre
jurările grele cînd clasele stâ
rnitoare din Romînia burghe- 
zo-moșiereascâ desfășurau o 
prigoană sălbatică împotriva 
clasei muncitoare din țara noa
stră și a color mai buni fii ai 
săi. solidaritatea frățească a 
muncitorilor cehoslovaci, pro
testul lor împotriva acestor sa
mavolnicii au constituit un spri
jin prețios pentru clasa noastră 
muncitoare.

In momentele tragice cînd 
Cehoslovacia era dezmembrată 
ca urmare a rușinosuluiși cri
minalului tirg de la Miinchen. 
Partidul Comunist din Romînia 
a mobilizat pe oamenii muncii 
la acțiuni de protest Împotriva 
acestui dictai, organizing miș
carea de solidaritate cu lupta 
poporului cehoslovac.

Prietenia tradițională dintre 
cele două popoare ale noastre a 
fost cimentată cu singele văr
sat de ostașii romîni și cehi, 
care, cot la cot, cu glorioasa 
armată sovietică eliberatoare, 
au luptat împotriva dușmanului 
oomun — fascismul german.

După instaurarea puterii de- 
mocrat.populare tn țările noas
tre, prietenia tradițională din
tre popoarele romîn și ceh»- 

slovac a căpătat un conținut 
nou, izvocît din țelul rx>stru 
comun — victoria deplina a so
cialismului. Unite pe veci în 
marea familie a țarilor socia
liste, popoarele noastre luptă 
sub stcagirf merxism-lenln.'smu- 
lui pentru dezvoltarea economiei 
lor, pentru ridicarea nivelui de 
trai.

O expresie elocventă a carac
terului relațiilor dintre țările 
noastre este acordul econo
mic de lungă durată care 
prevede între altele construi
rea unei centrale electrice 
de mare putere în Romî
nia, industria cehoslovacă fur- 
nizînd utilajele necesare, iar Ro
mînia livrînd în schimb Ceho
slovaciei energie electrică. In 
baza acordurilor încheiate între 
țările noastre, Cehoslovacia ne 
livrează mașini și instalații teh
nice pentru industria construc
toare de mașini, electrotehnică, 
chimică, alimentară, cocs și la
minate , la rîndul ei, țara noa
stră livrează Cehoslovaciei pro
duse petrolifere, chimice, utilaj 
industrial, produse agro-alimen- 
tare.

Vorbitorul a a-rătat că se dez
voltă de asemenea colaborarea 
culturală, tehnicp-științifica, din
tre R. P. Romînă și R. Ceho
slovacă.

La dezvoltarea relațiilor ro- 
mîno-cehoslovace o contribuție 
de mare însemnătate a adus-o 
vizita delegației guvernamenta
le și de partid a R. P. Ro-mîne, 
condusă de. tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a vizitat 
Cehoslovacia în octombrie 1958.

Alături de Uhiunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste, R.P 
Romînă și R. Cehoslovacă, an
trenate în mutica pașnică, Crea
toare de construire a unei vieți 
fericite, militează activ peniru 
rezolvarea pe calea tratativelor 
a tuturor problemelor internațio
nale litigioase, pentru triumful 
principiilor coexistenței pașnice 
în relațiile dintre state cu sis
teme social-economice diferite.

R. P. Romînă ?i R. Cehoslova
că sprijină întrutotul inițiativele

Cuvîntarea ambasadorului

dr. Ivan Rohal Ilkiv
Poporul muncitor cehoslovac 

— a spus ambasadorul Ivan Ro
hal Ilkiv — sărbătorește a 15 a 
aniversare a eliberării patriei 
sale de către Armata Sovietică, 
într-o atmosferă de muncă paș
nică, în plin avînt creator in ac
tivitatea politică și economică. 
Sub conducerea Partidului Co
munist, oamenii muncii din R. 
Cehoslovacă îndeplinesc cu suc
ces sarcinile ce decurg din ho- 
tărîriie Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Ceho
slovac cu privire la desâvirșirea 
construirii socialismului. Directi
vele Congresului în legătură cu 
grăbirea ritmului de dezvoltare 
al forțelor de producție și măsu
rile luate de partid guvern în 
domeniul organizării statului, a 
dirijării și organizării economiei 
naționale, s-au bucurat de spri
jinul deplin al tuturor oamenilor 
muncii cehoslovaci.

Infățișînd pe larg succesele 
oamenilor muncii din Ceho
slovacia în dezvoltarea econo
miei, vorbitorul a arătat că nive
lul producției industriale stabilit 
de cel de-al II-lea plan cincinal 
(1956*1960), care stabilea creș
terea producției industriale cu 54 
la suta fața de 1955 — a fost 
realizat de pe acum, producția 
globală crescînd de patru ori 
față de 1937. Creșterea anuală a 
producției industriale în perioa
da 1948-1958 a fost, în medie, 
de 11,7 la,-sută Centrul de 
greutate al industriei ceho
slovace sînt ramurile industriei 
grele și, mai cu seamă, construc
ția de mașini.

In continuare, ambasadorii! R. 
Cehoslovace a arătat că dezvol
tarea producției mijloacelor de 
producție a permis dezvoltarea 
celorlalte ramuri ale economiei, 
inclusiv a agriculturii. Sutele de 
mii de mașini pe care le-a pri
mit agricultura reprezintă una 
din condițiile de seamă ale ma
relui avînt al mișcării coopera
tiste în agricultură. In momen
tul de față sectorul socialist 
(fermele de stat și cooperativele 
de tip socialist) cuprind 86,2 la 
sută din suprafața agricolă, reia- 
țiile de producție socialiste obți- 
nînd superioritatea absolută și 
în agricultură.

Referindu-se apoi la dezvolta
rea comerțului exterior și crește, 
rea în cadrul acestuia a procen- 
tutui, produselor industriale, vor
bitorul a spus că în anul I960 
volumul comerțului exterior ceho
slovac va fi de două ori măi 
mare decît în anul 1948. Volu
mul schimbului de mărfuri cu 
țările socialiste a crescut, înce- 
pînd din anul 1948, de peste 
patru ori, iar în cursul anului 
trecut el reprezenta 70 la sută 
din volumul total al schimbului 
de mărfuri cu străinătatea.

Subliniind că al treilea plan 
cincinal (1961-1965) prevede dez
voltarea producției industriale 
intr-un ritm nemicșonat, vorbi
torul a spus că producția indu
strială va crește cu 50 la sută și 
va contribui în proporție de 70 
la sută la crearea produsului na. 
țional; productivitatea muncii 
va crește, în industrie, cu 72 la 
sută.

de pace ale U.R.S.S., propune
rile sale cu privire la dezarma
rea generală și totală, cu pri
vire la încetarea experiențelor
cu arma nticieară.

Peste cîteva zrle se Va întruni 
la Păris, conferința la nivel 
înalt. Credincioasă politicii de 
coexistență pașnică. Uniunea 
Sovietică vine la această confe
rință cu hotărîrea fermă de a 
face tot, tot ce-i stă în putință 
pentru succesul ei împreună cu 
toate popoarele lutnii, popoarele 
noastre • așteaptă de la această 
conferință măsu?i concrete care 
să ducă la cc-ntinua destindere 
în relațiile internaționale, la 
dezarmarea generală și totala, 
la asigurarea păcii și prieteniei 
Între popoare.

Popoarele romin și cehoslovac 
au suferit mult în trecut de pe 
urma acțiunilor agresive ale 
ftiilitariștilor germani și sint 
hotărîte să nu precupețească 
nici un efort pentru dejucarea 
planurilor cercurilor agresive de 
stimulare a militarismului ger
man. de reînviere a fascisms 
lui- Călea zădărnicirii planuri
lor agresive ale militarismului 
german este lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial, încheierea Tratatului 
de bace cU Germania, acorda
rea statutului de oraș liber Ber
linului occidental.

Popoarele fomîn și cehoslovac, 
țările noastre își aduc și își vor 
aduCe și în viitor contribuția 
lor activă la lupta tuturor for
țelor iubitoare de pace împotri
va Cercurilor agresive oare se 
străduiesc să împiedice destin
derea în relațiile internaționale, 
să stimuleze politica războiului 
rece și cursa înarmărilor, con
damnate de istorie.

Popoarele noastre împreună 
cu celelalte popoare ale țăril-or 
socialiste sînt hotărîte să lupte 
neobosit pentru a asigura tri
umful politicii de coexistență 
pașnică, pacea și colaborarea in
ternațională.

ParUcipîno ou bucurie la ma
rea sărbătoare a poporului frate 
cehoslovac, a spus în încheiere 
vorbitorul poporul romîn îl fe
licită călduros și-i urează din 
toată Inkna noi și mărețe suc
cese în munca și lupta pentru 
construirea socialismului în pa
tria sa liberă și independentă, 
pentru menținerea și apărarea 
păcii.

Ambasadorul R. Cehoslovace a 
arătat că în dezvoltarea viitoare 
a bazei metalurgice, un rol im
portant îl va juca combinatul 
metalurgic din Slovacia răsări
teană, a cărui construcție a Ui*, 
ceput anul acesta în apropierea 
orașului Kosice.

In continuare vorbitorul a a- 
arătat că partidul șl guvernul 
au adoptat în ajunul celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei noi măsuri menite să 
ducă la creșterea nivelului de 
trai al poporului cehoslovac — o 
nouă reducere de prețuri, spori
rea din nou a pensiilor de bătrî- 
nețe, invaliditate, a pensiilor de 
urmași etc., în urma cărora oa
menii muncii din R. Cehoslovacă 
vor rea-liza o economie anuală de 
2,46 miliarde coroane.

Festivitățile închinate celei 
de-a io-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei coincid cu campa
nia electorală în vederea alege
rilor pentru Adunarea Națională, 
Consiliul Național Slovac și Co
mitetele Naționale, precum și cu 
pregătirile pentru Conferința Na- 
țională a Partidului, care va lua 
în discuție proiectul celui de-al 
111-lea plan cincinal și proiectul 
noii constituții, socialiste.

In continuare, vorbitorul a 
spus : „Noi știm bine că măre
țele planuri pe care ni le-am 
propus pentru anii ce urmează 
nu ar putea fi îndeplinite cu suc
ces fără apartenența noastră la 
marele lagar socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietica, fără înțe
leaptă politică leninistă, de con
viețuire pașnică, pe oare o pro
movează cu atîta »ucces Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
primul secretar al Comitetului 
său Central, președintele guver
nul ut sovietic, N. S. Hrușciov.

Ne dăm seama, de asemenea, 
foarte bine, a spus vorbitorul, 
de însemnătatea pe care o are 
pentru dezvoltarea economiei 
noastre naționale colaborarea 
cu Republica Populară Romînă, 
frățească. Cu bucurie constatăm 
că această colaborare se desfă
șoară ou succes în toate direc
țiile. O mărturie grăitoare în a- 
cest sens este, de pildă, faptul 
că acordul privind schimbul de 
mărfuri între Republica Ceho
slovacă și Republica Popu
lară Romînă, pe anul în 
curs prevede un volum mă
rit cu .37 la sută față de anul 
precedent și faptul că în decursul 
realizării acestui acord acest vo
lum este extins și mai mult. Ca 
urmare a succeselor obținute în 
politica de industrializare socia- 
listă, se schimbă și structura 
schimbului de mărfuri. Spre 
deosebjre de timpurile trecute, 
Cehoslovacia importă astăzi din 
Romînia nu numai materii pri
me și semifabricate, ci și produ
se finite, mașini, instalații de 
foraj, instalații pentru fabrici de 
ciment, electromotoare, transfor
matoare etc. Colaborarea eco
nomică de lungă durată se des
fășoară, de asemenea cu suc
ces. Cehoslovacia colaborează, 
de pildă, cu R P. Romînă în 
domeniul dezvoltării bazei ener
getice, Romînia contribuind la 
industrializarea Slovaciei răsă

ritene prin furnizarea de ener* 
giei electrică. Este înbucurător 
faptul că această colaborare în
cepe să se extindă și în do
meniul agricuiturii. In cursul 
anului trecut, de pildă, spe
cialiștii cehoslovaci au stu
diat în R.P.R. problemele 
organizării muncii în gos*- 
podăriile de stat, problemele 
cultivării- porumbului hibrid, iâr 
specialiștii romîni au luat cunoș
tință de experiența Cehoslovaciei 
în cultivarea sfeclei de zahăr.

Prietenia- dintre țările noastre, 
a spus in încheiere vorbitorul 
are o veche tradiție. Ea datează 
din timpul luptelor comune ale 
popoarelor noastre împotriva 
monarhiei habsburgice și a fost 
întărită de colaborarea partide
lor noastre comuniste în perioa1 
da de ascensiune a fascismului. 
Această prietenie a fost apoi’ pei 
cetluită de singele ostașilor ro
mîni care, cot la cot cu armate1 
le sovietice și partizanii ceho
slovaci, au luptat pentru elibe
ra'ea Cehoslovaciei de sub jugul 
hitle-rist Poporul nostru vă 
păstra o veșnică recunoștință e- 
roflor romîni care odihnesc în 
pămîntul patriei noastre.

Alte manifestări
Duminică seara, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al 
R. Cehoslovace la București, Ivan 
Rohal-Ilkiv, a ținut o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și 
de televiziune cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fas
cist.

★

Cu prilejul aniversării elibe
rării Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist, luni dimineața am- 
basâdorirl extraordinar și ple
nipotențiar al R. Cehoslovace la 
București lvan Rohal Ilkiv. îne 
soțit de membrii ambasadei a 
depus o coroană de flori la 
monumentul Eroilor Sovietici 
din Piața Victoriei.

Au fost prezertți V. F. Niko
laev, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și aiți membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice.

★

în dimineața aceleași zile am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. Cehoslovace la 
București, Ivan Rohal Ilkiv, în
soțit de membrii ambasadei, a 
depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei.

La solemnități au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și ai Ministe
rului Forțelor Armate.

(Agerpres)

Cuvîntarea ambasadorului 
R. Cehoslovace

(Vnnsre din pag. l-a)

Poporul nostru muncitor este 
conștient de faptul ci succesele 
obfinute se datoresc colaborării 
cu Uniunea Sovietică și cu ce
lelalte țări ale marelui lagăr 
socialist. Noi știm că minuna
tele planuri de perspectivă pe 
care Partidul Comunist din Ce
hoslovacia le trasează oameni
lor muncii din țara noastră țj-ar 
putea fi îndeplinite fără asigu
rarea păcii, fără politica leni
nistă de conviețuire pașnkă, 
promovată în chip atît de mi
nunat de partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și de primul 
secretar al C.C. al P.C.U S^ 
N. S. Hrușciov.

Poporul nostru dă o înaltă 
prețuire roadelor colaborării 
multilaterale dintre țara noa
stră și Republica Populară Ro
mînă, frățească. Sîntem fericiți 
că această colaborare inspirată 
de partidele noastre frățești 
continuă să se adincească și să se 
dezvolte. Colaborarea economică 
între Republica Cehoslovacă și 
R. P. Romînă constituie o te-

Cuvîntarea 
Chivu

(Urmare din pag. l-a)

Antrenate în munca pașnică, 
constructivă, Republica Popu
lară Romînă și Republica Ce
hoslovacă împreună cu celelalte 
țări socialiste, sint profund in
teresate în menținerea și întă
rirea păcii în lume.

Ne mai despart cîteva zile de 
conferința șefilor guvernelor ce
lor patru mari puteri. împreună 
cu toate popoarele iubitoare de 
pace, popoarele romîn și ceho
slovac își exprimă speranța că, 
în ciuda încercărilor pe care le 
fac adepții „războiului r©ce“ de 
a învenina atmosfera internațio
nală și a crea condiții nepriel
nice tratativelor, glasul rațiunii 
se va face auzit tot mai puter
nic și că la Conferința de la 
Paris reprezentanții puterilor 
occcidentale își vor alătura e- 
forturile la cele ale Uniunii So
vietice. în vederea consolidării 
șl dezvoltării rezultatelor obți
nute pînă acum direcția dee*

La Monumentul
La 9 rnai, cu prilejul Zilei 

Victoriei, la Monumentul Eroi
lor Patriei, au fost depuse co
roane de flori.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii : Alexandru Moghio* 
roș, general de armată Leontin 
Sălăjan, C. Alexandru Bîrlă* 
deânu, Anton Moisescu, vicepre
ședinte șl Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, A. Bunaciu, 1. Cozma, 
Gh. Diaconescu, M. FlorescU, C. 
Loticear, 1. Mufgulestu, G. Ră* 
dulescU, D. Simulescu, M. Su- 
der, A. Vijoli, miniștri, Alexa 
Augustih, A. Breitenhofer, F. 
Dăna-lache, N. Guină, A. Joja, 
Elena Lasciî-Iordăchescu, M. 
Mujic, 1. Pas, Pe:re Lupu, C. 
Scarlat, B. Solomon, Ghirela 
Vass, membri af C.C. al P.M.R., 
Mihâi Bujor, P. Constantirtes- 
cu-lași, Filip Geltz, N. Gh. 
LUpU, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceănu, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, ge
neralii colonel Floca Arhrp și 
1. Tutoveartu și general locote
nent M. Burcă adjuncți ai mi
nistrului Forțelor Afrriate, ge
neral loCoteftaftit Gh. P’ntilie șl 
generai maior Steiian Staicu, 
âdjuneți ai ministrului Aface
rilor Interne, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, general de armată Ia- 
cob Teclu, șeful Academiei Mi* 
litote Generale, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist: generalii de ar-

La Monumentul Eroilor Sovietici
Cu prilejul Zilei Victoriei, la 

9 mai, la Monumentul Ero’Jor 
Sovietici au fost depuse coroa
ne de fiori.

La solemnitate au luat 
parte tovarășii: Alexa-ndru 
Moghioroș,: genera? de armată 
Leontin Sălăjan, Alexandru Bir- 
lădea-nu, Anton Moisescu. vice
președinte și Gh. Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, A. Bunaciu, I. Coz- 
ma, Gh. Diacortescu, M. Flo- 
rescu. C. Loncear, I. Murgules- 
cu, G. Radulescu, D. Simules
cu, M. Su-der, A. Vijoli, miniș
tri, Alexa Augustin, A. Brei- 
tenhofer. FI. Dănălache, N. 
Guină, A. Joja, Elena Lascu- 
lordăchescu* M- Mujic, I. Pas, 
Petre Lupu, C. Scarlat, B. So
lomon, Ghizela Vâss, membri 
ai C.C. el P.M.R.. Mihai Bujor. 
P. Constantinescu-Iași, Filip 
Geltz, N. Gh. Lunu, C- Para- 
schivescu-Bălăcea-nu, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale. generalii colonel Floca 
Arhip și I. Tutoveanu și gene
ral locotenent M. Burcă, ad- 
juncți ai ministrului Forțelor 
Armate, general locotenent Gh. 
Pintilie și general maior Steiian 
Staicu, adjuncți ai ministrului 
Afacerilor Interne. Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului 

melie de nezdruncinat a tradi
ționalei prIetenH dintre popoa
rele noastre, prietenie cimentată 
de lupta comună împotriva mo
narhiei austro-ungare, de cola
borarea partidelor noastre revo
luționare în perioada ascensiu
nii fascismului, și pecetluită c« 
singele vărsat de eroicii ostași 
romîni. care cot la cot cu glo
rioasa Armata Sovietică și parti
zanii cehoslovaci au luptat pen
tru libertatea noastră și a dv.

Îngăduiți-mi să mă folosesc 
de acest prilej pentru a mulțu
mi C.C. al P.M.R., primului său 
secretar, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Guvernului R P. 
Romine și președintelui său, to
varășul Chivu Stoica, Marii A- 
dunări Naționale și președinte
lui Prezidiului, tovarășul Ion 
Gh. Maurer, pentru colaborarea 
frățească.

Și în sfirșit îngăduiți-mi să 
ridic paharul pentru prietenia 
intre popoarele Cehoslovaciei și 
R. P. Romine, pentru unitatea 
lagărului socialist în frunte cu 
eliberatoarea noastră, Uniunea 
Sovietică, pentru asigurarea pă
cii în lumea întreagă.

tovarășului 
Stoica
tinderii internaționale țl co
existentei pașnice intre toate 
statele, firi deosebire de sis
tem social.

Urăm din toată inima talen
tatului șl harnicului popor ce
hoslovac noi și tot mai mari 
succese in munca pe care o de
pune pentru desâvirșirea con
strucției socialiste în patria sa- 

Tngădulți mi să ridic paharul 
pentru înflorirea continuă a 
Cehoslovaciei socialiste ;

pentru sănătatea primului se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, și președintele Re
publicii Cehoslovace, tovarășul 
Antonin Novotny ;

in sănătatea tovarășului Vi
liam Șiroky, președintele Gu
vernului Republicii Cehoslovace: 

pentru continua întărire a 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele romîn și cehoslovac;

pentru unitatea de neînvins a 
puternicului lagăr al păcii și 
socialismului în frunte cu U- 
niunea Sovietică I

Pentru pace trainică Intre 
popou*4 .

Eroilor Patriei
mată în rezervă V. Atanasiu și 
C. Vast-liu-Rașca nu, generalii 
colonel in rezerva R. Nscultscu- 
Cociu, R. Rusescb, D. Dârtiă- 
ceanu, academicieni, conducă
tori a> unor instituții centrale, 
departamente și organizații 
obștești» reprezentanți ai comi
tetelor orășenesc și regional 
București ale P.M.R.. ai corni* 
tetelor executive a»le sfaturilor 
populare al Capitalei și Re
giunii București, delegați ai 
oamenilor muncii din ma
rile întreprinderi din Capitala, 
generali activi și de rezervă» 
ofițeri și ostași ai forțelor noa
stre armate, oameni de arta și 
eultură.

A fost intonat Imnui de Stat 
al R.P. Romî-ne.

Au fost depuse âpof coroârte 
de flori din partea: C.C. al 
P.M.R. și Consiliul de Miniștri, 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, corpului diplomatic, Mi
nisterului Forțelor Armate. Con
siliului Central at Sindicatelor, 
C.C. al U.T M., Consiliu'ui na
țional al femeilor, Comitetului 
orășcfi’isc București al P.M.R. 
și Sfâtului Poptrlar al Capitalei, 
Academiei R.P. Romîne, Con
siliului general A.R.LU.S., Co
mitetului național pentru apă- 
ra'ea păcii, din partea unor mi
nistere, întreprinderi și fnsti* 
tuții.

Pârticipa-riții la solemnitate 
au primit apoi defilarea com
paniei de onoare.

Afacerilor Externe, general de 
Armată lacob Țeclu, șeful Aca
demiei Militare Generale, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist: generalii 
de armată in rezervă V. Ata- 
hasiu șl C- Vasilta-Rășcanu, 
generalii colonel in rezervă R. 
Niculescu-Cociu, R. RilsesCU, D. 
Dămăceanu, academicieni, con
ducători ai unor instituții cen
trale, departamente și organi
zații obștești, reprezentanți ai 
comitetelor orășenesc și regio
nal București ale F.M.R., ai co
mitetelor executive ale sfaturi
lor populare al Capitalei și re
giunii București, delegați ai oa
menilor muncii din marile între
prinderi din Capitală, generali 
activi și de rezervă, ofițeri și 
ostași ai forțelor noastre arma
te, oameni de artă și cultură.

Au fost intonate Imnul de S' 
ai R. P. Romine, și Imnul ae 
Stat al Uniunii Sovietice.

Au tost depuse a-poi coroane 
de flori din partea: C.C. al 
P.M.R. și Consiliului de Miniș
tri, Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, corpului diplomatic, 
Ministerului Forțelor Armate. 
Consiliului Centra! al Sindica
telor, C.C. al U T.M.. Consiliu
lui național al femeilor, Comi- 
tetuiu, orășenesc București al 
P..M.R. și Sfatului Popular al 
Capitalei, Academiei R. P Ro
mine, Consiliului general 
A.R.L.U.S- Comitetului na(io- 
oal pentru apărarea păcii, din 
partea unor ministere, intreprin. 
deri și instituții.

Cet prezențf au primit apoî 
defilarea companiilor de onoar*.

*

Gu prilejui Zilei Victoriei 1- 
asuprt fascismului german, luni 
dimineața la cimitirul eroilor 
romtni de la Ghencea și 1* ci- 

I mitirefe eroiier sovietici din co- 
munele Herăstrău și Jilava * 

| avut loc solemnitatea depunerii 
; de coroane de Hori.

Au participat generali și off- 
I țeri ai forțelor noastre armate, 
i reprezentanți ai comitetelor de 

partid și sfaturile populare 
i raionale, delegații de oameni 

ai muncii din întreprinderi, mi4 
nistere, instituții din Capitală, 
studenți, elevi și pionieri.

Au fost intonate Imnurile de 
stat ale R.P.Romine și U.R.S.S.

La monumentele și pe mor
mintele ostașilor romîni și so
vietici, care s-au jertfit pentru 
eliberarea României de sub jugul 
fascist, au fost depuse coroane 
de flori din partea Ministerului 
Forțelor Armate ale R.P. Ro- 
mîne, precum și din partea unor 
Întreprinderi, ministere și Insti
tuții.

Depuneri de coroane 
din partea ambasadei 

R. D. Germane
Cu prilejul celei de-a 15-a a; 

niversări a eliberării Germaniei 
de sub jugul fascist, duminică 
dimineață ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R.D. 
Germane la București, Wilhelm 
Bick, însojii de membrii amba
sadei, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor So
vietici din Piața Victoriei.

Erau prezenti membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice, în 
frunte cu V. F. Nicolaev, în
sărcinat cu afaceri ad-mterim al 
Uniunii Sovietice la București.

In dimineața aceleeași zile, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. D. Germane 
la București, Wilhelm Bick, în
soțit de membrii ambasadei, a 
depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei,

.țAgerpres)

La Cimitirul Militarilor Britanici
Cu prilejul Zilei Victoriei, 9 

Mai, au fost depuse coroane de 
flori la Cimitirul Militarilor Bri
tanici căzuți pe teritoriul Romi- 
niei in lupta împotriva fascis
mului.

La solemnitate au luat par
te : Alexandru Moghioroș și 
Alexandru Birlădeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniș
tri. general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Ar
mate. Anton Moisescu, vice
președinte și Gh. Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, A. Bunaciu. I. Coz- 
ma, Gh- Diaconescu. M. Flo- 
rescu, I. Murgulescu, G. Radu
lescu, D. Simulescu, M- Suder, 
A. Vijoli, miniștri. F. Geltz, N- 
Gh. Lupu, C. Paraschivescu-Bă- 
tăceanu, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, gene
ralii colonel Floca A-hip și I- 
Tutoveanu și general locotenent 
.M. Burcă, adjuncți ai ministru
lui Forțelor Armate. general 
maior St. Staicu, adjunct al mi

te
La solemnitățile de la Monu

mentul Eroilor Patriei, Monu
mentul Eroilor Sovietici și Ci
mitirul Militarilor Britanici au 
asistat membri ai corpului diplo
matic : ambasadorii Ivan Ro
hal Ilkiv R. Cehoslovace, 
Antonios J Poumpouras — Gre
ciei. Kim Ben Dik — R.P.D. Co
reene. Janusz ZambrowiCz — 
R. P. Polone. Hasan Alimerko 
— R. P. Albania- Farid Cheh1 
laoui — Republica Arabă Unită, 
Wilhelm Bick — R. D. Germa
ne, Șiu Gien-Guo — R. P Chi
neze, Bela Nemetv — R. P. 
Ungare, Arso Milatovicj —• 
R.P F. Iugoslavia, Ivan Atana
sov Kinov — R. P. Bulgaria, 
miniștri Pierre Franțois-Brug- 
Ber — Elveției, Jacques Emile 

arie — Franței. Alberto Pnveri 
Fontana — Italiei, Franz Her- 
batschek — Austriei, .Marcel de 
Vlieger — Belgiei, însărcinatul 
cu afaceri al Finlandei Matti 
Pyykko, însărcinații cu afaceri 
ad-interim Nguyen Minh Choung 
— R. D. Vietnam. Karl Frede- 
rik Hasle — Danemarcei. Ab- 
dulahat Birdert — Turciei. S. 
Gupta — Indiei, Arthur J. Wil- 

Depuneri de coroane la Mo numen tul Eroilor Patriei.

Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor, Sovietici

nistrului Afacerilor Interne, V. 
Dumitrescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Dicni- 
sie lonescu, șeful Ceremonialu
lui de Stat, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihit
lerist, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai comitete* 
lor executive ale sfaturilor popu
lare al Capitalei și al regiunii 
București, oameni de cultură și 
artă, numeroși țărani muncitori 
din satele învecinate.

Fanfara a intonat Imnurile de 
stat ale R. P- Romîne și Marii 
Britanii.

Au fost depuse coroane din 
partea Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, corpu
lui diplomatic, Ministerului For
țelor Armate. Sfatului popular 
regional București. Ministerului 
Industriei Bunurilor de Con
sum, Uzinelor ,,Republica".

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea compăniei de onoare.

★

ton — Marii Britanii, Emory 
C. Swank — S.U.A., V. F. 
Nicolaev — Uniunii S&vte- 
tlce, Roberto Garcia Moritan — 
secretar al Legației Argentinei, 
atașați militari : general maiof 
I. P. Juravliov. atașat militar 
naval șl a! aerului al Uniunii 
Sovietice, colonel Nusret Erdem, 
atașat al aerului al Turciei, co
lonel Adam Lewko, atașat mi
litar, naval și al aerului al 
R. P. Polone. Grp. cpt. Edwin 
C. S. Fewtrell, atașat al aerului 
al Marii Britanii, colonel Jo
seph T. Mozley, atașat militar 
a! S.U.A.. colonel Frantisek 
Dvorak, atașat militar al R- Ce
hoslovace, locotenent colonel 
Heinz Huhn, atașat militar al 
R. D. Germane, locotenent colo
nel Arthur Norman Inman, ata* 
șat al aerului al S.U.A., loco
tenent colonel Djuro Ivanovici, 
atașat militar și al aerului al 
R. P. F. Iugoslavia, locotenent 
colonel Rifat Yagizatli, atașat 
militar al Turciei, locotenent 
colonel Edgard Mautaint, atașat 
militar al Franței.

(Agerpres)



Ședința solemnă de la Moscova consacrată celei de-a 15-a aniversări a victoriei asupra Germaniei hitleriste
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS t In palatul sporturilor da 
la Lujniki a avut loc la 9 Mai 
ședința solemnă consacrată ce
lei de-a 15-a aniversări a victo
riei asupra Germaniei hitleriste.

Asistența a întâmpinat cu 
căldură pe conducătorii Partidu. 
lui comunist și ai guvernului so- 
vietic, în frunte cu \ S. Hruș
ciov.

Ședința solemnă a fost des
chisă de Nikolai Bobrovnikov, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului din Moscova.

Ministrul Apărării R. I. Ma
linovski, mareșal al Uniunii So. 
vietice care a prezentat raportul, 
a spus că victoria asupra Ger
maniei hitleriste a fost repurtată 
prin eforturile comune ale po
poarelor Uniunii Sovietice, 
S.U.A., Angliei, Franței și celor
lalte țări ale coaliției antihitle
riste.

Rolul principal și hotărîtor în 
zdrobirea militarismului ger
man, a subliniat R. I. Malinov- 
ski, l-a avut poporul sovietic și 
forțele sale armate care au dus 
principala povară a luptei împo
triva armatelor fasciste. „Arma, 
ta sovietică a zdrobit forțele 
principale ale mașinii de război 
a fascismului german și a asigu
rat victoria deplină a coaliției 
antifasciste", a declarat mareșa
lul Malinovski.

Abia în iulie 1944, a continuat 
ministrul Apărării, cînd pentru 
toți devenise clar că Uniunea 
Sovietică poate repurta singură 
victoria deplină asupra fascis. 
mului german, trupele anglo- 
americane au deschis cel de al 
doilea front din Europa.

„Cu toate acestea, a spus R. I, 
Malinovski. pînă la sfîrșitul răz. 
boiului rolul principal în lupta 
împotriva Germaniei fasciste a 
continuat să-l aibă forțele arma
te sovietice".

De sfîrșitul lipsit de glorie al 
Reichului hitlerist ar trebui să-și 
amintească și actualii lui ur
mași, revanșarzii din Germania 
Occidentală, precum șj ocrotito
rii lor de peste ocean care nu

Ordinul de zi 
al mareșalului Malinovski

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS : Mareșalul Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R-S.S, 
a dat un ordin cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a victoriei 
împotriva Germaniei fasciste in 
care se subliniază că poporul 
sovietic și forțele sale armate 
au jucat un rol hotărîtor in zdro
birea hoardelor hitler ste. In or- 
din se arată că S.U.A> Anglia 
și alte țări din coaliția ant hit- 
leristă au luptat în strinsă co
laborare cu U.R.S.S. impo‘r\a 
dușmanului comun Popoare e 
Cehos'ovaciei, Poloniei. Romi- 
niei, Ungariei. Bulgariei, Alba
niei. Iugoslaviei au adus o con
tribuție prețioasă la acțiunea de 
nimicire a hitlerismulul

Victoriile repurtate de po
porul sovietic în războiul trecut, 
se subliniază in ordin, sint o 
dovadă grăitoare a forței vita» 
de neînvins a orlnduirii socia
liste.

In ordin se subliniază că po-

pot să renunțe deloc la planurile 
de organizare a unei noi cam
panii în Răsărit, a spus mareșa. 
Iul Malinovski.

Izvorul principal al tuturor 
victoriilor l-a constituit conduce, 
rea Înțeleaptă și activitatea 
călăuzitoare a Partidului comu
nist. Spre sfîrșitul războiului ar- 
mata terestră și flota numărau 
aproximativ 3.500.000 membri și 

*, ceea ce re
ia sută din

candidați de partid, 
prezenta aproape 60 
întregul efectiv.

Victoria istorică a 
vietice, a declarat R. ________
ski, a demonstrat totala netemei- 
nicie a calculelor pe care și ie-a 
făcut reacțiunea mondială că 
U.R.S.S nu va avea putere să 
reziste războiului greu care i-a 
fost impus, își va pierde impor
tanța ca mare putere și va de
veni dependentă de imperialiștii 
americani și englezi. „Acest lu
cru nu s-a întâmplat**, a subliniat 
mareșalul Malinovski.

In continuare mareșalul Mali- 
novski a spus : In prezent parti
dul și guvernul elaborează un 
plan de perspectivă de dezvolta
re a economiei sovietice pe 
aproximativ 20 de ani. Cifr^e 
preliminare ne dau tot temeiul 
să presupunem că în acest timp 
vom depăși de peste două ori 
producția actuală a Statelor U- 
nite pe cap de locuitor.

Cu o profundă satisfacție și cu 
o mare mîndrie patriotică a pri
mit poporul sovietic hotărîrile 
celei de-a V-a Sesiuni a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. în ra
portul prezentat de N. S. Hruș. 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. șj primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S., la 
Sesiunea Sovietului Suprem, a 
fost expus un program desfășu
rat de luptă a Partidului comu- 
nist și a statului sovietic pen
tru avîntul continuu al bună
stării poporului, pentru comu
nism.

„Cele mai Importante teze 
principiale ale raportului pre
zentat de N. S. Hrușciov consti» 
tuie o mare contribuție a parti-

Uniunii So. 
I. Malinov-

socialismul, comunismul,

dului nostru, a Comitetului tău 
Central leninist la teoria șl 
practica construcției comuniste*4.

Socialismul a depășit cadrul 
unei singure țări, a declarat mi
nistrul Apărării al U.R.S.S. S-a 
format sistemul socialist mon
dial, a încetat să mai existe 
încercuirea capitalistă. „Imperia- 
lismul și-a pierdut pozițiile de 
altădată, baza lui și posibilitățile 
lui au început să se micșoreze 
din ce în ce mai mult“.

Mareșalul R. I. Malinovski a 
subliniat că poporul sovietic săr
bătorește cea de-a 15-a aniversa
re a victoriei asupra fascismului 
în condițiile îndeplinirii cu suc
ces a planului septenal. „Hotă
rîrile celei de-a 5-a sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
spus vorbitorul, demonstrează în 
mod evident că a sosit timpul 
cînd *. ___’___ 2,
oferă oamenilor tot mai multe 
bunuri materiale și spirituale, că 
nu mai este departe vremea cînd 
în Uniunea Sovietică va fi atins 
cel mai înalt nivel de trai din 
lume".

Mareșalul Malinovski a arătat 
Că au fost rezolvate cele mai im
portante probleme ale întăririi 
puterii Uniunii Sovietice. Forțele 
armate ale U.R.S.S., a subliniat 
el, dispun de arma atomică și 
termonucleară, precum și de ra
chete cu diferite raze de acțiune, 
inclusiv de rachete balistice in
tercontinentale, capabile să-1 
distrugă pe agresor în orice 
punct de pe glob. „Minunății no- 
ștrii constructori, oameni de 
știință, inginerii nu se culcă pe 
lauri. Ei lucrează cu sirguință 
și asigură apărarea noastră cu 
tipuri de armă și cu tehnică de 
luptă și mai perfecționate și mai 
de temut".

Puterea noastră este invinci
bilă, a subliniat mareșalul Ma» 
linovski Dar cu toată superiori
tatea ei’ militară. Uniunea Sovie. 
tică nu amenință pe nimeni. 
,,Armata sovietică nu există pen
tru a ataca și înrobi alte po
poare, ci pentru a apăra patria 
noastră socialistă de agresorii 
imperialiști. Ea este o armată 
care stă de strajă păcii și secu
rității popoarelor".

R. I. Malinovski a subliniat 
că popoirele lumii așteaptă de 
la conferința de la Paris hotăriri 
elaborate de comun acord, care 
vor mtâri pacea. -Gavernnl so
vietic ra fa ce total peotre a ia- 
dreptâh >ees*e spera ele*.

Păt“x-5ere» bai a »■ 
wteiiat m wBaare rwerow la 
apex»' aeetrr aT U tunat Swte 
rce. a «pes L Waâawrsis. fi 
drsascâ ncâ • fa:â pe rage- 
râEjîf ca irs-ri- iarl-r al 
pto K aecrrTîâțB p3po»“e‘«r. 
Caracter^ crbareal ai acestor 
acȚan a> este rs
a*ft fi1 ci dl ete ax fost 
slvryr* ia «fonf rrrîaff» se- 
F«r gTtersefer warJor 
pem-ji a ârtiwMa sî a exeret» 
^»<i*- twjn ssi*L.'ff

S U_< a arte t. L 
afo, a rfoxwesr te âettanm 
«a «fecali fapate d invfo 
Mor* te teg-nMea UraMai a 
ânK naw nr.’«ir-b 
por. te apnea; w a ca 

a ca-ic-er ie fo
pre Uforaaea tar rl 

•hington nu au dat autorizație 
pentru un astfel de zbor și nu 
au avut cunoștință de el.

Dar nu despre aceasta este 
vorba, a relevat mareșalul Ma
linovski. Acest lucru nu face de- 
cît să ilustreze faptul că în acea 
mult lăudată țară și în forțele ei 
armate nu există nici cea mai 
elementară ordine, deoarece ge
nerali războinici demenți și fa
natici ai morții atomice acționez, 
ză fără nici un control. „Vă răs
pundem ferm domnilor imperia
liști americani. Nu, nu veți zbura 
deasupra pămîntului nostru. Noi 
nu sîntem pentru dumneavoastră 
nici Guatemala, nici Turcia și 
nici Coreea de Sud. Am doborit 
și vom doborî pe oricine v* în
drăzni să încalce spațiul nostru 
aerian și vom lua toate măsurile 
pe care le vom considera nece
sare pentru apărarea inviolabili, 
tății frontierelor noastre de stat".

Efectivele armatei și flotei so
vietice se reduc simțitor, a ară
tat mareșalul Malinovski, dar a 
crescut puterea lop de foc și 
aceasta a creat posibilitatea ca, 
cu un efectiv mai mic, dar cu o 
siguranță mai mare să poată fi 
asigurată munca pașnică a po
porului nostru. „Nici o armată 
nu a avut astfel de mijloace de 
luptă și o asemenea putere de 
foc ca aceea pe care o are ar
mata sovietici șj dacă vreun 
agresor va încerca să ridice sa
bia împotriva noastră, el va fi 
nimicit și ras de pe fața pămin- 
tului".

Poporul sovietic, a spus în în
cheiere mareșalul R. I. Malinov
ski, poate privi liniștit viitorul, 
poate păși cu curaj pe drumul 
construcției comunismului, trasat 
de partid.

Participanții la ședința solem. 
nă consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a victoriei asupra 
Germaniei hitleriste au adresat 
un mesaj de salut Comitetului 
Central al P.C.U.S.

La sfîrșitul ședinței festive « 
fost adus in sală drapelul vic
toriei. Acest drapel a fost înălțat 
la 30 aprilie 1945 la Berlin dea
supra Reichstagului hitler? si 
pentru a marca victoria istorxă 
asup-a fascismului. Drapel ui a 
fost purtat in sunetele napi man 
rrin fr.Lreaga sală de MîhazI 

gorov. Erou al Uniunii So** 
uce, care a cum 15 am l-a 
împreună ca ka arăs:. săi âa 
amae deaszpra Resdks^gxtri.

Cei 1VCB de ecsem afiați ia 
«u imgreiM oi tmiriw 
yiudalM * ga»«rwCM. m teaa- 
* ca N- K Hrocw». *a satezat 
la p riaan. aceascâ

a ar-sa'c w»’ 
î Serve xre» papjartiar 
tacsa.

oce. e-

Convorbirea 
lui W. Ulbricht 

cu o delegație 
de tineri din Hamburg
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15 ani de la eliberarea Cehoslovaciei

Ședința festivă de
FRAGA 8 (Agerpres), — La 

8 mai, la cinstea celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de către Armata So. 
vietică, în Sala Spaniolă a Hra- 
dultri din Praga a avut loc o 
ședință festivă a C.G. al P.G. 
din Cehoslovacia, G.G. al Fron
tului Național și Guvernului R. 
Cehoslovace.

Cei prezenți au aplaudat în
delung apariția la masa prezi
diului a tovărășiilor Antonin No. 
votny, prim secretar al C.G. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin-

Raportul prezentat de A. Novotny
PRAGA 9 (Agerpres). — Ce- 

teka f Luînd cuvîntul la ședința 
festivă a Comitetului Central al 
P- C- din Cehoslovacia, C.C. al 
Frontului Național și a guver
nului Republicii Cehoslovace, 
care a avut loc cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de către Armada 
Sovietică, Antonin Novotny, 
prim secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Cehoslovace, a spus :

Eliberarea Cehoslovaciei de 
către Armata Sovietică a creat 
condiții favorabile pentru trans
formarea luptei de eliberare na. 
țională a poporului nostru — 
luptă condusă de Partidul Co
munist din Cehoslovacia — în 
revoluție națională și democra
tică. In cursul acestei revo.utii, 
poporul cehoslovac a lichidat 
pentru totdeauna cu guvernul 
burgheziei trădătoare din repu
blica noastră.

In momentul de față în toata 
ramurile economiei noastre na-* 
ționale, inclusiv în agricultură, 
au ieșit victorioase și s-au con
solidat noile relații de produc
ție socialiste.

Soce.atea noastră este com
pusă din c?asa muncitoare, cla
sa țărănimii cooperativizate și 
irte.ectualitatea socialistă. Cla
sa conducătoare in țară și forța 
conducătoare a societății este 
c’.asa muncitoare în frunte cu 
P-C- din Cehoslovacia.

In continuare, A. Novotny s-a 
ocspat de Dezvoltarea economi
că a R Cehoslovace.

In condițiile actualului 
de dezvoltare a industriei 
sire socialiste, a spus el, 
e^e departe ziua in care 
ceciși — in ce privește produc
ea pe cap de locuitor a tuturor 
prouaselor »ndus.riale principale 
— cele mai dezvoltate țări ca- 
pca -s.e di.i lume d n punct de 
secere iadasmai.

Ce. mai important rezultat al 
ac ii ei noastre dezvoltăm este 
faM» că ia arsul a două cn- 
c “a e nex am consfurt baza 
lezxo-mater.a-ă a soc a ^rcu-

ritm 
noa- 

nu 
vom

>ir*-â po
*ite

agrare >-»- 
od jmt se ParLial 

CpBoaast dtei CchoaSovaGa — 
a sass A Ns.x-i;» — .a 
kx--« Sx-i. a isrejr-st’a: o im- 
parUBU vk.or« revoluționari. 
îiE.-reanâ ca gospodăriile de 
s’aL sectoral socialist in agri- 
cal.urâ cuprndr 86J2 la sută 
<ua uitregul pămint arabil.

Ocupîndu se de dezvoltarea 
cuituriL A. Novotny 4 spus:

Ne întemeiem învățăm intui pe 
o bfczf ca adevărat democratică- 
Ia IS37 în 
hiatțio~au 
vâtim 
tați ci 
denți- 

întreaga republică 
13 instituții de în

ot superior cu 52 facul- 
aproximativ 27.000 stu
ll acest an în țară s«

tele Republicii Cehoslovace, Vi
liam Siroky președintele guver
nului, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Zdenek Fierlinger, pre
ședintele Adunării Naționale, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a membrilor și membrilor suple- 
anți ai Biroului Politic al C.G, 
al P.C. din Cehoslovacia, a se- 
cretaridor C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, a conducătorilor par
tidelor politice și organizațiilor, 
de masă.

numără 50 instituții de învăță- 
mînt superior în care învață a- 
proape 80 000 de studenți.

Referindu se la situația inter
națională, A. Novotny a arătat 
că în cursul celor 15 ani de 
muncă și de luptă a po-porului 
cehoslovac pentru socialism a 
crescut și s-a întărit rolul Ce
hoslovaciei pe arena internațio* 
nală.

Republica Cehoslovacă și în
tregul popor cehoslovac salută 
raportul prezentat de tovarășul 
N. S Hrușciov la Sesiunea So
vietului Suprem al U.R-S.S. și 
aprobă întrutotul concluziile 
trase de tovarășul N, Ș. Hruș
ciov în legătură cu situația in
ternațională

Problema dezarmării generale 
și totale — a spus A.. Novotny 
— ar trebui să constituie prin
cipala temă a conferinței la ni« 
vel înalt.

Problema germană, care ne
cesită o rezolvare cu adevărat 
urgentă întrucît este una din

Cu ajutorul Uniunii Sovietica

Intrarea în funcțiune 
a unei noi filaturi de bumbac 

în provincia egipteană a R.A.U
DAMIETTE 9 (Agerpres). — 

TASS: La 8 mai la Damiette a 
fost pusă in funcțiune o nouă 
filatură de bumbac, prima fa- 
brici de acest tip din regiunea 
eg-pteană a R.A.U., construită în 
anul curent cu ajutorul econo
mic și tehnic ai Uniunii Sovie
tice și utilată in întregime cu 
mașini sovietic» moderne. Noua 
filatură care dispune de 15.000 
fuse va avea o capacitate anuală 
de producție de 380.900-350.900 
lire toarse subțiri.

In pața din fața noii filaturi 
a avut kc «n mare nuting te 
care i lat oniotul Muha r>med 
Aș Sar. membra al adnumsîra- 
țna fdatnriî. Azxz SeAo, «rnis- 
tml Industriei a> R„A.l£, V. I. 
Ero'eev ambasadorul U.R.S.S. 
in R.A.U., și Gamal Abdel Nas
ser. președintele R.A.U.

In cuvîntarea sa. președintele 
Nasser a amintit că țările occi. 
deniaie au refuzat să Îndepli
nească promisiunea lor inițială 
de a sprijini R.A.U. In cons
truirea barajului de la Assuan, 
sperind că R.A.U. nu va fi ca
pabilă să-l construiască fără a* 
jutorul occidental.

Ua începutul anului 1958, a 
declarat \asser, noi am încheiat 
cu Uniunea Sovietică un acord 
de colaborare economici. In ia-

la Praga
<Sei prezenți au salutat cu 

eăldură delegația sovietică !n 
frunte cu N. S. Podgornîi, mem
bru al Prezidiului G.U. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim secretar al C.C. 
ad P.C. din Ucraina.

A. Novotny a prezentat un 
raport.

N, S. Podgorntl a dat dtke 
mesajului de salut al G.G. al 
P.C.U.S.. Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

urmările războiului și 
garanțiile necesare se-

consecințele neînlăturate ale 
războiului, privește Îndeaproape 
Cehoslovacia.

De aceea sprijinim și conside- 
răm drept foarte importante 
propunerile Uniunii Sovietice cu 
privire la încheierea Tratatului 
de pace cii Germania care să 
lichideze 
să ofere „ 
curității popoarelor europene..

Clasa muncitoare a Republi
cii Cehoslovace, sub conducerea 
Partidului Comunist di.n Ceho
slovacia, în alianță trainică cu 
țărănimea și împreună cu in
telectualitatea muncitoare, și-a 
îndeplinit cu succes sarcina is
torică revoluționară : socialis
mul a biruit în Republica Ceho* 
slovacă.

Vom păși și pe viitor pe 1* 
ceasta cale și sub conducerea 
partidului nostru comunist vom 
îndeplini sarcina noastră cea 
mai apropiată : vom desăvîrși 
construirea socialismului în țara 
noastră.

dezvol- 
inaugu- 
este un

a mul* 
care a

nuarle 1958, noi am primit din 
partea Uniunii Sovietice un im- 
prumut în valoare de aproxima
tiv 65 milioane lire pentru ne
voile industrializării și 
tării economice. Astăzi 
răm prima fabrică care 
rod al acestui acord.

Profit de prilej pentru 
țumi Uniunii Sovietice 
colaborat cu noi în ceea ce pri
vește dezvoltarea economiei noa
stre și care a îndeplinit în mod 
cinstit și conștiincios acordul 
economic cu toată deosebirea 
vădită șt incontestabilă dintre 
principiile noastre sociale și in 
ciuda divergențelor care s-au 
nit la un moment dat in reia* 
țule noastre. Aceasta insă nu s-a 
răslrint asupra acordului econo
mic. De aceea acum, ci nd inau
gurez această fabrică, consider 
de datoria mea să exprim ad
mirația noastră față de politica 
nobilă și înțeleaptă a Uniunii 
Sovietice.

Clnd am vizitat Uniunea So
vietică, am văzut că poporul so
vietic are o atitudine prietenea- 
scă față de poporul Republicii 
Arabe Unite.

După miting, președintele 
Nasser, însoțit de miniștri, a 
vizitat secțiile noii filaturi și 
laboratorul experimental.

Cuvîntul delegatului 
romîn la cea de-a 

Xlll-a Adunare 
Mondială a Sănătății

GENEVA 9 (Agerpres). -• 
La 6 și 7 mai, în cadrul celei 
de-a XHI-a Adunări Mondiale 
a Sănătății, au avut loc discu
țiile tehnice privind rolul imu
nizării în lupta contra bolilor 
transmisibile. Participanții au 
luat în discuție problemele or
ganizării programului de vacci
nare (anti variolic, antidiftericg 
BCG, antitific-paratific, antipo- 
liomelitic, antigripal etc.), edu
cației sanitare a populației pri
vind vaccinările și producția șl 
tipurile de vaccinuri folositei 
eficiența vaccinărilor.

Luînd cuvîntul la discuții, dr. 
Emil Măgureanu, membru ăl 
delegației R. P. Romine, a ară
tat principiile tehnico-organiza- 
torice care trebuie să stea Ia 
baza unui program eficient de 
imunizare a populației. In acest 
sens, a subliniat vorbitorul, In 
R. P. Romînă, pe baza acțiuni
lor de vaccinare a populației, 
s*a reușit lichidarea unor boli 
transmisibile, iar In altele scă
derea rapidă a morbidității șl 
mortalității.

Evenimentele 
din Turcia

PARIS 8 (Agerpres). — DtH 
pă cum transmite din Ankara 
și Istanbul agențiile de presă 
străine, la 6 mai în Turcia * 
fost prima zi relativ liniștită 
de la începutul mișcărilor stu
dențești. Autoritățile militare au 
adoptat hotărîrea de a reduce 
cu două ore restricțiile cu pri
vire la circulâție după o anu
mită oră în capitală și la Is
tanbul. dar starea excepțională 
introdusă la 28 aprilie se men« 
ține. La Ankara persoanelor ci
vile le este interzis să se adune 
pe stradă în grupuri mai mari 
de 10 persoane, la Istanbul în 
grupuri mai mari de trei per
soane. La 5 mai a avut loc la 
Ankara o nouă demonstrație a 
elevilor care a fost repede ri
sipită de armată și poliție.

După cum transmite din An
kara corespondentul agenției 
France Fresse, luînd cuvîntul la 
6 mai în cadrul unei conferin
țe de presă, Zorlu, ministrul A- 
facerilo-r Externe al Turciei, a 
recunoscut că în perioada miș
cărilor au fost arestați în în
treaga țară peste 1 500 de oa
meni. Zorlu a arătat că cei a- 
restati vor fi deferiți justiției 
spre a fi judecați de Tribuna
lul militar.

------•------

Restabilirea relațiilor 
diplomatice 

sovieto-cubaneze
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS: La Moscova a fost dat 
publicitlfii textul comunicatului 
comun sovieto-cuban. In text 
se spune :

„Guvernele Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste și Re
publicii Cuba declară că au ho
tărî! să restabilească relațiile 
diplomatice dintre cele două 
țări la nivelul de ambasade.

Se are in vedere că de fapt 
aceste relații au fost restabilite 
prin recunoașterea guvernului 
revoluționar al Republicii Cuba 
in ianuarie 1959 de către gu
vernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste".

Ședința solemna de la Berlin 
consacrata eliberării Germaniei de sub iugul fascist

BERLIN 8 (Agerpres). — La 
7 mai a avut loc la Berlin o șe
dință solemnă convocată de Go 
mltetul Central a! Partidului 
Socialist Unit din Germania, de 
Consifiul de Miniștri al R.D.G. 
și de Consiliul Național al Fron
tului National al Germanie de. 
mocrate, consacrată celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Ger
maniei de sub jugul fascist.

La ședință au luat parte W.
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Departamentul de Stat al S. U. A. recunoaște
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câ avionul american a întreprins un zbor de spionaj

In cuvîntarea sa, Walter Ul
bricht a spus printre altele: A- 
cum 15 ani prin victoria Uniu
nii Sovietice și Statelor din coa
liția antihitleristă asupra arma
tei hitleriste a început o nouă 
perioadă în istoria Germaniei. 
Victoria asupra Germaniei hit
leriste — cea mai măreață din 
toate victoriile din istoria ome
nirii — a fost o expresie a su
periorității orînduirii soc a'e Și 
de stat socialiste față de cea ca
pitalistă.

Walter Ulbricht a subliniat câ 
în perioada dominației hitler ste. 
Partidul Comunist din Germa
nia a fost singura forță politici 
care a organizat rezistența ant - 
fascistă față de regimul nazist 
El a vorbit despre lupta anti
fasciștilor germani sub conduce
rea PartiG*ului comunist și Co
mitetului național „Germania li
beră- împotriva regimului na
zist. Concepția politică a Comi
tetului național ..Germanii li- 
beră“, a corespuns întratotul 
principiilor de bază ale coali
ției antihitleriste, expuse în a- 
cordul de la Potsdam.

In continuare, W’. Ulbricht «-a 
referit la succesele obținute de 
populația din Republica Demo
crată Germană.

Referindu-se la evoluția eve
nimentelor în Germania OceU

denteîi. W. UTbridM a t
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privire la reanifâcare > last 
transmis puterilor occiăeflitae. 
Reunificarea însă, este pcs? â 
mimai re calea acordu r fc- 
tre cele dooâ state germane evă- 
stente. a sublmat BL. ITbrcM.

In prezer \ la legătarâ rs pre
gătirea conferințe la nivel 
guvernul vest-gerran a cerut a- 
l:a‘,;’.or săi ceri dental: sâ arrepte 
numai asemenea acorde* care 
corespund acordur ’.x te Ia Pa
ris și asigură includerea între
gii Germanii în N ATO Ei cer 
Uniunii Sovietice sâ promoveze 
fată de R D G. aceeași politică 
rușinoasă pe care au promo
vat-o puterile occidentale la 
Munchen față de Cehoslovacia.

Adres!ndu-se S.U.A., Angliei 
și Franței, W. Ulbricht le-a ce-
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WASHINGTON • (Ager
pres). — Corespondentul agen
ției TASS, M Sagatelian. trans
mite : D-M o reflectare de ore 
întregi. Statele Unite au recu
noscut că avionul american, 
dobor it ’a 1 mai a cules infor
mații cu caracter de spionaj 
privind Uniunea Sovietică-

In declarația Departamentului 
de Stat aprobată de președintele 
Eisenhower, se arată că In 
urma cercetărilor întreprinse 
s-a stabilit că reprezentanții o- 
ficiaH de la Washington nu a a 
dat permis* unea să se efectueze 
„un zbor ca a«.e!a care a fost 
descris de d-l Hrușciov*. In 
continaare. declarația încearcă 
să explke octal agresiv al 
S.UX.. arătind că culegerea 
de informații ar fi necesară pea- 
tra a apăra Statele Unite de na 
atac prii surprindere, dat fiind 
că Statele Unite,

au altă posibilitate si 
informații de acest gen.

Declarația încearcă să . 
fi ce acest zbor și prin afirmația 
că in lumea de astăzi toate ță
rile practică spionajul.

In încheierea declarației se 
recunoaște că din motivele ară
tate mai sus, avioane americane

chipurile,

obțin!

jiittt-

1 jpa.ssmrt A
i enon'â
te 7 mai
tare pre-

de tipul avionului care a fost 
doborlt la 1 mai deasupra teri
toriului Uniunii Sovietice ,»au 
efectuat mereu zboruri de-a 
lungul frontierelor lumii libere 
In ultimii ani“.

Lincoln White, reprezentantul 
Departamentului de Stat pentru 
problemele presei, care a dat

cltire declarației, a refuzat si 
răspundă la numeroasele Între
bări puse de corespondenți.

★
Reprezentanții Pentagonului 

păstrează o tăcere adlncă In 
legătură cu noile date privind 
zborul cu caracter de spionaj 
și de provocare.

opiniei publice internaționale

- Agenția Chi
la textili decia- 

ne că cambodgiene 
serr ia*.â la 8 ru*’ te Pnom Penh 
de către nre*r,ie;_ Consiliului de 
Stat al R. P. Qiineze. Ciu En 
tei. ș» prințul mfadstni al Cam- 
bodgiei. Pho Proru^g.

La 9 mai Ciu En-tei. premierul 
-Consiliului de Stat al R P. Chi
neze. a părăsit Cambcdgia. pie- 
cînd la Hanoi pe bordul unui a 
vion spec a’.

In tnchrierea rizîtel sale pre
mierul Ciu En-tei a mulțumit

na

pnnț j’u: Sw- jk și m
Cambodg.-e. «rătînd că sperâ câ 
In curind Sîenuk va v-
zita Rep-~ Ropj-a'ă Ch sezâ.

GENEVA. — Ua 7 mai ao h>at 
sfîrșit U G»--e.a Laaâ. e ce-e- 
de-a 15 ses-J'i1’ • Co-n;s»ei Eco
nomice OJ4 U. pentru Eurjc».

BOlflf 9 (Agerpres). — La 9 
mai • /o»! i«ee«'L«r eel mas va
loros mont:atent cn-lnroi d ora
șului Bonn — casa utnzeu in 
care s-a născut marele compozi
tor german Beethoven. Incendia
torul, un bărbat in virsli de 55 
de ani, s-a predat de bună voie 
poliției-

Incendiul « provocat muzeului 
prejudicii serioase. A an com
plet camera in care se afla mo- 
bil^ familiei Beethoven și ma
nuscrisele compozitorului. A ai ut 
de suferit și vechea orgi.

• Una dintre problemele care 
fuscitâ un mare interes la Paris 
este influența pe care o va avea 
„flagrantul delict de spionaj** 
împotriva Uniunii Sovietice, re- 
eunoseut de Departamentul de 
Stat al S.U.A. Aici se consideri, 
așa cum remarca agenția France 
Presee. că ^Primt ir.rățăljră 
care se poale trage din acest in- 
eidenl fi din dezrilnir.le ameri
cane. cere sini in fond niște mâr- 
tnrisiri. este neeesiUlea de a se 
duce de urțealâ tralalive asupra 
tnlaror ^perlelor dezarmării".

Apreciind perspectivele confe
rinței la nivel înalt in lumina a. 
eesrei provocări de natură să 
înrăutățească relațiile dintre Uni- 
caca Sovietică ?i Statele Unite, 
observatorii diplomatici relevă, 
dapă csraa arată ațenția France 
Presee. câ „Hrușciov nu a pus 
ia cauxâ bona credință a preșe
dintelui Statelor Unite. arătând 
câ vina revine militarilor**.

am admis acest lucru în pragul 
conferinței la nivel înalt și în 
general, pentru că am admis a* 
cest lucru, independent de con-

• Harold Stassen, fost consi
lier al Casei Albe, a făcut o de
clarație unui corespondent al 
agenției Associated Press în care 
afirmă că „anumiți ofițeri ame
ricani** au organizat in mod de
liberat „misiunea" pilotului Po
wers „pentru a sabota conferința 
la nivel înalt". Stassen a cerut 
ca președintele Eisenhower „să 
destituie imediat pe ofițerii im
plicați oricît de su« puși ar fi

• Comentînd declarația guver
nului S.U.A., Hensley, corespon
dent al agenției United Press In
ternațional, subliniază că „moti
vul pentru recunoașterea sinceră 
a fost faptul câ Hrușciov dispune 
de dovezi incontestabile".

• Liderul democraților în se
nei. L- Johnson, care dăduse cre
zare rerwund false a Deporta- 
meniului de Stai cu privire la 
cauzele incidentului cu avionul 
american, a declarat câ „dacă ar 
fi sâ admitem inlr-o măsuri cit 
de mică câ a fost posibil ca zbo
rul avionului si fi însemnat o 
incursiune premeditată (in spa
țiul aerian sovietic — NJt.) din 
partea noastră, noi (adică Șu
tele Unite — NJt.) ar trebui si 
fim trași la răspundere pentru că

• După cum relatează agenția 
United Press International la 8 
mai congresul tineretului parti
dului democrat din statul Cali
fornia a adoptat textul unei re
zoluții in legătură cu cazul spio
nului american dohorît cu avio
nul deasupra teritoriului sovietic. 
Rezoluția califică misiunea avia
torului american drept „o ac
țiune provocatoare de prim or
din".

• In momentul în care speran
țele întregii lumi șînt îndreptate

spre reglementarea pașnică a tu* 
turor problemelor litigioase ac
țiunea provocatoare a autorități
lor americane constituie o „cri
mă smintită'4, scrie la 8 mai zia
rul englez „Sunday Dispatch", 
comentînd demascarea de către 
N. S, Hrușciov a zborului avio
nului american — in scopuri de 
spionaj — deasupra teritoriului 
U.RSS.

Comentatorul ziarului „Sunday 
Express'* condamni de asemenea 
eu asprime acțiunea provocatoare 
organizată de autoritățile ameri
cane în ajunul conferinței șefilor 
de guverne. Comentatorul subli
niază că „acest oaz trebuie să 
stârnească o profundă neliniște în 
Anglia. Cum de s-a putut intim- 
pla — întreabă comentatorul — 
ca unui avion american să i se 
permită să întreprindă un «bor 
deasupra teritoriului sovietic în 
ajunul conferinței la nivel înalt? 
In momentul de față este necesar, 
în primul rînd, să se întreprindă 
toate măsurile posibile pentru a 
evita intensificarea 
ternaționale“.

• Corespondentul 
ton al ziarului __
patch" subliniază că faptele ci
tate de S, Hrușciov în cuvîn
tarea >a au stîrnit panică la 
Washington. Majoritatea america
nilor, scrie corespondentul, pun 
întrebarea : „Care idiot a trimis 
avionul în spațiul aerian al Uni
unii Sovietice în ajunul conferin
ței șefilor de guverne ?“.

încordării in-

din Washing- 
„Sunday Dis-
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