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J WILHELM PIECK |
Mitingul de doliu din Capitală

Sîmbătă la amiază. în Sala 
Palatului R. P. Romîne, a a- 
vut loc un mare miting de 
doliu al oamenilor muncii 
consacrat memoriei tovarășu
lui Wilhelm Pieck, președin
tele Republicii Democrate 
Germane, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
er'inent militant al mișcării 
muncitorești internaționale, 
luptător înflăcărat pentru tri
umful mărețelor idei ale mar- 
xism-leninismului, pentru pace 
și făurirea unei Germanii uni
te și democrate.

Mii de muncitori și intelec
tuali, reprezentanți ai oameni- 

/ lor muncii din întreprinderile 
r și instituțiile bucureștene au 

venit să aducă un ultim oma
giu lui Wilhelm Pieck, să ex
prime sentimentele de adîncă 
durere ale poporului romîn și 
solidaritatea cu oamenii mun
cii din R. D. Germană.

Au luat parte membri ai 
Comitetului Central al Parti-

dului Muncitoresc Romîn, mi
niștri, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, de- 
putați, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, oameni de știință, ar
tă și cultură, activiști de 
partid și de stat.

Au fost prezenți membrii 
Ambasadei R. D. Germane la 
București, șefii unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In prezidiu au luat loc to
varășii : Chivu Stoica, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, general 
de armată Leontin Sălăjan, 
Janos Fazekaș, Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane 
la București, Gheorghe Stoi
ca, Avram Bunaciu, membri 
ai C.C. al P.M.R., conducători 
ai unor instituții de stat și or
ganizații obștești, muncitori 
fruntași, oameni de artă, știin
ță și cultură.

Mitingul de doliu a fost des
chis de tov. Florian Dănăla- 
che, membru al C.C. al P.M.R.,

prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Participanții la mitingul de 
doliu au păstrat un moment 
de reculegere în memoria e- 
minentului conducător al po
porului german, tovarășul 
Wilhelm Pieck.

Tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, a evocat apoi figura 
lui Wilhelm Pieck, omul care 
a întruchipat un minunat e- 
xemplu de slujire plină de ab
negație a cauzei păcii și so
cialismului.

La miting au mai luat cuvîn- 
tul tovarășii Alexandrina Dră
ghici, muncitoare fruntașă la 
întreprinderea „Industria Bum
bacului", prof. univ. Gheor
ghe Mihoc, membru corespon
dent al Academiei R. P. Ro
mîne. prorectorul Universității 
„C. I. Parhon" și mecanicul 
de locomotivă Ștefan Lungu, 
Erou al Muncii Socialiste.

(Agerpres)

Cuvîntarea
tovarășului Chivu Stoica

Tovarăși,
Ne-am întrunit în acest mi

ting de doliu pentru a cinsti 
memoria marelui fiu ai po
porului german, Wilhelm 
Pieck, președintele Republicii 
Democrate Germane, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Centrai al Partidului 
Socialist Unit din Germania. 
Vestea încetării din viață a 
tovarășului Wilhelm Pieck, 
revoluționar crescut la școala 
leninismului, exemplu de slu
jire a cauzei socialismului si 
păcii, a îndurerat profund po
porul nostru. Alături de po
porul german, de întreaga 
nrșcare muncitorească inter
națională, poporul romîn re
simte din adincui inimii pier
derea prilejuită de moartea 
tovarășului Wilhelm Pieck.

întruchipînd cele mai nobi
le trăsături alg proletariatu
lui revoluționar, Wilheim 
Pieck și-a consacrat șase de
cenii și jumătate din 
luptei pentru cauza 
sei muncitoare, pentru 
toria socialismului șț a

Născut la 3 ianuarie 
înti’-o familie de muncitori 
din Guben, oraș cu vechi tra
diții de luptă muncitorească, 
e) însuși muncitor tîmplar, 
Wilhelm Pieck a intrat de la 
19 ani în rindurile Partidului 
Social-Democrat. încă din pri
mii ani ai activității sale re
voluționare, el s-a situat cu 

■j’.otărîre de partea aripii de 
stînga a social-democrației 
germane condusă de Karl 
Liebknecht, Roza Luxemburg, 
Franz Mehring, Clara Zetkin, 
luptînd cu abnegație împotri
va forțelor întunecate ale im
perialismului și militarismu
lui german, împotriva politi
cii trădătoare a conducerii de 
dreapta a Partidului Social- 
Democrat care împingea par
tidul în mocirla oportunismu
lui și șovinismului.

Credincios intereselor vitale 
ale poporului german și stea
gului internaționalismului, 
Wilhelm Pieck s-a numărat 
printre reprezentanții de frun
te ai mișcării muncitorești 
care au luptat împotriva cre
ditelor militare și a pregăti
rilor de război ale guvernului 
lui Wilhelm al II-lea. înfrun
tînd cu dîrzenie crunta pri- 
Aoană dezlănțuită împotriva 
luptătorilor revoluționari, Wil- 
nelm Pieck a organizat la 28 
mai 1915 prima demonstrație 
pentru pace în fața Reichsta
gului din Berlin.

Victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, des
chizătoare a unei noi epoci 
în istoria omenirii,. a contri
buit la creșterea valului revo
luționar în Germania ca și în 
întreaga lume. Sub influența 
ideilor leniniste, care au re
purtat o măreață victorie în 
octombrie 1917, Wilhelm 
Pieck și alți conducători ai 
mișcării muncitorești germa
ne au întemeiat „Uniunea 
Spartakus", organizatoarea 
puternicelor lupte revoluțio
nare ale proletariatului ger
man.

Experiența mișcării munci
torești germane și a eroicului 
proletariat din Rusia^ primul 
război mondial și revoluția 
din noiembrie 1918 din Ger
mania au arătat muncitorilor 
germani că eliberarea de sub 
jugul iunkerilor și ai monopo
lurilor poate fi realizată nu
mai prin crearea unui partid 
marxist-leninist, a unui par
tid eliberat de reformism ?i 
șovinism. Wilhelm Pieck a 
fost unul dintre întemeietorii

viață 
cla- 
vic- 

păcii.
1876,

Partidului Comunist din Ger
mania ; de la crearea partidu
lui, la 30 decembrie 1918 el a 
făcut parte neîntrerupt din 
conducerea acestuia. Alături 
de Emst Thălmann neuitatul 
conducător al proletariatului 
german, Wilhelm Pieck a mi
litat cu neobosită consecven
ță pentru călirea tînărului 
Partid Comunist din Germa
nia pe baza învățăturii marx- 

— ist leniniste și a tezaurului 
de experiență revoluționară a 
Partidului Comunist Bolșe
vic.

Instaurarea sălbaticei dicta
turi naziste, de către mono
polurile germane cu sprijinul 
reacțiunii internaționale, n-a 
putut zdrobi Partidul Con. 1- 
nist din Germania care și-a 
continuat lupta din adîncă 
ilegalitate. în timp ce zeci de 
mii de comuniști și antifas
ciști au fost uciși, aruncați în 
închisori și lagăre, partidul — 
înfruntînd cu eroism teroarea 
sîngeroasă — a chemat masele 
la luptă pentru crearea fron
tului unic proletar și a fron
tului popular antifascist. în 
urma arestării lui Ernst Thăl
mann, Wilhelm Pieck a fost a- 
les președinte al Comitetului 
Central al partidului. Din Ber
lin el a condus mișcarea de re
zistență antifascistă, iar mai 
tirziu, nevoit să emigreze, a 
continuat că conducă mișca
rea revoluționară și antifas
cistă.

Studiind din tinerețe opere
le marilor întemeietori ai co
munismului științific, Marx și 
Engels, cunoscîndu-1 pe Lenin 
ale cărui idei nemuritoare și 
le-a însușit cu pasiune, Wil
helm Pieck a luptat de-a lun
gul întregii sale vieți cu 
neabătută fermitate pentru a- 
părarea purității învățăturii 
marxist-leniniste. Militant e- 
minent al mișcării muncito

rești internaționale, Wilhelm 
Pieck a jucat un rol impor
tant în conducerea Internațio
nalei Comuniste, ca secretar 
și membru al Comitetului 
Executiv; el a fost de ase
menea președinte de onoare 
al Ajutorului Roșu Internațio
nal. Oamenii muncii de pre
tutindeni l-au apreciat pe to
varășul Pieck ca pe un luptă
tor neobosit pentru întărirea 
unității și coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești 
mondiale.

Victoria istorică a Uniunii 
Sovietice asupra fascismului 
în cel de-al doilea război mon
dial a dat posibilitate forțe
lor democratice antifasciste 
din Germania răsăriteană, în 
frunte cu clasa muncitoare, 
să pornească cu avînt la lupta 
pentru o Germanie nouă, de
mocrată. Lui Wilhelm Pieck, 
întors în patrie după 12 ani de 
emigrație, i-a revenit meritul 
de a fi adus un aport hotărî- 
tor la crearea în 1946 a par
tidului unic al clasei munci
toare germane — Partidul 
Socialist Unit din Germania 
făurit pe baza principiilor 
marxism-leninismului. Cît de 
emoționante sînt cuvintele 
rostite de Wilhelm Pieck la 
Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist din Germania, 
care a precedat 
„Din ocne și 
de concentrare, din grupele 
ilegale care au 
Germania a răsunat 
marea înflăcărată spre uni
tate. Aceasta ne-a înari
pat în lupta noastră pentru 
unitate. Și iată, tovarăși, acest 
lucru s-a înfăptuit Partidul 
Socialist Unit din Germania 
este o realitate politică. El ia 
naștere în urletele înfuriate 
ale bandei de reacționari, care

unificarea : 
din lagăre

activat în 
che-

Oamenii muncii din Berlin 
au condus pe ultimul său drum 
pe președintele

BERLIN 10. - De la trimi
sul special Agerpres, 
CEA MOARCAȘ.

Ca o mare și trainică 
lie care se manifestă în 
să unitate nu numai în cea
surile de victorie, dar și în 
cele umbrite de durere, oa
menii muncii din Germania 
și-au luat sîmbătă ultimul 
rămas bun de la încercatul 
conducător al clasei munci
toare germane, primul pre
ședinte al primului stat ger
man al muncitorilor și țăra
nilor, Wilhelm Pieck.

în primele ore ale dimine
ții, porțile marii săli a Con
greselor a C.C. al P.S.U.G., 
unde se afla catafalcul lui 
Wilhelm Pieck, s-au redes
chis. permițînd din nou acce
sul publicului, 
întreprinderile 
roviari, țărani 
mile capitalei, 
dați ai Armatei Populare Na
ționale, profesori și studenți 
ai Universității Humboldt, 
marinari ai flotei maritime a 
R.D. Germane, renumiți sa- 
vanți, scriitori, artiști, dele
gații ale oamenilor muncii 
din Berlinul de vest și din 
întreaga Germanie, oameni de 
toate vîrstele și de toate ca
tegoriile sociale, au ținut să 
se alăture cortegii lini, să a- 
ducă un ultim omagiu la ca
tafalcul marelui dispărut.

împreună cu alte delegații 
ale țărilor socialiste, ale par
tidelor comuniste și muncito
rești frățești, în cursul dimi
neții au venit șici și membrii 
delegației de partid și guver
namentale a R.P. Romîne, în^ 
frunte cu "tbvarășul Ion 
Gheorghe Maurer care au 
prezentat condoleanțe fami
liei președintelui Wilhelm 
Pieck.

La ora 14. ora Berlinului, 
în marea sală a Congreselor a 
C.C. al P.S.U.G., a avut ’ 
adunarea de doliu.

La sicriul acoperit cu 
pelul de stat al R. D. 
mane și un steag roșu 
de gardă generali ai Armatei 
Populare Naționale a R.D.G.

Sînt prezenți conducătorii 
ce partid și de stat ai Ger
maniei democrate, membrii 
delegațiilor țărilor socialiste 
și partidelor comuniste și

Wilhelm Pieck
MIR-

faml- 
strîn-

Muncitori din 
berlineze, fe- 
din împrejuri- 
ofițeri și sol-

loc

dra- 
Ger- 
stau

muncitorești frățești, șefii mi
siunilor diplomatice din ca
pitala R.D. Germane, mem
bri ai C.C. al P.S.U.G., ai gu
vernului R.D. Germane, ai 
Camerei Populare, ai Consi
liului național al Frontului 
Național al Germaniei de
mocrate, membri ai C.C. al 
P.C. din Germania, conducă
tori ai partidelor democratice, 
generali și ofițeri superiori, 
conducători ai instituțiilor 
științifice și culturale, delega
ții ale muncitorilor din între
prinderile berlineze și coope
rativelor agricole de pro
ducție" care poartă numele lui 
Wilhelm Pieck.

în marea piață din fața clă
dirii C.C. al P.S.U.G., piață 
ce poartă numele genialilor 
făuritori ai socialismului ști
ințific — Marx și Engels, o 
mare de oameni aștepta în 
tăcere.

Au răsunat solemn acordu
rile imnului de Stat ti R.D. 
Germane.

Văzduhul este străbătut de 
detunăturile puternice ale 
salvelor de artilerie trase 
pentru cinstirea memoriei 
președintelui Wilhelm Pieck.

Ia cuvîntul tovarășul Wal
ter Ulbricht. prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G.

O dată cu poporul german, 
reprezentanții țărilor socia
liste, ai partidelor comuniste 
și frățești din aceste țări sa
lută memoria ’ -----
Pieck, 
pentru 
unității 
frunte 
tică, a 
muniste și muncitorești inter
naționale, și a coeziunii ei 
ideologice sub steagul marx
ism-leninismului. în numele 
delegației de partid și guver
namentale a Uniuni; Sovietice 
vorbește tovarășul Leonid 
Brejnev, memoru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Vorbește apoi Max 
mann, prim-secretar al 
al P.C. din Germania.

In numele delegației 
dului Comunist din .

Prin reducerea 
consumului specific 
de materii prime 

și materiale
i

în ultimul timp. în fabricile 
de încăl)ăminte din Timișoara 
au fost întreprinse noi acțiuni 
pentru extinderea unor metode 
avansate de muncă în vederea 
economisirii de materii prime 
și materia’e.

I.a Fabrica „Ștefan Plavaț* în 
secția de croit, o dată cu lansa
rea în producție a noilor mo
dele de pantofi, s-a organizat 
studierea procesului tehnologie 
de fabricație. în secție a fost a- 
fișatâ o schema a procesului 
tehnologic, în care indicată
ordinea operațiilor și metodele 
avansate ce se pot folosi, întoc
mită cu ajutorul muncitorilor 
fruntași în producție, a maiștri
lor ți a tehnicienilor. Discuțiile 
care au avut loc aici contribuie 
la ridicarea calificării profesio
nale a muncitorilor și la extin
derea metodei de croire com
plexă prin utilizarea combinata 
a tiparelor. Muncitori ca Ion 
Oprea. Ghedeon Fițui, Alexan
dru Bo'.intinean «i alții care 
ți-au îmbunătățit metodele de 
croire prin studierea atenta a a- 
cestoc scheme au economisit în 
Iun» trecută între 1200—1500 
dmp piele pentru fețe. Pe în
treaga fabrică s-au economisit 
în luna august 10.830 dmp piele 
pentru fețe, adică de 2 ori mai 
mult decît s-a economisit ia 
luna ianuarie.

(Agerpres)

—•—
Pentru buna 

desfășurare a muncilor 
agricole de toamnă
In săptămîna care a trecut 

au început mai intens lucră
rile agricole de toamnă.

Potrivit Informărilor pri
mite de Ministerul Agricultu
rii. floarea-soarelui a fost re
coltată de pe aproape 77.000 
de ha, sfecla de zahăr de pe 
33.700 ha, iar porumbul de pe 
19.000 ha. In ultimele zile în
unele regiuni a început și re
coltarea cartofului.

In această perioadă a conti
nuat pregătirea terenului pen
tru însămînțările de toamnă, 
executîndu-se pînă acum pe 
mai mult de 920.000 ha. Aces-

lui Wilhelm 
eminentul luptător 
continua întărire a 
lagărului socialist în 
cu Uniunea Sovie- 
unității mișcării c'>-

Rei-
C.C.

i Parii-
Austria

(Continuare în pag, 3-a)

DECRET
cu privire la cinstirea memoriei 

Președintelui Republicii Democrate Germane, 
Wilhelm Pieck

Pentru cinstirea memoriei Președintelui Republicii Democrate 
Germane, Wilhelm Pieck,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 
decretează :

Art. unic. Se atribuie Uzinelor metalurgice „Progresul* Brăila, 
denumirea de Uzinele „Wilhelm Pieck“.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER
București, 8 septembrie 1960.

Secretarul Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 

GHEORGHE STOICA

(Continuare în pag. 3-a)

Aspect da la mitingul da doliu ai pameDHoi muncii din Ca pi ța lâ. _

te lucrări sînt mai avansate 
în regiunile Constanța și 
București. A continuat de ase
menea însămînțarea rapiței și 
a început însămînțarea orzu
lui, secarei, iar în unele ra
ioane și a griului.

Schimbul de semințe comu
ne cu semințe mai productive, 
precum și condiționarea lor, 
s-a desfășurat nesatisfăcător, 
mai ales în regiunile Cluj, 
Iași, Stalin, Baia Mare și Re
giunea Autonomă Maghiară.

In regiunile în care cultu
rile tîrzii au ajuns la coacere, 
este necesar ca în săptămîna 
viitoare să se intensifice re
coltarea lor și în primul rînd 
a acelora de pe terenurile 
destinate însămînțărilor de 
toamnă.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni va începe însămînțarea 
griului. Pentru executarea a- 
cestei lucrări în condiții agro- ț 
tehnice bune și în perioada | 
optimă, în următoare’e iile ; 
trebuie urgentate arăturile de , 
însâmînțare, încorporarea în , 
sol a îngrășămintelor organi- , 
ce și chimice și îndeosebi 
schimbul semințelor comune 
cu cele mai productive, pre- 
cum și condiționarea lor. De I 
asemenea este necesar să se j 
grăbească însămînțarea răpi- i 
ței și a culturilor pentru ma- I 
să verde, însilozarea nutrețu
rilor și a celorlalte lucrări 
care se execută în această pe
rioadă.

(Agerpres)
—•—

Pe șantierul 
hidrocentralei 

Sadu V
Constructorii care ridică 

noul baraj al hidrocentralei ; 
Sadu V au realizat cu 42 de : 
zile înainte de termen planul ' 
de turnare a. blocurilor de be- | 
ton de la acest stăvilar înalt . 
de peste 60 de metri. în pre- 1 
zent ei fac pregătiri pentru | 
umplerea cu beton a spațiilor j 
rămase între blocurile bara- ; 
jului, care vor fi astfel unite 
între ele într-un zid de be
ton în formă de arc. Potrivit 1 
procesului tehnologic, pentru 
a asigura o bună calitate a 
lucrărilor, această operație de 
turnare a betonului va fi fă
cută în timpul iernii cînd 
temperatura este scăzută.

(Agerpres)

Maistrul Voiau Lucian de la Uzinele „Grlgore Preoteasa- din 
Capitală dă indicații tinerilor Vasllescu Harata’mble ,1 lo> 
nescu Mihăiță la montarea cu precizio a aparatelor de reglat 

relee. ,
. Foto i N. STELORIAN

UN TITLU DE ONOARE -
BRIGADIER

AL MUNCII PATRIOTICE
de Marcel Breslațu

Nu mă mai mir de fel cînd 
întilnesc in stradă tineri și ti
nere care poartă insigna de 
onoare de brigadier al muncii 
patriotice. încep să mă întreb, 
dimpotrivă, de ce unii dintre 
ei încă nu o poartă.

Lucrările și hotărîrile celui 
de al IlI-lea Congres al parti
dului nostru au determinat 
un salt dintre cele mai im
portante, nu numai în ceea ce 
privește dezvoltarea econo
mică a țării în viitorii șase 
ani și 15 ani, ci și în atinge
rea unei noi trepte a conștiin
ței socialiste a oamenilor 
muncii, a concepției despre 
muncă, a formelor diferite în 
care se manifestă patriotis
mul oamenilor noștri.

La Congresul al lll-lea al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 
în lumina documentelor re
cente de partid, utemiștii, în
tregul tineret, au preluat sar
cinile ce le revin, au lărgit 
au adîncit, in ceea ce-i priveș
te, analiza viitoarei etape prin 
care țara va trece. Nici o cli
pă nu este cu putință să des
părțim planul și perspectivele 
economice de aceia care sînt 
chemați să le traducă în via
ță. Materialul uman, calitățile 
lui existente și cele în curs 
de formare și desăvîrșire, in
tră în socotelile noastre de 
viitor. Pe el se bi2uie în pri
mul rind înfăptuirea hotăriri- 
lor noastre. Fără îndoială că 
de la tineret îndeosebi se aș
teaptă această profundă, ra
dicală transformare in con
cepția despre muncă, despre 
responsabilitate. Și aceasta pe 
bune temeiuri, căci tineretul 
nostru a fost crescut de 
partid, mulți din cei care sînt 
astăzi utemiști au trecut prin 
școala pionieratului, au făcut 
șt fac anii- de ucenicie a viito
rilor membri de partid in ca
drul organizației lor revolu
ționare de tineret.

Să-mi fie ingăduit să repet 
aici o imagine dintr-o poezie 
pe care am scris-o pentru cei 
mai tineri cetățeni ai patriei, 
pentru preșcolari, poezie care 
de-abia s-a dus la tipar și în 
care, desigur în limbajul acce
sibil acestor încă necititori, 
vorbeam despre viața noastră 
„care se desfășoară ca într-o 
poveste1*. Copiii vor trece pe 
la trei porți minunate: pe la 
poarta de aramă a intrării în 
rindul pionierilor, pe la poar. 
ta de argint a carnetului de 
U.T.M., pe la poarta de aur a 
primirii în partid!

Tineretul nostru care are 
de pe acum în urma lui ani de 
educație comunistă și înaintea 
lui imensele, inepuizabilele 
perspective deschise întregu
lui popor de construcția și 
desăvîrșirea construcției so-* 
cialismului, își manifestă cu 
înflăcărare atașamentul său 
la cauza revoluției noastre în 
forme foarte diverse, dar care, 
toate, ar putea fi însumate 
prin aceste cuvinte (pe care 
zadarnic le-am căuta in ve
chile dicționare): munca pa
triotică.

S-au angajat tinerii de la 
tribuna Congresului al lll-lea 
U.T.M. ca prin muncă patrio
tică să ajute li construirea 
repede a fabricilor și combi
natelor, a locuințelor, să co
lecteze uriașe cantități de fier 
vechi, să facă împăduriri, să 
desțelenească pământuri azi 
neproductive, să ajute la în
frumusețarea fiecărui colțișor 
din țară și prin însumarea a- 
cestor „crîmpeie de frumuse
țe" să pună și ei umărul lor 
pentru a face țara mai fru
moasă decit in visele părinți
lor ! Au și început pretutin
deni să realizeze acest anga
jament. Dacă și pînă de cu- 
rînd munca patriotică în ron
durile tineretului devenise un 
fenomen foarte răspîndit, se 
poate afirma astăzi fără risc 
de tăgadă că ea a devenit și 
devine tot mai mult un feno
men de masă. Spre cinstea ti
neretului nostru trebuie sd 
spunem că multe din nădej
dile noastre se întemeiază pe 
aceste acțiuni, pe ducerea lor 
la bun sfirșit, pe sporirea lor 
necontenită.

Alții mai pricepuți decît 
mine să spună ce înseamnă 
citeva milioane de ore de 
muncă patriotică pe șantierele 
construcțiilor industriale sau 
de locuințe, sau 100.000 ha. 
păduri tinere. Pentru mine ci
frele sînt mai puțin cutremu
rătoare decît voința care știu 
că stă înapoia acestor cifre.

(Continuare în pag. 2-a)

In scopul ridicării calificării
Vremea nu a îngălbenit caie

tele cu notițe din anii uceni
ciei ale tinerilor electricieni de 
la serviciul energetic al Schelei 
Moreni. Și deși le sînt încă 
proaspete în memorie cu
noștințele acumulate în acei 
ani, ei continuă totuși să în- 
vețe. Numaj că acum locul' să
lilor de clasă l-a luat atelierul 
cu mașini multe și variate, unde 
în fiecare clipă trebuie să re
zolvi numeroase probleme. Ade
seori în fața atelierului opresc 
autocamioane gre.e din care se 
descarcă mașini noi. Și în Schela 
Moreni utilajul se reînnoiește. 
Rînd pe rînd în atelierul elec
tric au fost adăpostite pompa 
centrifugă fabricată în U.R.S.S., 
motoare sincrone, diferite meca
nisme automate. Toate acestea 
ridică probleme noi pentru ti

nerii electricieni. Cu ajutorul 
maiștrilor, inginerilor, ei le re
zolvă cu succes. Aici, în atelier, 
într-un . colț este așezată o tablă 
care foarte rar rămîne neagră, 
în întretăierea de linii, puncte 
trase cu creta unui neinițiat îi 
va fi greu să înțeleagă ceva. Pe 
tablă sînt schemele motoarelor 
noi sosite. Ori de cite ori schela 
este înzestrată cu o mașină nouă, 
în atelierul electric se desfășoară 
adevărate prelegeri urmate de 
discuții pasionante despre elec
trotehnică. Intre auditori vom 
remarca pe utemiștii Vasile Șer- 
bănoiu, Gheorghe Coțiu, Gheor
ghe Vintilă și mulți alții.

Cu caietele în față urmăresc 
■tenți expunerile ținute de tova
rășii ingineri Nicolae Petrescu, 
Nicolae Paseu notindu-«i proble
mele noi. C. V._

loan Păcuraru de Ja Uzinele 
„Gh. Dimitrov* din Arad este 

unul din fruntașii uzinei.



Politehnica bucureșteană
vă așteaptă!

In Raportul ținut la cel de 
al lil-lea Congres al 
P.M.R. de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, este 
consemnată, printre altele, o ci
fră importantă: |n anul 1965 în 
economia națională vor lucra 
80.000 de ingineri; 21.000 dintre 
aceștia vor fi pregătiți în viito
rii 6 ani. Mare parte din ei vor 
intra în facultate peste cîteva 
săptămîni, după susținerea exa
menului de admitere.

Și ei — viitorii studenți — și 
noi, profesorii și studenții aștep
tăm cu emoție evenimentul in
trării în facultăți a generației 
de studenți ai anului 1960. Foar
te mulți dintre candidați) Insti
tutului politehnic din București 
- peste 1000 — s-au pregătit 
pentru examen Ic cursurile de 
pregătire, au făcut prima cunoș
tință cu Institutul, Cu profesorii. 
Această cunoștință a fost însă 
foarte sumară: au văzut săli de 
cursuri, Cîteva laboratoare, au 
cunoscut cîteva cadre didactice. 
Dar Cea mai mare și cea mai 
veche politehnică din țară nu 
poate fi cuprinsă într-o vizită 
fugară. Iți trebuie zile, nu glu
mă, s-o poți cunoaște, s-o poți 
colinda. Sutele de amfiteatre, 
săli de curs, zecile de labora
toare, biblioteci, numeroasele 
cămine, cantina, clubul, care au 
găzduit cu ospitalitate mii de 
tineri, azi ingineri, și care și-cu 
schimbat astăzi straiele pentru 
a îhtîmpina, într-un nou an uni
versitar, vechi și noi studenți. Iți 
trebuie timp sâ-i cunoști trecu
tul și prezentul, să cunoști dru
mul pe care l-a străbătut, de la 
cîteva facultăți pe care le avea 
cu ani în urma, cînd burghezia 
„își importa" cadre din străină
tate, la complexul de învâțămint 
pe eare-l constituie azi prin 
grija partidului și guvernului, 
Politehnica din București. Ea 
reunește aproape toate specia
litățile tehnice :

Metalurgia, care pregătește 
ingineri pentru cel mai impor
tant sector de activitate al in
dustriei noastre - siderurgia cu 
ramurile : furnale, turnătorie, o- 
țelârii, ca și ingineri pentru me
talurgia neferoasă, mecanica, 
care formează ingineri pentru 
tehnologia construcțiilor de ma
șini, mașini-unelte, construcția 
de motoare Diesel, cazane și 
turbine, construcția de mașini 
agricole, aparate și utilaje pen
tru industria chimică, construcții 
de aviație, și noua secție de 
mecanică fină. Electrotehnica, 
care dâ cadre de ingineri con
structori de mcșihi electrice, de 
aparate electrice de înaltă 
și joasă tensiune, ca și in
gineri specialiști în automa
tizarea proceselor industria
le din diferitele sectoare ale 
producției. Energetica, care 
pregătește Ingineri pentru elec
trificarea generală a țării, con
structori de mari centrale termo 
și hidroelectrice, de linii de înal
tă tensiune pentru transportul 
energiei electrice șl stații de 

---- •-----

Prof. univ.
C. Dinculoscu

membru corespondent 
al Academiei R.P.R., rector 
al Institutului politehnic 

din București

transformare formînd sistemele 
energetice, ca și ingineri pentru 
noua ramură a tehnicii : termo- 
ficarea industrială și urbană și 
energetica industrială. Chimia 
industriala, care pregătește in
gineri pentru industriile organi
ce, macromoleculare, medica
mente, coioranți, pentru indus
triile anorganice, materiale de 
construcție și ceramice, tehnolo- , 
gia poligrafică, chimizarea co- 
bustibi’ilor. Transporturile, care 
formează viitorii ingineri pentru 
transporturile pe căile ferate, 
exploatarea materialului rulant, 
organizarea transporturilor fero
viare și ingineri pentru organi
zarea și exploatarea transportu-

UNDE
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rilor rutiere care iau o dezvol
tare foarte mare in țara noas
tră. Electronica și Telecomuni
cațiile, unde studiază viitorii in
gineri specialiști in electrotehni
ca industrială fn rad iocom unica- 
ții și radrotehnică, comunicații 
telefono-telegrafice, centralizări 
și semnalizări feroviare și noua 
ramură de ingineri fizicieni.

O enumerare sumară, dar su
ficientă pentru a deschide în 
fața celor ce aspiră la studen
ție tabî ouî spec:c!ități!or în do
meniul cărora se pot pregăti in 
institutul nostru. Cele mai dife
rite năzuințe ale tineretului ca*e 
vrea să se dedice tehnicii, pat fi 
împlinite in cedrul facultăților 
institutului. Din institut vor ple
ca cadre pregătite pentru oțe- 
lăriile patriei, pentru marele 
combinat siderurgic ce se va 
construi la Galați. Vor pleca 
constructorii de mașini și

te din cele mal diferite șl mo
derne, Constructorii de mașini e- 
lectrice; specialiști care vor pune 
în viață sarcina de a se introdu
ce în producție, pe scară largă, 
automatizarea ; energeticieni 
care vor face să se aprindă lu
mini pe întreg cuprinsul țării, în 
cele mai îndepărtate sate, vor 
contribui la înălțarea marilor 
centrale termo și hidroelectrice ; 
chimiștii noii industrii chimice, 
care cunoaște o dezvoltare im
petuoasă ; specialiștii în electro
nică, știința viitorului. Vor ple
ca în cele mai mari întreprin
deri, pe marile șantiere, vor a- 
vea marea satisfacție de a pune 
fundația unor noi construcții ale 
obiectivelor industridle, de a 
contribui la desăvîrșirea lor.

Ce-și poate dori oare mai 
mult tineretul care se pregătește 
sâ îmbrățișeze o profesiune teh
nică ? Nimic nu-l Oprește să-șî 
vadă aspirațiile împlînindu-se. 
In cel moi mdre institut politeh
nic din țară îi așteaptă un ma
re număr de cadre didactice, 
care nu precupețesc nimic pen
tru a transmite generațiilor vii
toare de ingineri tot ce ei au 
acumulat in domeniul științelor 
tehnice, tot ceea ce știința nouă 
cucerește. Sâ vă dou nume de 
asemenea profesori ? Mi-ar fi 
greu. Sînt peste 700 de cadre 
didactice în institut, specialiști 
cu o înaltă pregătire profesio
nală, tehnică și științifică, aca
demicieni, membri coresponden
ți și candidați în știință, profe
sori și ingineri. Aș aminti că toți 
aceștia se dedică cu pasiune 
muncii pentru a asigura studen
ților o ucenicie științifică la ni
velul exigențelor științifice ale 
vremurilor noastre. In orele de 
cursuri, in laboratoare, în atelie
re, in uzine, la practică — pre
tutindeni în anii de studenție 
profesorii călăuzesc cu grijă pa
șii tinerilor studenți spre culmi
le științei.

In cei cinci oni de studenție, 
tinerii vor avea prilejul sa cu
noască cu 
profesorii, 
peste care 
spunind ceea ce se poate spune 
in cîteva rinduri. Vor simți in 
propria lor munco și viață oglin- 
dindu-se minunatele condiții pe 
care ie oferă politehnica bucu
re ștecnă - co de altfel toate in
stitutele de invățomint superior 
din tară — studenților săi, viito
rilor ingineri,

prisosință institutul, 
toate acele lucruri 
am trecut în fugă,

Poșta redacției

Piatra

Vatra

Lc Uzinele „Electromotor" din Timișoara funcționează o sta
ție de radioamatori condusă de tineri.

încheie culegerea de „Opere* 
ale lui L. Tolstoi, în 14 volu- 
me.Vlcu Mardare — Constanța.

La Grupul școlar „I. Ran- 
gheț" din strada Gh. Șincai nr. 
8-10 raionul Nicolae Bălcescu 
din București, funcționează 
școala tehnică de electricitate 
care are o secție pentru pre
gătirea muncitorilor de înaltă 
calificare în reparații de radio 
și televiziune. Primirea în șco
lile tehnice pentru muncitorii 
calificați se face fără examen 
de admitere în limita locurilor 
planificate, în ordinea medii
lor obținute la examenul de 
maturitate și în baza vizitei 
medicale. înscrierile în școlile 
tehnice se fac între 10-24 sep
tembrie.

I. Georgescu
Neamț.

Consultă lucrarea „Marxism- 
leninismul despre religie" de 
P. F. Kolorițki, recent publi’ 
cată în Editura Militară și lu
crarea lui M. P. Baskin „Ma
terialismul și religia" și vei 
găsi o serie de date intere
sante cu privire la opoziția 
dintre concepția științifică și 
cea religioasă despre lume.

Plecarea din țară 
a senatorilor francezi

Sîmbătă dimineața au pără
sit Capitala senatorii francezi 
Jean Louis Vigier, președin
tele grupului 
pentru relații 
Franța-Romînia 
francez. Andre 
vicepreședinte 
parlamentar care au făcut o 
vizită în țara noastră la invi
tația grupului parlamentar ro
mîn pentru relații de priete
nie Romînia-Franța.

La plecare pe aeroportul 
Băneasa membrii delegației 
au fost conduși de deputății 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
membru al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gh. Vasi- 
lichi, Solomon Barbu și Tra
ian Ionașcu. Mircea Biji, se
cretar general al Marii Adu
nări Naționale, funcționari

metode înaintate

parlamentar 
de prietenie 
din Senatul
Armengaud, 

al grupului

superiori ai Marii Adunări 
Naționale, ziariști.

Au fost de față ministrul 
Franței la București, Pierre 
Paul Bouffanais și membri ai 
legației. Deputatul Solomon 
Barbu a urat oaspeților drum 
bun.

A răspuns senatorul Jean 
Louis Vigier.

Senatorul Marcel Pellenc, 
membru al grupului de sena
tori francezi, împreună cu so
ția su mai rămas cîteva zile 
în vizită în țara noastră.

(Agerpres)

La minele Ocna de Fier au fost 
deschise de curînd două abataje 
unde exploatarea se face după 
metoda extracției orln ftșii ori
zontale. Datorită acestui fapt și 
îndeosebi extinderii metodelor 
înaintate în abatajele existente 
minerii de aici au putut livra 
peste plan jurnaliștilor de la 
Combinatul metalurgic din Reși
ța cantități importante de mine
reuri de fier. Rezultate bune au 
obținut și celelalte colective ale 
minelor din cadrul întreprinderii 
miniere Bocșa Vasioviel. Pînă în 
ziua de 8 septembrie minerii de 
la această întreprindere au livrat 
jurnaliștilor reșițeni, peste pre
vederile planului, mai mult de 
2.400 tone de minereuri de fier.

Grlgore A mar iei
Dorn ei.

Muzeul de istorie a Parti
dului Muncitoresc Romîn a 
fost deschis în octombrie 1954 
și funcționează în clădirea din 
Șoseaua Kiseleff nr. 3 — Bucu
rești. Expoziția muzeului ocu
pă aripa stingă a clădirii.

Prin documente, fotografii, 
obiecte, grafice etc., se redau 
aspecte ale mișcării socialiste 
care a luat naștere în Romînia 
în a doua jumătate a secolu
lui trecut, momentele princi
pale ale luptei eroice a clasei 
muncitoare, sub conducerea 
încercată a Partidului Comu
nist din Romînia, împotriva 
exploatării capitaliste-moșie- 
rești, împotriva reacțiunii și 
fascismului, împotriva crimi
nalului război antisovietic, 
pentru eliberarea patriei de 
sub jugul hitlerist- Exponatele 
oglindesc pregătirea de către 
Partidul Comunist din Romî
nia a insurecției armate de la 
23 August 1944, mobilizarea 
și conducerea maselor de că
tre partid la lupta pentru vic
toria insurecției și pentru in
staurarea regimului democrat 
popular, precum și participa
rea entuziastă a oamenilor 
muncii la opera măreață de 
construire a socialismului.

In excursia pe care plănuiți 
s-o faceți, Muzeul de Istorie a 
Partidului Muncitoresc Romîn, 

o-

Gheorghe Ionescu — Cluj.
O instalație pentru efectua

rea comenzii automate a siste
melor energetice va semăna 
cu o centrală telefonică auto
mată rapidă : toate sursele de 
informații au adrese sau nu
mere și sînt chemate de ma
șinile cifrice de comandă in
tr-o anumită succesiune — u- 
nele mai des, altele mai rar, 
în funcție de importanța pen
tru procesele de reglare a da
telor furnizate de o sursă sau 
de altă. Informațiile primite 
se analizează de către mașină 
și instalația automată „adop
tă" hotărîrea necesară, reglea
ză funcționarea întregului sis
tem.

Marinesen Ion — Oradea.
Dacă te interesează cîteva 

lucruri despre visurile cosmo
nautice, ale popoarelor care au 
trăit în antichitate, despre do
rințele seculare ale omenirii 
de a învinge barierele ce o țin 
legată de pământ citește lucra
rea inginerului D. St. Andrees- 
cu „Cosmonautica — o nouă ști
ință" recent apărută în standu
rile librăriilor. Cartea îți va 
oferi în același timp o serie 
întreagă de amănunte cu pri
vire la sateliții și navele lan
sate de oamenii de știință so
vietici în Cosmos.

trebuie să fie principalul 
biecfiv pe câre-1 veți vizita.

Informații

pregătire și 
disciplinele 

ține concur-

opara-

Un titlu de onoare

Membrii postului utemist de contool de la Întreprinderea „Ter motehnlea- din Capitole prega- 
t»w un nou număr al aazetei- Foto : N. STELORIAN

Universitatea „C. I. Parhon"

ANUNȚ
Candidați! la concursul 

de admitere sînt înștiințați 
că la toate facultățile aces
tei Universități (matemati- 
că-fizică, chimie, științe na
turale. geologiegeografie, 
filozofie, istorie, filologie, 
științe juridice) funcționea
ză cursuri de 
consultații la 
pentru care se 
Sul.

Pentru orice 
suplimentare, candidați! se 
pot adresa comisiilor de 
îndrumare și secretariate
lor facultăților.

Condițiile de admitere au 
fost publicate în broșura : 
„Admiterea in invățămîn- 
tul superior" editată de Mi
nisterul învățămîntului și 
Culturii.

Școala Tehnică de Acti
viști Culturali din Bucu
rești, B dul Schitu Măgu- 
reanu nr. 1, raionul Lenin, 
tfcle/on 14.09.17 face cu
noscut candidaților că exa
menul de admitere pentru 
anul școlar 1960—1961 se va 
ține pe data de 25—30 sep
tembrie în următoarele 
centre: București, Iași, Cluj 
si Timișoara,

Tudor Baba de la întreprinde
rea „Tehnica Nouă" din Bucu
rești lucrează la reglarea în
trerupătorilor cu pîrghi de 
25 A. In luna august brigada 
condusă de el șl-a depășit pla
nul de producție cu 29 la sută.

Încheierea tratativelor comerciale 
dintre R. P. Romînă 

și țările Benelux
în urma tratativelor care 
: avut loc la București în- 
e delegația R. P. Romîn e, 
indusă de V. Răuțâ, mem- 

în Colegiul Ministerului 
erțului, și delegația țari- 
Benelux. condusă ds Y. 

s't Wallant, inspec- 
al în Ministerul A- 
Externe și Comerțul 

Exterior din Belgia, s-a con
venit asupra încheierii unui 
Acord comercial și a unui A- 
cord de plăți pe anul 1960/ 
1961 — care vor intra în vi
goare la 1 octombrie — pre
cum și a unui Protocol pri
vind problemele financiare în 
suspensie între R. P. Romînă 
și țările Benelux.

--- ------

Centrul Școlar Veterinar 
București, str. Justiției nr. 
55. primește înscrieri pen
tru examenul de admitere 
în școlile :
- Tehnică 

Tehnică de 
Agricolă

Se primesc 
școlii medii de cultură ge
nerală cu examen de ma
turitate .

înscrierile se fac între 
10-24 septembrie 1960.

— Școala Tehnică de 
Maiștri Veterinari — cursuri 
fără frecvență.

Primește in anul I /ără 
examen de admitere cadre 
din producție care au cei 
puțin 7 clase elementare și 
ocupă în prezent funcția de 
maistru veterinar.

înscrierile se fac pînă la 
15 noiembrie 1960.

Informații suplimentare 
Ia secretariatul școlii și Ia 
telefon 15.65.96.

Veterinară și 
Contabilitate

absolvenți ai

Conform listelor 
anexe la Acordul 
R. P. Romînă va 
țările Benelux produse 
noase. 
produse 
mașini și produse electroteh- 
nice, materiale de transport 
și tractoare țesături, încăl
țăminte. tutun, fructe, legume 
și alte produse, iar țările Be
nelux vor exporta în R. P. 
Romînă echipament industri
al și aparate de precizie, 
produse siderurgice, metale 
neferoase, divers» produse 
chimice și farmaceutice, lînă, 
celofibră, cacao, pescărie și 
alte produse.

La parafarea documentelor 
au fost de față Ana Toma, 
adjunct al ministrului Co
merțului, și funcționari su. 
periori din Ministerul Aface
rilor Externe. Ministerul Co
merțului, Ministerul Finanțe
lor și Banca de Stat.

Au asistat de asemenea 
dnii. A. Looijen din Ministe
rul de Finanțe al Olandei. L. 
Meulemans din Ministerul de 
Finanțe al Belgiei și U. Suer- 
mondt de la Banca Olandei.

★
Sîmbătă dimineață a pără

sit Capitala delegația econo
mică a țărilor Benelux, con
dusă de M. Y. Coppieters’t 
Wallant, inspector general în 
Ministerul Afacerilor Exter
ne și Comerțul Exterior din 
Belgia.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare, pe aero
portul Băneasa. de V. Răuță, 
membru în Colegiul Ministe
rului Comerțului, precum și 
de funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului și Mi
nisterul Finanțelor.

(Agerpres)

brigadier al muncii patriotice
(Urmare din pag. l-a)

Și cu ochii minții încerc să 
cuprind efortul acesta căruia 
nici un calificativ nu iar da 
mai mult și mai bine valoa
rea, decît acela de „tineresc11, 
în uzină și în fabrică, în gos
podăriile agricole colective și 
de stat, în școli și universități, 
în orașe și sate.

Dar pentru ca această înflă
cărare să angajeze și să an
treneze întreagă și din adin- 
cui ei conștiința tineretului 
nostru este absolut necesar ca 
ceea ce ei trebuie Să îndepli
nească, să fie făcut nu numai 
conștiincios ci în deplină cu
noștință, in cunoașterea per
fectă a obiectivelor imediate 
și mai depărtate. Ceea ce îna
ripează într-adevăr munca, o 
face și plăcută și spornică 
este simțământul utilității ei 
și a însemnătății propriului 
aport la strădania colectivă.

M-aș opri la un singur as
pect poate mai mărginaș al 
acestei munci patriotice atun
ci cînd știm că 
cipal cade pe 
dustriei și în 
dustriei grele, ..
rea colectivizării agriculturii.

accentul prin- 
realizările in- 
special al in- 

pe încheie-

Vreau să vă vorbesc despre 
munca patriotică închinată în
tineririi bătrinelor orașe și 
înfloririi unor orașe noi pe 
harta țării, în transformarea 
tot mai adîncă a satului nos
tru intr-un mic orășel. Obser
va undeva marele nostru Ca- 
ragiale că locuințele bucureș- 
tenilor sînt așezate două cite 
două, spate în spate, și co
menta că desigur aceasta se 
datotește lipsei de dbrință de 
a se vedea in ochi vecinii în
tre ei. A fost o vreme în care 
fiecare trăia în căsuța sa ca 
într-o citadelă cu garduri 
înalte, ba și în spatele 
rind de pomi, încercînd 
restrîngă la patriarhala 
de familie, la evitarea 
multor frecușuri cu 
jur.

Dar cîte s-au schimbat de 
atunci și în peisajul citadin și 
în cel sufletesc! Să nu vor
bim de blocurile noastre noi, 
de viața colectivă care se duce 
acolo, de spiritul de tovărășie 
cdre animă, și trebuie să ani
me pe locatarii lor și Să spu 
nem ceea ce este mult mai 
mult decît atît: că existența 
oamenilor noștri, și în special 
a tineretului nostru, robust,

unui 
să se 
viață 
prea 

cei din

sportiv, se petrece din ce în 
ce mai mult afară tn aer li
ber, în grădinile noastre, în 
păduricele din jurul orașelor. 
Ulița care era un simplu mij
loc de legătură între oameni a 
devenit într-adevăr un 
obștesc. Frumusețea 
doabete ei, 
ale noastre, ale fiecăruia. Și 
dacă eu mă mișc mai greu, 
voi, tinerii, aveți pe drept cu- 
vint datoria cetățenească să 
vă îngrijiți de orașul sau sa
tul vostru care rd aparține Si 
care trebuie să fie din ce în 
ce mai mult un cadru 
vit pentru vremile de 
pentru oamenii de azi.

Căminele culturale, 
de cultură, școlile, 
ștranduri sau cele mari, sta
dioanele și terenurile de 
sport, toate aceste prilejuri de 
desfătare, de îneîntare și de 
îngrijire a sănătății sînt și 
vor trebui să fie din ce în ce 
mai mult în grija celor dintîi 
beneficiari ai lor — tinerii. 
Mîndria lor. atunci cînd le-au 
făcut și, rușinea lor — cînd nu 
le-au făcut de fel, sau nu le-au 
făcut cum trebuie.

Noțiunea aceasta de bun ob
ștesc, piatra de temelie a eti-

bun 
ei, po- 

curățenia ei sînt

potri- 
azi și

casele 
micile

cit noastre și tn care concep
tul de „al meu" s-a ridicat 
pînă la nivelul înțelegerii de
pline a ceea ce înseamnă „al 
nostru11, este călăuza noastră 
a tuturor. Dar așa cum adesea 
am avut prilejul să o spun, a- 
cest „al nostru" nu este numai 
suma individualităților în care 
fiecare rămîne un părtaș! Și 
acest „al nostru" nu își 
are semnificație decît atunci 
cînd într-adevăr totul este 
al tuturor și bucuria de a-l 
crea și fericirea de a-l avea și 
grija de a-l păstra și mindria 
perfect îngăduită în întrecerea 
socialistă că ce este „al meu" 
și „al nostru" este mai fru
mos, mai trainic, mai bun de
cît al altor tovarăși.

Pentru cei care au fericirea 
de a trăi în Marea Primăvară 
a lumii, bucuria de a zidi și 
de a sădi sînt marile bucurii 
ale existența și ele aparțin 
mai ales acelora care au în 
fața lor aproape întreaga via
ță, care vor vedea pomii ră- 
zimînd cerul și care știu că în 
casele pe care le ridică va ră
suna rîsul proaspăt al copii
lor, că bucuria lor va trece 
mai departe / Bucuria lor și 
bucuria noastră I

de mărfuri 
comercial, 

exporta în 
lem- 

produse petrolifere, 
siderurgice, diverse

Fodor Emil — București.
Editura de stat pentru lite

ratură și artă ne informează 
că vol. XIV „Opere" de L. Tol
stoi va apare în luna noiem
brie a acestui an, cînd se co
memorează 90 de ani de la 
moartea marelui scriitor clasic 
rus.

Cu apariția acestei lucrări se

Comel Drăghicescu — Dră- 
gășani.

în Uniunea Sovietică cerce
tările astronomice au luat o 
mare dezvoltare- Observatorul 
din Pulkovo, care are nume
roase filiale, a devenit mai 
mare și mai bine utilat din 
punct de vedere științific. Prin
tre filialele observatorului din 
Pulkovo se numără și cea din 
apropifere de localitatea Kislo
vodsk din Caucazul de Nord. 
Aici, la o altitudine de 2130 m. 
deasupra nivelului mării, a 
fost construita o stație astro
nomică modernă destinată spe
cial pentru observații asupra 
Soarelui.

închei erea lucrărilor consfătuirii 
internaționale privind .Sporirea maximă 

a producției de porumb și folosirea 
ei justă pentru nevoile creșterii 

animalelor”
Sîmbătă au luat sfîrșit lu

crurile consfătuirii interna
ționale privind „Sporirea ma
ximă a producției de porumb 
și folosirea ei justă pentru 
nevoile creșterii animalelor", 
care s-au desfășurat între 1 
și 10 septembrie la Institutul 
Agronomic „Nicolae Bălcescu" 
din Capitală.

La consfătuire au partici
pat delegații din R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P., 
Romînă, R.P. Ungară, U.R.S.S. 
precum și reprezentantul Co
misiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură și silvicul
tură.

în perioada desfășurării lu
crărilor participanții au vizi
tat Institutul de cercetări 
pentru cultura porumbului de 
la Fundulea, stațiuni expe
rimentale și unități agricole 
socialiste, din regiunile Bucu
rești, Stalin și Constanța.

La încheierea lucrărilor, 
participanții la consfătuire au 
adoptat o rezoluție care

selecției și producerii de se
mințe de porumb, mecanizării 
lucrărilor acestei culturi și 
folosirii cu maximum de efi
ciență a porumbului în hrana 
animalelor.

(Agerpres)

A apărut:
„ANALELE INSTITUTULUI 
DE ISTORIE A PARTIDULUI

DE PE LÎNGÂ C.C. AL
P.M.R.*

nr. 4, anul VI, 1960 cu urmă
torul cuprins î

Congresul al III-lea al Par
tidului Muncitoresc Romîn — 
eveniment de însemnătate is
torică în viața partidului și a 
poporului nostru.

STUDII ȘI REFERATE

eu-
prinde principalele probleme 
ale colaborării în domeniul

M. LUNGEANU : Din lupta 
maselor populare conduse de 
P-C.R. pentru sprijinirea răz
boiului antihitlerist (23 Au
gust 1944 — 9 mai 1945).

A. DEAC : Rolul ziarului 
„Munca" în lupta pentru crea
rea Partidului social-democrat 
al muncitorilor din Romînia 
(1893).

Istoria Marelui Război pen, 
tru Apărarea Patriei.

40 DE ANI DE LA 
GREVA GENERALA

Documente privind luptele 
muncitorilor minieri din Va
lea Jiului (martie-iunie 1920) J 
Gh. Unc.

Documente privind luptele 
metalurgiștilor din București 
(marție-august 1920) : I. Iacoș.

Documente privind grevele 
muncitorilor de la fabricile de 
tutun și chibrituri, Arsenal și 
Imprimeria națională (februa- 
rie-septembrie 1920) : V. Ște
fan eseu.

COMUNICĂRI ȘI NOTE 
ȘTIINȚIFICE

partizani,- 
care au 
Slovaciei 
1944—feb-

I. Olteanu : Despre activita
tea unor grupuri de 
sovietici și romîni, 
luptat pe teritoriul 
în perioada august 
ruarle 1945.

V. Ionescu și I. Toaca : Zia
re locale ilegale editate de 
P.C.R. și U.T.C în Valea Pra
hovei în anii 1932-1933.

Revista mal publică „Figuri 
de luptători pentru libertate și 
socialism", „Critică și biblio
grafie".



Mitingul de doliu din Capitala

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
(Urmare din pag. l-a)

se tem de această unitate. 
N-au decît să urle și să se 
înfurie acești domni monopo- 
liști, magnații capitalului și 
reacționarii. Ne vom strădui 
să aibă și mai multe motive 
pentru aceasta*'. Pe drept 
cuvînt, l-au numit cu dragos- 

"Ve muncitorii germani pe 
Wilhelm Pieck „părintele uni
tății*'.

Poporul romîn, împreună cu 
întreaga omenire progresistă, 
a salutat proclamarea la 7 oc
tombrie 1949 a Republicii De
mocrate Germane, eveniment 
de cea mai mare însemnătate 
în istoria poporului german. 
Alegerea lui Wilhelm Pieck 
ca președinte al Republicii 
Democrate Germane a consti
tuit o binemeritată cinstire a 
însemnatei sale contribuții la 
crearea primului stat al mun
citorilor și țăranilor pe pămîn- 
tul Germaniei.

Strîns legat de popor, mo
dest, plin de solicitudine și a- 
tenție față de nevoile oame
nilor muncii, ferm și princi
pial în rezolvarea tuturor pro
blemelor, Wilhelm Pieck s-a 
bucurat de respectul și dra
gostea caldă a celor mai largi 
mase ale poporului german. El 
și-a dedicat întreaga energie 
consolidării și dezvoltării Re
publicii Democrate Germane 
ca stat cu adevărat democrat 
și iubitor de pace, operei de 
construire a socialismului, 
luptei pentru viitorul lumi
nos al poporului german. Sub 
conducerea Partidului Socia
list Unit din Germania oa
menii muncii luptă cu avînt 
pentru realizarea planului 
septenal, a cărui îndeplinire 
pînă în 1965 va duce la vic
toria socialismului în Repu
blica Democrată Germană.

Republica Democrată Ger
mană este factorul hotărîtor 
în lupta î itregului popor ger
man pentru înfăptuirea țelu
lui său național — unificarea 
Germaniei pe baze democra
tice și pașnice. „Fiind primul 
stat iubitor de pace din isto
ria națiunii germane — scria 
Wilhelm Pieck în 1953 —
ea pășește în rîndurile mare
lui lagăr al păcii,, democrației 
și socialismului. în ciuda tu
turor mașinațiunilor imperia
liste, ea își va îndeplini mi
siunea sa istorică și va croi 
poporului german calea spre 
o Germanie unită, democrati
că $i iubitoare de pace".

Luptător neobosit pentru 
fericirea oamenilor muncii 
din patria sa și de pretutin
deni, Wilhelm Pieck a fost 
profund atașat cauzei mărețe

Cuvîntarea tovarășei Alexandrina Drăghici
Vestea morții tovarășului 

Wilhelm Pieck a fost primită 
cu adîncă durere de munci
toarele de la întreprinderea 
„Industria Bumbacului" unde 
lucrez ca și din celelalte în
treprinderi din Capitală. Po
porul nostru împărtășește din 
adîncul inimii greaua pierde
re suferită de poporul ger
man.

După ce a evocat figura lu
minoasă a tovarășului Wil
helm Pieck vorbitoarea a 
«pus :

Muncitoarele, femeile, mă
linele care prețuiesc pacea ca 
lumina ochilor au văzut în to
varășul Wilhelm Pieck un 
luptător neobosit împotriva 
războiului, pentru înțelegere 
între popoare.

Cuvîntarea tovarășului prof. univ. Gheorghe Mihoc
M-a îndurerat profund ca 

pe toți oamenii muncii din 
țara noastră vestea încetării 
din viață a tovarășului Wil
helm Pieck. Deși nu l-am cu
noscut personal, l-am simțit 
ea pe un tovarăș al nostru în 
marea luptă pentru dreptate 
socială, pentru pace și socia
lism. Prin moartea lui Wil
helm Pieck, Republica De
mocrată Germană, poporul 
german, toți oamenii progre
siști resimt o grea pierdere.

Vorbitorul a subliniat în 
Continuare că tovarășul Wil- 
nelm Pieck și-a închinat în
treaga sa putere de muncă. în
treaga sa viață slujirii pline 
de devotament a cauzei clasei 
muncitoare.

Ca om, Wilhelm Pieck în

Cuvîntarea tovarășului Ștefan Lungu
încetarea din viață a tova

rășului Wilhelm Pieck, mili
tant de seamă al clasei mun
citoare germane și internațio
nale, unul din întemeietorii 
primului stat iubitor de pace 
din istoria Germaniei - Re
publica Democrată Germană 
— și mare prieten al poporu
lui romîn, a îndurerat adîhc 
pe muncitorii ceferiști că și 
pe toți oamenii muncii din pa 
tria noastră.

Clasa noastră muncitoare, 
care a cunoscut și simțit din 
plin teroarea sîngeroasă din 
anii dictaturii fasciste și care 
sub conducerea Partidului Co
munist Romîn a dus grele bă
tălii în lupta împotriva fas
cismului »i a ocupanților hit
leriști, prețuiește așa cum se 
cuvine abnegația și eroismul 

a apărării păcii în lume. Re
publica Democrată Germană 
duce o politică externă leni
nistă miiitînd cu consecven
ță pentru destinderea încor
dării internaționale, pentru 
înțelegere și colaborare între 
state pe baza principiilor co
existenței pașnice, pentru re
zolvarea pe calea tratativelor 
a problemelor litigioase. Cu 
deosebită vigoare luptă Repu
blica Democrată Germană, 
împreună cu toate forțele pa
triotice progresiste ale po
porului german, împotriva 
reactivizării organizațiilor hit- 
leriste în Republica Federală 
Germană, împotriva politicii 
nefaste a guvernului Ade
nauer, a cercurilor militariste 
revanșarde, de remilitarizare 
a Germaniei occidentale și în
zestrare a Bundeswehrului cu 
arma atomică. In calitate de 
președinte al Republicii, Wil
helm Pieck s-a adresat în re
petate rînduri întregului po
por german, chemîndu-1 la 
luptă pentru a zădărnici ur
mările acestei politici aventu
riste care a generat un nou 
focar de război în inima Eu
ropei și adîncește scindarea 
Germaniei.

Poporul romîn, care a avut 
de îndurat de două ori în de
cursul unei generații suferin
țele pricinuite de cotropirea 
patriei sale de către imperia
lismul german, urmărește cu 
toată vigilența măsurile pe 
care cercurile militariste de 
la Bonn le întreprind, cu spri
jinul cercurilor agresive din 
Occident, pentru a accelera 
reînarmarea revanșarzilor vest 
-germani. Recentul „memo
randum" al comandamen
tului armatei vest-germane, 
aprobat de guvernul federal, 
este deosebit de concludent în 
ce privește caracterul agresiv 
al forțelor revanșarde din 
Germania occidentală.

Republica Populară Romînă 
este pe deplin solidară cu 
lupta Republicii Democrate 
Germane, a forțelor patrioti
ce ale întregului popor ger
man pentru făurirea unei Ger
manii unite, pașnice și demo
cratice, pentru lichidarea pri
mejdiei pe care o constituie 
pentru pacea lumii reînvierea 
militarismului revanșard în 
Republica Federală Germană. 
Așa cum a subliniat tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în Raportul prezentat recent 
la sesiunea Marii Adunări 
Naționale : „Țara noastră 
sprijină cu hotărîre poziția 
justă a Uniunii Sovietice și a 
Republicii Democrate Germa
ne. care se declară pentru în
cheierea Tratatului de pace

Multe și grele suferințe ne-a 
adus războiul hitlerist. Nu le 
vom uita niciodată. Azi, cei 
care l-au adus la putere pe 
Hitler și l-au ajutat să por
nească războiul său tâlhăresc, 
pun armele atomice în mîinile 
foștilor generali hitleriști care 
comandă armata din Germa
nia occidentală. Aceasta este 
un pericol pentru pacea lu
mii.

Noi, femeile, care vrem ca 
niciodată cei ce ne sînt dragi 
să nu mai piară în războaie 
pustiitoare, prețuim din adîn
cul inimii succesele construc
ției socialiste din Republica 
Democrată Germană. Aceste 
succese constituie un exemplu 
viu al forței clasei muncitoa
re, o stavilă puternică în ca

truchipa o rară sensibilitate și 
înțelepciune, un suflet plin 
de căldură, noblețe și simpli
tate. Aceste minunate însușiri 
i-au înlesnit să devină un pro
fund cunoscător și un mare 
prieten al oamenilor, o figură 
luminoasă, înțeleaptă. Astfel 
apare Wilhelm Pieck în în
semnările multor oameni de 
știință, de artă și litere con
temporani. Wilhelm Pieck a 
prețuit pe oamenii muncii in
telectuali. Ca om de stat a 
militat pentru crearea condi
țiilor prielnice desfășurării 
activității lor, îndemnîndu-i în 
permanență să-și dăruiască 
toate forțele lor creatoare 
cauzei mărețe a socialismului.

în aceste clipe, intelectuali
tatea patriei noastre, alături 

cu care tovarășul Wilhelm 
Pieck a condus lupta comuniș
tilor, a forțelor progresiste din 
Germania împotriva nazismu
lui.

Azi, cînd în Germania occi
dentală criminalii de război 
hitleriști ridică din nou capul, 
iar organizațiile fasciste des
fășoară fățiș activitatea lor 
provocatoare, încredințăm cla
sa muncitoare, întregul popor 
german de simțămintele noas
tre de solidaritate frățească în 
lupta care o duc împotriva 
reînvierii fascismului, dușman 
de moarte al popoarelor.

Numele lui Wilhelm Pieck 
este strîns legat de consolida
rea statului muncitoresc-țără- 
nesc german, de creșterea 
prestigiului și rolului său In 
viața internațională, de lupta 
lui consecventă Împotriva re

cu Germania, pentru normali
zarea situației din Berlinul 
occidental, ca o cale sigură 
spre lichidarea rămășițelor 
războiului și întărirea secu
rității în Europa**.

însuflețiți de convingerea 
că în actualele condiții in
ternaționale, cînd raportul de 
forțe este în favoarea socia
lismului și păcii, războiul 
mondial poate fi preîntâm
pinat, Republica Populară 
Romînă și Republica Demo
crată Germană, împreună cu 
celelalte țări ale lagărului so
cialist, militează neobosit 
pentru realizarea planului 
realist de dezarmare generală 
și totală propus de guvernul 
sovietic, pentru triumful prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Wilhelm Pieck a îmbinat, în 
întreaga sa activitate, patrio
tismul fierbinte față de țara 
sa cu internaționalismul pro
letar. Aceasta s-a manifestat 
cu putere și în munca pe care 
a desfășurat-o pentru dezvol
tarea prieteniei dintre Repu
blica Democrată Germană, 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, printre care și 
Republica Popylară Romînă, 
pentru întărirea continuă a 
unității de nezdruncinat a ță
rilor lagărului socialist.

Tovarăși,
Pentru cinstirea memoriei 

tovarășului Wilhelm Pieck, 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Con
siliul de Miniștri și Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne 
au hotărît să dea uzinelor 
constructoare de mașini „Pro
gresul" din Brăila numele 
„Wilhelm Pieck**.

împărtășind greaua pierde
re suferită de poporul ger
man, poporul romîn, împreu
nă cu popoarele celorlalte 
țări socialiste și cu toți oa
menii progresiști din lume, își 
exprimă din adîncul inimii 
sentimentele de profundă so
lidaritate. de caldă și frățeas
că prietenie cu poporul ger
man. Sîntem convinși că rela
țiile de prietenie și colaborare 
rodnică în spiritul internațio
nalismului proletar între 
Partidul Muncitoresc Romîn 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania. între Republica 
Populară Romînă și Republi
ca Democrată Germană se vor 
dezvolta și în viitor spre bi
nele popoarelor noastre.

Vom păstra veșnic în a- 
mintire chipul luminos al iu
bitului nostru tovarăș și prie
ten, Wilhelm Pieck, înflăcă
rat luptător marxist-leninist 
pentru cauza păcii și socialis
mului.

lea uneltirilor agresive ale 
militariștilor și revanșarzilor 
de la Bonn.

Forțele păcii sînt atît de pu
ternice încît au pe deplin po
sibilitatea de a zădărnici unel
tirile războinice ale urmașilor 
lui Hitler și ale stăpînilor a- 
cestora. Puterea și unitatea 
lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, vigi
lența și lupta unită a popoa
relor lumii vor asigura trium
ful principiilor coexistenței 
pașnice pentru care cu atâta 
abnegație a militat marele fiu 
al poporului german, tovară
șul Wilhelm Pieck, conducăto
rul iubit al Republicii Demo
crate Germane.

de întregul popor de care este 
indisolubil legată, împărtășeș
te profunda durere a poporu
lui german. Noi am prețuit 
întotdeauna știința, arta și li
teratura înaintată a poporului 
german care au dat omenirii 
pe Humboldt și Gauss, pe 
Goethe și Schiller, Beethoven 
și Wagner, pe marii gînditori 
ai proletariatului — Marx și 
Engels.

Figura luminoasă a tovară
șului Wilhelm Pieck, conducă
tor încercat al poporului ger
man, luptător neobosit pentru 
o Germanie pașnică și demo
cratică, pentru victoria păcii 
și socialismului, va rămine 
neștearsă în memoria intelec
tualilor din patria noastră, în 
memoria întregului popor ro
mîn.

învierii militarismului revan
șard în Republica Federală 
Germană, pentru unificarea 
Germaniei într-un stat demo
cratic, iubitor de pace.

De-a lungul întregii sale 
vieți, tovarășul Wilhelm Pieck 
a fost un luptător înflăcărat 
pentru prietenia dintre po
porul german și popoarele 
Uniunii Sovietice și a celorlal
te țări socialiste, pentru con
tinua întărire a unității miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale sub stea
gul marxism-leninismului.

Ne plecăm cu profund res
pect Și cinstim memoria ace
luia care a fost un neînfricat 
luptător pentru cauza clasei 
muncitoare tovarășul Wilhelm 
Pieck, marele fiu al poporului 
german. Amintirea sa va trăi 
veșnic în inimile noastre.

Adunarea de doliu 
de la Uzinele 

„Wilhelm Pieck" 
din Brăila

BRA.ILA 10 (Agerpres). — 
Profund mișcați de greaua pier
dere pe care a suferit-o poporul 
german prin încetarea din viață 
a tovarășului Wijhelm Pieck, 
mii de metalurgist! de la Uzi
nele „Progresul*1 din Brăila au 
luat parte sîmbătă la adunarea 
de doliu consacrată memoriei 
marelui dispărut. Pe un panou 
drapat în roșu, se afla portretul 
cernit al lui Wilhelm Pieck, 
străjuit de drapele roșii și drape
lele de stat îndoliate ale R. D. 
Germane și R. P. Romîne.

La adunare au participat con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat, activiști ai or
ganizațiilor obștești

A fost de față tov, Herbert 
Bahr. secretar al Ambasadei 
R. D. Germane la București.

în semn de cinstire a memoriei 
defunctului adunarea a păstrat 
un minut de reculegere.

Luînd cuvîntul*, tov. Radu 
Dulgheru, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional Galați al P.M.R., 
a evocat personalitatea marelui 
fiu al poporului german, Wil
helm Pieck.

A încetat să mai bată inima 
lui Wilhelm Pieck, eminent mi
litant al mișcării muncitorești 
internaționale, promotor consec
vent al politicii de pace — a 
spus vorbitorul.

Chipul său luminos însă, via
ța sa clocotitoare, plină de pa
siune revoluționară, închinată 
poporului vor rămine de-a pu
ruri în inimile și amintirea ce
lor ce muncesc din R. D. Ger
mană și din întreaga lume. Po
porul romîn va cinsti veșnic 
memoria încercatului muncitor- 
președinte, neobositul luptător 
pentru triumful păcii și socia
lismului.

Tov. Nicolae Găneț, președin
tele Sfatului popular regional 
Galați, a dat citire decretului 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale prin care. în semn de 
înaltă cinstire a memoriei lui 
Wilhelm Pieck, se atribuie Uzi
nelor „Progresul" din Brăila 
denumirea de „Uzinele metalur
gice Wilhelm Pieck".

Au luat apoi cuvîntul sudo
rul Alexandru Radu, bobinatoa- 
rea Elena Apostol, lăcătușul Ion 
Mihalcea și inginerul Constantin 
Micu. Subliniind că pentru co
lectivul lor este o mîndrie și un 
îndemn spre noi succese în 
muncă, faptul că uzina în care 
lucrează va purta de azi înainte 
numele lui Wilhelm Pieck vor
bitorii au arătat că exemplul 
său luminos îi va însufleți me
reu în lupta pe care, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului 
nostru o duc pentru făurirea 
unei vieți din ce în ce mai 
bune, pentru pace și socialism, 
pentru coexistență pașnică între 
toate popoarele lumii.

Luînd parte din tot sufletul 
la marea durere care a lovit po
porul muncitor german, meta- j 
lurgiștii brăileni și-au exprimat | 
totodată hotărîre să cinstească 
prin noi succese în muncă me- j 
mori a tovarășului Wilhelm I 
Pîeck. al cărui nume îl poartă • 
de acum înainte uzina lor.

Adunări de doliu 
în întreaga țară 

în întreaga țară — în fabrici, 
uzine, pe șantiere de construcții, | 
în instituții de artă și cultură, 
în unități agricole socialiste — 
au avut loc sîmbătă adunări de 
doliu pentru cinstirea memoriei 
președintelui R. D. Germane. 
Wilhelm Pieck, eminent activist 
al mișcării muncitorești interna
ționale, luptător neobosit pentru 
pace și socialism, prieten iubit 
al poporului nostru și al tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Aducînd un ultim omagiu me
moriei marelui dispărut, pârtiei- 
panții la aceste adunări—munci
tori. ingineri, tehnicieni, funcțio
nari, cadre didactice, studenți, ță
rani muncitori — profund îndu
rerați de marea pierdere sufe
rită de poporul german prin 
încetarea din viață a tovarășu
lui Wilhelm Pîeck, și-au expri
mat sentimentele de frățească 
solidaritate și prietenie cu po
porul german.

Adunări de doliu pentru cin
stirea memoriei tovarășului Wil
helm Pieck au avut loc la Uzi
nele ,,Ernst Thălmann" din 0- 
rașul Stalin, Combinatul side
rurgic din Hunedoara, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj, 
la Fabrica de țevi din Roman, 
Atelierele C.F.R „Ilie Pintilie" 
din Iași, Uzinele „Electroputere" 
din Craiova, Fabrica de mobilă 
„23 August" din Tg. Mureș, U- 
zinele mecanice din Timișoara, 
la gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Păulești, regiunea 
Baia Mare, Șantierul naval ma
ritim Constanța, Fabrica „Soli
daritatea" din Oradea, Combi
natul forestier din Vatra Dor- 
nei, Uzinele metalurgice din Co- 
libași, Cîmpulung, la gospodăria 
colectivă din comuna Stoică- 
nești etc. precum și în numeroa
se alte întreprinderi, instituții 
și unități socialiste ale agricul
turii din întreaga țară.

Pretutindeni participanții la 
adunări au păstrat un minut de 
reculegere în memoria tovarășu
lui Wilhelm Pieck.

Oamenii muncii din Berlin au condus pe ultimul său drum 
pe președintele Wilhelm Pieck

(Urmare din pag. l-a)

și a partidelor comuniste și 
rești frățești din ță

rile capitaliste vorbește J. Ko- 
plenig, președintele Partidu
lui Comunist din Austria.

Adunarea de deliu ia apoi 
sfîrșit. Răsună apoi acordu
rile Internaționalei. Cei pre- 
zenți păstrează un moment 
de reculegere.

Generali și ofițeri superiori 
ai Armatei Populare Națio
nale ridică apoi pe umeri si
criul cu corpul neînsuflețit al 
președintelui Wilhelm Pieck. 
Deoparte și de alta a acriu
lui stau conducătorii partidu
lui și statului democrat ger
man, cei mai apropiați tova
răși de luptă ai marelui dis
părut.

Un grup de ofițeri superiori 
nășesc înaintea sicriului pur
tând pernele de catifea pur
purie pe care se află înaltele 
decorații — ordine și medalii 
ale R.D. Germane și stiăine 
cu care a fost distins marele 
fiu al poporului german, iu
bit și stimat de toate popoa
rele iubitoare de pace și de
mocrație. în urma sicriului 
se află familia defunctului, 
membrii Comisiei de organi
zare a funeraliilor, conducă
torii delegațiilor țărilor fră
țești și partidelor comuniste 
și muncitorești frățești.

în acordurile grave ale mar
șului funebru, sicriul este scos 
din marea sală a congreselor 
a C.C. al P.S.U.G. și depus pe 
un afet de tun.

Garda militară aliniată în 
fața clădirii prezintă onorul.

Zeci de mii de berlinezi ve- 
niți în marea piață a capitalei 
R. D. Germane se descoperă. 
Ei privesc într-o tăcere solem
nă. O dată cti locul pe care îl 
păstrează în cugetul și inima 
oamenilor muncii germani, 
Wilhelm Pieck va trăi mai de

Copleșiți de adîncă durere 
stăm la catafalcul dragului 
nostru prieten și tovarăș de 
luptă, președintele Republicii 
Democrate Germane. Cata
falcul său este înconjurat de 
dragostea întregului nostru 
popor. Poporul nostru de la 
orașe și sate este cuprins de 
un doliu profund în urma a- 
cestei mari pierderi. Dar în 
același timp, muncitorii din 
întreprinderi, țăranii, intelec
tualii, meseriașii, toți oame
nii muncii și înainte de toate 
tineretul se angajează să 
nu-și precupețească forțele ca 
să muncească, să învețe și 
să trăiască în chip socialist, 
așa cum a trăit președintele 
nostru decedat. Popoarele iu
bitoare de pace din toată lu
mea, în frunte cu gloriosul 
popor sovietic, își înclină 
steagurile în cinstea credin
ciosului luptător împotriva 
imperialismului, pentru pace 
și socialism.

Viața frumoasă și măreață 
de luptător care și-a găsit 
acum sfîrșitul, a fost în pri
mul rînd o viață împlinită : 
lui Wilhelm Pieck i-a fost 
dat să trăiască înfăptuii ea țe
lului căruia i-a închinat via
ța sa încă cu peste 50 de 
ani în urmă și pentru a că
rui traducere în fapt el și-a 
consacrat de atunci toate for
țele. A face din clasa munci
toare factorul hotărîtor al so
cietății și a clădi cu forța ei 
inepuizabilă socialismul — a- 
cesta era visul tânărului uce- 
nic-timplar atunci cînd, încă 
înainte de începutul aces
tui secol el s-a alăturat 
mai întâi mișcării sindicale și 
imediat după aceea Partidu
lui Social-Democrat German 
și cînd a citit „Manifestul Co
munist" a lui Karl Marx și 
Friedrich Engels. în felul a- 
cesta a început viața sa po
litică, activitatea sa ca „re
voluționar de profesie", așa 
cum a denumit-o ceva mai 
târziu Lenin.

A fost o viață profund po
litică, consacrată în între
gime unei misiuni sociale mă
rețe : eliberarea clasei mun
citoare și a poporului de do
minația imperialistă. Și toc

In aceste zile, întregul po
por sovietic, împreună cu 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii din Republica Demo
crată Germană, este profund 
îndoliat în urma încetării din 
viață a tovarășului Wilhelm 
Pieck, președintele Republi
cii Democrate Germane, mare 
fiu al națiunii germane, ta
lentat luptător revoluționar, 
personalitate de seamă a 
mișcării comuniste germane 
și internaționale, prieten cre
dincios al Uniunii Sovietice.

întreaga lui viață, a spus 
L. I. Brejnev în continuare, 
constituie un model de luptă 
eroică, fără precedent, în 
numele fericirii poporului 
german și al tuturor oame
nilor muncii, un model re
marcabil de slujire fără pre
get a cauzei eliberării clasei 
muncitoare, a cauzei păcii, 
democrației și socialismului, 
o pildă grăitoare de luptă 
însuflețită pentru traducerea 
în viață a mărețelor idei ale 
lui Marx, Engels, Lenin.

Tovarășul Wilhelm Pieck,

parte în mersul înainte al po
porului muncitor din patria 
sa ; fiecare succes în construc
ția socialistă a patriei în apă
rarea păcii, înseamnă cea mai 
bună cinstire pe care și-a pu
tut-o dori un luptător pentru 
cauza celor mulți.

Cortegiul funebru se pune 
în mișcare. Alături de mem
brii familiei marelui dispărut, 
de conducătorii partidului și 
statului german, de delegațiile 
țărilor socialiste și partidelor 
comuniste și muncitorești fră
țești, de reprezentanții corpu
lui diplomatic, de activiștii de 
partid, de stat și ai organiza
ției oamenilor muncii din în
treaga Germanie — zeci și zeci 
de mii de cetățeni ai Berlinu
lui au însoțit pe președintele 
Wilhelm Pieck pe ultimul său 
drum. Alte zeci și zeci de mii 
au adus omagiul lor celui dis
părut de-a lungul arterelor 
principale ale marelui oraș
străbătute de cortegiul fune-
bru.

La ora 17, ora Berlinului,
cortegiul funebru se oprește 
în fața crematoriului Baum- 
schulenweg.

O gardă militară prezintă o- 
norul. Generali ai Armatei 
Populare coboară de pe afetul 
de tun sicriul cu corpul neîn
suflețit al președintelui Wil
helm Pieck și îl depun în in
cinta crematoriului.

Văzduhul este străbătut de 
sunete de sirenă. în întreprin
deri și instituții lucrul înce
tează. Timp de două minute 
se oprește circulația vehicule
lor și pietonilor. Este cel din 
urmă salut pe care patria, po
porul muncitor al Germaniei 
îl aduce gloriosului său fiu — 
Wilhelm Pieck.

în fața sicriului rostesc cu- 
vîntări președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Ger
mane. Otto Grotewohl, și pre

Cuvîntarea tovarășului Walter Ulbricht
mai aceasta i-a conferit acea 
măreție umană pe care noi 
toți, prietenii și tovarășii săi 
de luptă, i-am cunoscut-o și a 
cărei influență asupra celor 
din afară și chiar asupra ad
versarilor am constatat-o a- 
deseori.

Acest luptător neclintit ira
dia o căldură umană, o bună
tate care a deschis multor oa
meni ochii pentru adîncul con
ținut umanist al teoriei și 
practicii socialiste : învățătura 
marxist-leninistă și omenia 
erau împletite la el într-o uni
tate indisolubilă.

Timp de 64 de ani Wilhelm 
Pieck a luptat în rîndurile 
clasei muncitoare germane și 
ale mișcării muncitorești in
ternaționale. Datorită capaci
tății sale și sentimentului său 
puternic de apartenență la 
clasa muncitoare, vechiul om 
de nădejde al mișcării sindi
cale a fost însărcinat la bătri- 
nețe cu funcția de președinte 
al R. D. Germane.

Astfel, această viață, care 
începe cu epoca apariției im
perialismului german și prima 
sa înfrîngere în războiul din 
1914—1918, care cuprinde vic
toria Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, noua agre
siune a imperialiștilor germani 
și înfrîngerea lor catastrofala 
în cel de-al doilea război mon
dial și ajunge pînă la dezvol
tarea sistemului mondial so
cialist ca factor determinant 
al istoriei, a devenit întruchi
parea forțelor progresiste ale 
poporului nostru.

La el învățăturile lui Karl 
Marx și Friedrich Engels s-au 
îmbinat cu tradițiile bune ale 
vechii mișcări muncitorești 
germane sub conducerea lui 
August Bebel, cu experiențele 
luptei revoluționare ale stângii 
germane și mai târziu ale 
Partidului Comunist din Ger
mania, cu cunoștințele teoreti
ce și practica revoluționară a 
bolșevicilor conduși de Lenin, 
cu care Wilhelm Pieck a sta
bilit relații personale imediat 
după întemeierea Internațio
nalei Comuniste.

Unitatea clasei muncitoare 

Cuvîntarea tovarășului Leonid Brejnev
care s-a aflat întotdeauna în 
primele rînduri ale luptei 
pentru interesele clasei mun
citoare, pentru construirea 
socialismului, a apărat neo
bosit puritatea teoriei marxist- 
leniniste și a dat o contribu
ție importantă la dezvoltarea 
ei continuă.

Pînă în ultimele zile ale 
vieții sale tovarășul Pieck a 
luptat pentru calea pașnică 
de dezvoltare a națiunii ger
mane, a avertizat asupra pe
ricolului pe care îl implică 
reînvierea militarismului și 
revanșismului în Germania 
occidentală, a chemat neobo
sit clasa muncitoare, între
gul popor german să-și unea
scă forțele cu popoarele ce
lorlalte țări în lupta pentru 
o pace trainică și durabilă.

Cu o fidelitate de neclintit 
față de ideile internaționalis
mului proletar, tovarășul Wil
helm Pieck a dat o mare con
tribuție la întărirea solidari
tății proletare, la unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste 
internaționale, el a luptat ac

ședintele Camerei Populare a, 
R. D. Germane, dr. Johannes 
Dieckmann.

Răsună apoi puternice, vi
brante, acordurile Internațio
nalei. Este imnul de luptă al 
clasei muncitoare, pentru a că

și transformarea ei în forța 
hotărîtoare a poporului a fost 
înfăptuita numai întro parte 
a Germaniei. Partidul clasei 
muncitoare nu poate exista și 
nu-și poate îndeplini rolul său 
istoric decît ca o organizație 
revoluționară independentă. 
Ca remorcă a burgheziei, el 
este condamnat Ia neputință 
și descompunere. Wilhelm 
Pieck a activat în mișcarea 
muncitorească germană por
nind de la această recunoaș
tere. Wilhelm Pieck și-a dat 
seama în mod foarte just că 
influența burgheziei asupra 
mișcării muncitorești este cea 
mai mare primejdie în lupta 
de eliberare a clasei munci
toare. De aceea, el a luptat 
încă la începutul acestui se
col împotriva revizionismului 
și a reformismului în Partidul 
Social Democrat și în mișca
rea sindicală.

Cunoștințele sale marxiste 
i-au ajutat să activeze pen
tru formarea stângii în ca
drul P.S.D. și pentru crea
rea Partidului Comunist din 
Germania. Ele l-au transfor
mat într-un luptător pentru 
un front unit al clasei munci
toare între cele două războaie 
mondiale și l-au determinat 
în timpul dominației naziste 
și a celui de-al doilea război 
mondial să ia poziție, umăr 
la umăr cu Gheorghi Dimi
trov, pentru gruparea tuturor 
adversarilor hitlerismului în 
frontul popular democratic 
antifascist. Aceleași cunoștin
țe l-au făcut, în cele din ur
mă, ca după 1945 să-și con
sacre toate forțele pentru reu- 
nificarea mișcării muncitorești 
germane scindate. Cea mai 
mare fericire a vieții sale a 
fost aceea de a fi putut con
tribui la unificarea P.C. din 
Germania cu Partidul So
cial-Democrat din Germania 
și să ducă la bun sfîrșit 
această unificare. Crearea 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, care a fost re
zultatul acestor eforturi, a în
semnat o piatră de hotar în 
calea mișcării muncitorești 
germane. Una din realizările 
istorice ale lui Wilhelm Pieck 

tiv pentru întărirea priete
niei între popoare, pentru o 
strînsă colaborare frățească 
între toate țările lagărului 
socialist

Noi, oamenii sovietici, a 
arătat L. I. Brejnev în conti
nuare, acordăm o înaltă apre
ciere activității neobosite a 
tovarășului Wilhelm Pieck în 
numele întăririi și dezvoltării 
prieteniei dintre statele și 
popoarele noastre, pe care el 
o numea „cea mai bună che
zășie a păcii, a unui viitor fe
ricit și a bunăstării".

Tovarășul Wilhelm Pieck 
s-a străduit în permanență să 
folosească pentru binele po
porului german experiența 
revoluționară a partidului 
bolșevic creat de marele 
Lenin, experiența construcției 
socialiste și comuniste în 
Uniunea Sovietică.

Harnicul și capabilul popor 
german se poate mîndri pe 
bună dreptate cu un aseme
nea luptător pentru fericirea 
poporului cum a fost Wilhelm 
Pieck și că din rîndurile lui 

rei fericire a luptat cu toată 
energia, cu toată dragostea, cu 
toate forțele puternicei sale 
personalități, devotatul sluji
tor al patriei sale, al poporu
lui său, neuitatul tovarăș Wil
helm Pieck.

este colaborarea sa hbtărîtoa* 
re la unificarea clasei munci
toare în partea de răsărit 
a Germaniei. în felul acesta a 
devenit posibilă crearea pri
mului stat german iubitor de 
pace.

Scumpul nostru prieten și 
tovarăș de luptă Wilhelm 
Pieck nu se mai află printre 
noi. Dar conducerea colectivă 
a partidului nostru, sprijinită 
de cei mai buni fii ai națiunii 
și înainte de toate de tineret, 
a crescut astfel încît este, și 
va fi în stare să îndeplinească 
marile sarcini care ne mai 
stau în față dacă vrem să de- 
săvîrșim idealul de viață al 
președintelui nostru Wilhelm 
Pieck, care se identifică cu 
idealul nostru al tuturor. Tot 
atât de strîns unită cu po
porul cum a fost Wilhelm 
Pieck în timpul vieții sale, 
gata întotdeauna să învețe 
de la muncitorii, țăranii și 
intelectualii noștri după pilda 
președintelui nostru, condu
cerea partidului nostru și a 
statului va fi în stare să con
ducă întotdeauna poporul nos
tru german pe drumul nou al 
dezvoltării democratice paș
nice.

Ne angajăm să folosim toa
te capacitățile și forțele noas
tre pentru ca victoria socia
lismului în Republica Demo
crată Germană să dea un nou 
avînt luptei pentru unirea 
clasei muncitoare și unifica
rea tuturor forțelor iubitoare 
de pace din Germania occi
dentală, spre binele poporului 
nostru, în interesul renașterii 
naționale a Germaniei ca stat 
iubitor de pace, democratic, 
progresist și unit.

După ce a adresat cuvinte 
de condoleanțe rudelor mare
lui dispărut. W. Ulbricht a 
spus în încheiere :

Ne hiăm rămas bun de la 
marele nostru prieten, preșe
dintele Republicii Democrate 
Germane, în sunetele „Inter
naționalei" pe care Wilhelm 
Pieck a cîntat-o cu atâta în
suflețire.

Adio, scumpul nostru prie
ten !

a provenit o asemenea perso
nalitate importantă. Numele 
glorios și scump nouă tuturor 
al lui Wilhelm Pîeck a deve
nit întruchiparea forțelor pro
gresiste ale poporului german 
care duce lupta pentru o Ger
manie unitară, iubitoare de 
pace și democratică.

L. I. Brejnev a spus că 
chipul luminos al tovarășului 
Pieck va trăi veșnic, însufle
țind pe toți cei cărora le este 
scumpă fericirea oamenilor 
muncii la lupta pentru o pace 
trainică, pentru victoria pe 
pămîntul german a măreței 
cauze a socialismului căreia 
el și-a consacrat întreaga via
ță glorioasă.

Oamenij sovietici, a spus 
L. I. Brejnev în încheiere, 
vor păstra pe veci în memo
ria lor chipul minunat al lui 
Wilhelm Pieck, veteran gloriog 
al mișcării comuniste ger
mane și mondiale.

Adio, scumpul nostru tova
răș și prieten I

(Urmare tn pagt IF-a)



Oamenii muncii din Berlin
au condus pe ultimul său drum 

pe președintele Wilhelm Pieck 
Cuvîntarea tovarășului Max Reimann

în această oră, <4nd ne luăm 
rămas bun de la scumpul 
nostru tovarăș Wilhelm 
Pieck, ne leagă aceeași du
rere de persoanele cele mai 
apropiate lui, care și-au pier
dut părintele lor iubit, deoa- 
rece Wilhelm Pieck a fost 
părintele nostru al tuturora, 
al întregii familii a comu
niștilor, a muncitorilor a oa
menilor progresiști din Ger
mania occidentală în numele 
cărora îmi permit să vorbesc 
la acest miting de doliu.

Oricît de puternic șj du
reros resimțim noi toți pier
derea acestui luptător, a a- 
cestui prieten, totuși ne întă
rește faptul că marea cauză 
pentru care și-a închinat via
ța, și către care tindem cu 
toții, a găsit o patrie fermă și 
puternică în Republica Demo
crată Germană. De aici ira
diază tot mai luminos sora 
Germania occidentală politica

Cuvîntarea
Delegațiile partidelor comu

niste li muncitorești din ță
rile capitaliste își iau rămas 
bun de la un mare luptător și 
conducător al clasei muncitoa
re germane și internaționale.

Noi ne luăm rămas bun de 
la Wilhelm Pieck a cărui 
viață și activitate a fost și va 
rămîne pentru totdeauna un 
exemplu și o pildă pentru 
toți comuniștii și luptătorii 
pentru socialism și pace. în 
persoana lui s-au întruchipat 
cele mai bun© tradiții și însu
șiri ale clasei muncitoare ger-

Cuvîntarea tovarășului Otto Grotewohl
Moartea iubitului și stima

tului președinte al R. D. Ger
mane, tovarășul Wilhelm Pieck, 
îndurerează pînă în adincul 
inimii nu numai pe rudele 
sale directe, ci și ciasa mun
citoare germană și partidul ei 
de luptă marxist-leninist, po
porul iubitor de pace din am
bele state germane, mișcarea 
muncitorească internaționala 
și lagărul mondial socialist.

Dar, doliul nostru se împle
tește cu sentimentul minori ei 
că acest mare luptător și om 
de stat a fost unul de-ai noș
tri, prietenul și tovarășul nos
tru.

Cele șase decenii și jumă
tate ale vieții politice conști
ente a lui Wilhelm i-deck au 
fost bogate în luptă și mun
că, în experiențe și învățămin
te. Wilhelm Pieck facea parte 
dintre acei oameni despre care 
Lenin spunea că ei au salvat 
onoarea socialismului german 
și a proletariatului german. 
Wilhelm Pieck făcea parte 
dintre acei conducători ai cla
sei muncitoare și ai poporului 
care, călăuziți de marxism-le- 
ninism, nu numai că studiază 
istoria, ci trag din ea și învă
țămintele necesare pentru po
litica și munca partidului lor. 
Acest lucru este dovedit de 
activitatea sa neobosită și rod
nică în conducerea P. C. din 
Germania care, cu ajutorul 
său hotărîtor, s-a dezvoltat ca 
partid de masă marxist-leni- 
uist.

Ca președinte, el a fost un 
sfătuitor întotdeauna gata să 
dea ajutor și un tovarăș de 
luptă sincer al tuturor parti
delor și organizațiilor întruni
te în blocul partidelor antifas
ciste. democratice și în Fron
tul Național al Germaniei De
mocratice. încrederea tuturor 
păturilor populației noastre i-a 
[fost mereu confirmată cu pri

Cuvîntarea
Cu inimile îndoliate ne în

clinăm — noi, cei care sintem 
aici — și împreună cu noi mi
lioane și milioane de oameni 
din întreaga Germanie și din 
întreaga lume - la sicriul ace
lui om a cărui personalitate 
a fost caracterizată de repre
zentanta. supremă a poporului 
din Republica noastră incă cu 
multi ani în urmă pe fațada 
principală a clădirii parlamen
tului cu litere de aur ca „cel 
mai devotat fiu al poporului 
german".

Noua Germanie, adevărata 
Germanie, a spus in continua
re J. Dieckmann, a fost con
ținutul vieții acelui om a că
rui activitate neobosită a iuat 
acum sfîrșit Din clipa in care 
a decedat, condeiele cele mai 
competente au desenat și in
terpretat drumul acestei vieți 
dedicate unei lupte mari. Cu
noașterea acestui drum al ce
lui mai devotat fiu al poporu
lui nostru va fi și va rămîne 
un mare ajutor pentru tinere
tul nostru și pentru generații
le viitoare.

Grecii din antichitate obiș
nuiau, după cum știm, să nu 
spună despre morti nimic de- 
cît bine. Noi credem că stăm 
mai presus decît ei dacă vom 
spune numai ceea ce este a- 
devărat. Și, tocmai de dragul 
acestui adevăr ne înclinăm în 
fața marelui om care a fost 
.Wilhelm Pieck. 

națională de pace șj succesele 
construcției socialiste.

Am constatat cu toții cum 
în anii aceștia grija, sfatul în
țelept, ajutorul viguros al to
varășului nostru Wilhelm 
Pieck a stimulat într-o deose
bită măsură și dezvoltarea 
Partidului Comunist din Ger
mania, mișcarea clasei munci
toare și a forțelor iubitoare 
de pace din Germania occi
dentală.

Umanismul său și bogata sa 
experiență ne-au ajutat întot
deauna în eforturile noastre 
de a lichida scindarea din 
rîndurile clasei muncitoare 
provocată de imperialism si 
reformism și de a traduce în 
viață colaborarea social-demo- 
craților ș| comuniștilor apar- 
ținînd aceleeași clase. împotri
va războiului și morții ato
mice, împotriva anticomunis
mului criminal. împotriva re- 
vanșismului și fascismului.

Scumpul nostru Wilhelm.

tovarășului
mane și internaționale : curaj, 
intransigență, înalt spirit de 
sacrificiu pentru cauza socia
lismului și o fidelitate de 
neclintit față de principiile 
marxism-leninismului. Pentru 
Wilhelm Pieck cauza interna
ționalismului proletar, a soli
darității internaționale a fost 
o cauză scumpă.

Ca discipol credincios al 
lui Lenin și tovarăș de luptă 
al neuitatului Gheorghi Dimi
trov el a contribuit cu bogata 
sa experiență ia rezolvarea 

lejul a sute de discuții per
sonale și consfătuiri. Un șef 
de stat de tip nou a fost Wil
helm Pieck in Germania și 
prin faptul că în persoana lui 
se Întruchipa internaționalis
mul clasei muncitoare și prie
tenia tuturor popoarelor iubi
toare de pace. Viața și lupta 
lui Wilhelm Pieck nu sînt de 
conceput fără legăturile sale 
strînse cu proletariatul inter
național și fără relațiile sale 
deosebit de strînse cu glorio
sul Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice și cu conducăto
rii săi, cu primii constructori 
ai socialismului. Pentru Pieck 
prietenia germano-sovietică 
era o cauză scumpă, deoarece 
el vedea in prietenia marelui 
popor sovietic cnezâșia păcii 
și a dezvoltării poporului nos
tru, el vedea in Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
marele învățător în construi
rea socialismului și a unui 
viitor fericit pentru toți oa
menii muncii din țara noas
tră. Wilhelm Pieck a atras 
R. D. Germane respectul și 
stima chiar și a acelor popoa
re care au fost atacate și o- 
primate de fascismul hitlerist. 
El era pentru popoare o che
zășie a faptului că in R.D. Ger
mană s_a pus pentru totdeauna 
capăt politicii urii de rasă și 
a războaielor de cucerire, a 
faptului că în R. D. Germană 
mărețele și bunele tradiții ale 
poporului german, moștenirea 
clasicilor săi în domeniul ști
inței și a culturii sînt păstra
te și cultivate.

în acest ultim ceas cînd ne 
despărțim pentru totdeauna 
de prietenul și^tovarășul nos
tru drag, de iubitul și stima
tul președinte al Republicii 
noastre, de Wilhelm Pieck, îi 
promitem cu sfințenie că vom 
îndeplini țelul urmărit de el în

tovarășului ]. Dieckmann
Este o realitate istorică a zi

lelor noastre, de o însemnăta
te care încă nu poate fi pe 
deplin apreciată, faptul că nu 
numai cei ce fac parte din 
rîndurile clasei muncitoare, ci 
și cercurile cele mai largi ale 
intelectualității și păturile mij
locii s-au integrat în opera de 
construire a socialismului rea- 
lizind fapte mari în construc
ția socialistă și datorită în
crederii nelimitate care au 
avut-o în președintele nostru, 
întreaga intelectualitate și toți 
oamenii muncii sînt alături de 
muncitorii și țăranii noștri, 
nutresc aceleași sentimente de 
recunoștință ca și ei, au ini
mile la fel de îndoliate la si
criul lui Wilhelm Pieck.

La Ambasada R. D. Germane 
din București

In cursul dimineții zilei de 
sîmbătă au continuat să vină 
la Ambasada R. D. Germane, 
pentru a prezenta condolean
țe, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, profund 
îndurerați de pierderea grea 
suferită de poporul german 
prin încetarea din viață a to
varășului Wilhelm Pieck, pre
ședintele Republicii Democra
te Germane, membru al Bi

pentru tot ce ne-ai dat nouă, 
clasei și națiunii tale, pri
mește încă o dată recunoștin
ța noastră ! Ne-ai părăsjt, dar 
vei rămîne întotdeauna în ini
ma comuniștilor, tineri și 
vîrstnici. a oamenilor progre
siști din Republica Federală, 
alături de amintirea lui Karl 
Liebknecht, Roza Luxemburg 
și Ernst Thălmann.

Nepieritoare rămîne activi
tatea ta națională pentru uni
ficarea tuturor forțelor patrio- 
tice ale poporului.

Așa cum în răsăritul Ger
maniei s-a produs o cotitură 
în istoria Germaniei, la fel și 
în vestul patriei noastre vom 
realiza această cotitură, în 
luptă comună împotriva impe
rialismului și militarismului 
german, pentru legalitatea 
Partidului Comunist din Ger
mania, pentru autodetermina
rea națională a poporului în 
Republica Federală.

J. Koplenig
problemelor partidelor comu
niste și muncitorești.

îndeosebi în anii barbariei 
fasciste Wilhelm Pieck a in
suflat comuniștilor și tuturor 
luptătorilor antifasciști opti
mism și credință în victoria 
cauzei drepte a socialismului.

în acest ceas greu cînd ne 
luăm rămas bun de la priete- 
hul nostru dispărut ne simțim 
odată mai mult legați de 
Partidul Socialist Unit din 
Germania, de Republica De
mocrată Germană, de Ger
mania nouă, socialistă.

spiritul său șî după exemplul 
său.

Vom păzi ca lumina ochilor 
unitatea și puritatea Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia al cărui părinte ai fost.

Vom continua să luptăm 
pentru unirea poporului nos
tru în Frontul Național al 
Germaniei Democrate, pină ce 
pacea și socialismul vor fi în
vins în întreaga Germanie.

Vom întări necontenit, prin 
munca noastră și prin marile 
realizări ale oamenilor mun
cii de la orașe și sate, statul 
nostru muncitoresc țărănesc. 
Vom lupta din răsputeri pen
tru a îndeplini sarcina princi
pală pe plan economic, pentru 
a dovedi în țara lui Marx și 
Engels superioritatea orindui- 
rii socialiste față de cea capi
talistă.

Vom cultiva prietenia cu 
Uniunea Sovietică, pe care tu 
ai transformato într-o cauză 
scumpă poporului nostru și 
vom învăța după exemplul tău 
din experiența P.C.U.S.. acea 
forță care a deschis drumul 
spre victoria socialismului.

Vom lupta din răsputeri pen
tru unitatea de nezdruncinat 
a lagărului socialist, care con
stituie garanția pentru înain
tarea noastră victorioasă spre 
socialism.

Vom lărgi relațiile noastre 
prietenești cu toate statele din 
zona mondială a păcii șl cu 
toți oamenii iubitori de pace, 
pentru dezarmarea generală și 
totală propusă de U.R.S.S.

Vom lupta neobosit împotri
va militarismului și revanșis- 
mului și vom continua această 
luptă a vieții tale pînă ce în
tregului popor german ii va 
fi asigurată o viață în condiții 
de pace și bunăstare.

Dragi prieteni și tovarăși I 
Să îndeplinim cu cinste aceas
tă poruncă a lui Wilhelm 
Pieck !

Wilhelm Pieck, de ale cărui 
rămășițe pămîntești ne despăr
țim acum, a ocupat în prezent 
locul său în Pantheonul celor 
mai buni fii ai poporului nos
tru ; el face parte din rîndu
rile personalităților nemuritoa
re ale națiunii germane. Noi 
toți, care continuăm opera sa, 
nu-1 putem cinsti mai bine de
cît prin fapte noi, și mai bune, 
pentru a lupta și a realiza, cu 
aceeași fermitate și curățenie 
sufletească, ca și el. Germania 
reunificată în condiții de liber
tate și pace.

Wilhelm Pieck intră acum 
în istoria germană și în isto
ria omenirii ca președinte al 
primului stat german pașnic 
al muncitorilor și țăranilor.

roului Politic al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania.

Rînd pe rînd oamenii mun
cii trec prin fața bustului to
varășului Wilhelm Pieck, păs- 
trînd un moment de recule
gere în semn de adine oma
giu adus eminentului condu
cător al poporului german și 
militant al mișcării muncito
rești internaționale.

(Agerpres)

Opinia publică mondială acordă 
cea mai mare atenție apropiatei 

sesiuni a O. N. U.
De pe 

motonavei
BORDUL MOTONAVEI 

..BĂLTIRĂ" 10 (Agerpres) 
TASS transmite :

Grupul de presă de pe lin
gă președintele Consiliului de 
Miniștri ai U.R.S.S. transmi
te : La ora 13,00 motonava, 
la bordul căreia se află dele
gațiile Uniunii Sovietice, 
R. S. S. Ucrainene, R. S. S. 
Bieloruse, R. P. Bulgaria, 
R. P. Romine și R. P. Unga
re, care se îndreaptă spre 
New York pentru a participa 
la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U., a străbătut 
strîmtoarca Sund în apropie
rea țărmurilor Danemarcei și 
Suediei. De pe bordul moto
navei N. S. Hrușciov a adre
sat telegrame d-lui T. Erlan- 
der, primul ministru al Sue
diei, d-lui V. Kampmann, pri
mul ministru al Danemarcei, 
și d-lui E. Gerhardsen, primul 
ministru al Norvegiei. în a- 
ceste telegrame N. S. Hruș
ciov a urat prosperitate, pace 
și fericire primilor miniștri 
și popoarelor Suediei, Dane-

Bonnul este
BONN 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : Numirea lui 
N. S. Hrușciov ca conducător 
al delegației sovietice la apro
piata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., la care vor 
participa de asemenea condu
cători ai altor țări din lagărul 
socialist, a stîrnit neliniște și 
îngrijorare la Bonn. Guvernul 
R.F.G. se teme de posibilita
tea că participarea la sesiu
nea O.N.U. a conducătorilor 
țărilor lagărului socialist, pre
cum și a conducătorilor altor 
state, poate să marcheze în
ceputul reglementării celor 
mai importante probleme in
ternaționale.

Tocmai de aceea Bonnul a 
stîrnit chiar de la început o 
zgomotoasă campanie împo
triva participării conducători
lor de state la apropiata se
siune a O.N.U. Semnalul aces
tei campanii a fost dat în bu
letinul oficial al Departamen
tului presei și informațiilor 
de pe lingă guvernul R.F.G, 
In acest buletin se declară pe 
față că guvernul R.F.G. se 
pronunță împotriva discutării 
de către conducătorii statelor 
membre ale O.N.U. a proble
melor internaționale. îndeose
bi a problemei dezarmării, la

Pe marginea evenimentelor din Congo
Dezbaterile din Consiliul de Securitate

NEW YORK 10 (Agerpres).
— TASS transmite :

La 10 septembrie, ora 20,45, 
ora locală, s-a deschis ședin
ța Consiliului de Securitate, 
convocată la stăruința guver
nelor U.R.S.S. și Iugoslaviei, 
precum și la cererea secreta
rului general al O.N.U. în 
vederea discutării situației 
din Congo, care periclitează 
pacea și securitatea generală.

La ședință a luat cuvîntul 
reprezentantul U.R.S.S. V. V. 
Kuznețov. El a atras atenția 
membrilor Consiliului de Secu
ritate asupra telegramei pri
mului ministru al Republicii 
Congo, P. Lumumba, în care 
«e propune că cea de-a 5-a 
ședință a Consiliului de Secu
ritate să albă loc !n capitala 
Republicii Congo — Leopold
ville. V. Kuznețov a declarat 
că delegația sovietică spriji
nă această propunere și con
sideră că ea trebuie să fie 
examinată în primul rînd.

Proiectul de rezoluție pre
zentat de U.R.S.S. a fost pus

—•—
Nota reprezentanței U.R.S.S. 
adresată lui Hammarskjoeld

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
TASS transmite : Reprezen
tanța U.R.S.S. la O.N.U. a 
declarat în nota de răspuns 
adresată secretarului general 
Hammarskjoeld că acordarea 
de ajutor de către Uniunea 
Sovietică guvernului Repu
blicii Congo sub forma pune
rii la dispoziția acestuia a 
unor avioane civile și autoca
mioane. nu numai că nu este 
în contradicție cu rezoluțiile 
Consiliului de Securitate cu 
privire la Congo, ci se află 
în deplină conformitate cu 
aceste rezoluții.

In legătură cu nota din 5 
septembrie a secretarului ge
neral, reprezentanța U.R.S.S. 
își exprimă uimirea și declară 
că această notă „constituie o 
încercare de a pune sub con
trol relațiile Republicii Con
go cu alte state, și în special 
cu Uniunea Sovietică". 

bordul 
„Baltika" 

mareei și Norvegiei în apro
pierea cărora navighează 
„BaUika".

La bordul motonavei „Bal- 
tika" domnește o atmosferă 
dg lucru. N. S. Hrușciov, 
N. V. Podgornii. K. T. Mazu
rov, A. A. Gromîko se ocupă 
cu problemele curente, discu
tă problemele apropiatei se
siuni a Adunării Generale. 
Lucrează de asemenea mem
brii delegațiilor Bulgariei, Ro- 
miniei și Ungariei, conduse 
respectiv de T. Jivkov, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej și J. Ka- 
dar.

La 10 septembrie marea este 
calmă, cerul este însorit. La 9 
septembrie, seara tîrziu, după 
plecarea din Baltiisk, în sa
lonul motonavei membrii de
legațiilor au felicitat în 
timpul dineului pe tovarășii 
bulgari cu prilejul sărbătorii 
naționale.

Escortată de nave aparți- 
nînd Flotei baltice, motonava 
„Baltika" a intrat în strîm- 
toarea Kattegat.

îngrijorat
apropiata sesiune a Adunării 
Generale. Totodată Bonnul în
cearcă să exercite presiuni a- 
supra conducătorilor statelor 
occidentale, în primul rînd a- 
supra președintelui S.U.A., Ei
senhower, și a primului mi
nistru al Angliei Macmillan 
ca aceștia să nu participe per
sonal la sesiunea O.N.U.

Totodată comentatorii și 
observatorii politici ai ziarelor 
vest-germane nu pot să nu re
cunoască că participarea la 
sesiunea O.N.U. a șefului gu
vernului sovietic, precum și a 
altor conducători ai țărilor 
lagărului socialist, este o nouă 
și importantă inițiativă care 
a provocat derută în Occident.

Ziarul „Stuttgarter Zeitung1* 
scrie pe față în articolul său 
de fond că puterile occiden
tale sînt puse in fața unei 
,,grele încercări". Ziarul nu 
ascunde temerile Bonnului și 
ale puterilor occidentale în le
gătură cu faptul că statele 
neutre și îndeosebi țările care 
și-au cucerit de curînd inde
pendența vor sprijini la sesiu
nea O.N.U. eforturile șefului 
guvernului sovietic îndreptate 
spre rezolvarea problemelor 
internaționale și spre consoli
darea păcii.

la vot. El a obținut voturile 
delegațiilor U.R.S.S., Poloniei 
și Ceylonului. Delegațiile Tu
nisiei și Ecuadorului s-au ab
ținut de la vot. Celelalte de
legații au urmat docil S.U.A. 
și au votat împotriva proiec- 
tului sovietic.

După aceea Consiliul de 
Securitate a început examina
rea situației din Congo.

Dag Hammarskjoeld, secre
tarul general al O.N.U. a fă
cut o amplă declarație. Dacă 
anterior, secretarul general 
încerca în rapoartele și decla
rațiile sale la Consiliul de 
Securitate să ascundă caracte
rul adevărat al poziției pe 
care o ocupă în privința Re
publicii Congo, de data a- 
ceasta el a arătat clar ce re
prezintă politica sa de „nea
mestec” în treburile interne 
ale acestui tînăr stat african.

Secretarul general a încer
cat să pună la îndoială lega
litatea hotărîrii primului mi
nistru Lumumba, cu privire 
la înlăturarea trădătorului 
Kasavubu din funcția de pre
ședinte al republicii. Ham
marskjoeld a justificat în to-

Consiliul de Securitate, se 
spune în notă, nu a dat ast
fel de însărcinări secretarului 
general și, conform Cartei 
O.N.U., nici o persoană admi
nistrativă a O.N.U. nu are 
dreptul să se amestece în re
lațiile dintre statele suvera
ne, dacă aceste state nu cer 
acest lucru.

Atrăgînd atenția asupra 
caracterului tendențios al pre
tențiilor formulate de secre
tarul general în nota adresată 
Uniunii Sovietice, reprezen
tanța U.R.S.S. declară de a- 
semenea că este lipsită de 
orice bază analogia pe care o 
face secretarul general între 
personalul sovietic și american 
care deservește avioanele. Re
prezentanța amintește că în 
Congo a fost trimis personal 
militar american, în timp ce 
avioanele sovietice sînt de
servite de personal civil.

Dilema
’ LONDRA 10 (Agerpres). 
Știrea că N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., va conduce 
delegația U.R.S.S. la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., continuă să 
se afle în centrul atenției în 
Anglia. Presa engleză publică 
zilnic comentarii în legătură 
cu apropiata prezență a lui 
N. S. Hrușciov la New York.

Din comentariile presei și 
din declarațiile cercurilor po
litice și ziaristice londoneze 
reiese în mod clar că dilema 
în fața căreia se află guvernul 
englez este cu adevărat grea : 
dacă primul ministru englez 
nu va pleca la Adunarea Ge
nerală el va fi învinuit că re
fuză cu premeditare să folo
sească noua posibilitate de 
slăbire a încordării internațio
nale, să contribuie la rezolva
rea celor mai importante pro
bleme, îndeosebi problema de
zarmării. Dacă însă va pleca, 
nu va trebui să plece cu mîna 
goală, ci va trebui să dove
dească că abordează într-un 
mod nou, lucid, o serie de pro
bleme și îndeosebi cea a de
zarmării.

După cum reiese din re
latările ziarului conservator 
„Scotsman", guvernul englez 
n-a rezolvat încă această di
lemă.

Influentul ziar „Times" ara
tă, de pildă, că alegerea lui 
N. S. Hrușciov ca șef al dele
gației sovietice dovedește că 
Uniunea Sovietică deține în 
mod ferm inițiativa.

Notele adresate de guvernul
R. D« Germane guvernelor
S. U.A., Angliei și Franței

BERLIN 10 (Agerpres). - 
Guvernul Republicii Demo
crate Germane a remis repre
zentanților diplomatici ai 
S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței la Varșovia note adresate 
guvernelor acestor țări în ca
re le cere să ia atitudine îm
potriva pregătirii de către 
Germania occidentală a răz
boiului atomic, ale cărui pla
nuri au fost expuse în memo
randumul marelui stat major 
al Bundeswehrului.

In notă se subliniază că a- 
ceiași generali care au pregă
tit și au înfăptuit atacurile 
criminale ale Germanici hit
ler iste împotriva țărilor din 
estul și vestul, din nordul și 

tul acțiunile comandamentu
lui trupelor O.N.U., care au 
privat guvernul Congo de po
sibilitatea folosirii postului 
de radio național și a aero
dromurilor.

După aceea s-a dat cuvîn
tul lui D. Vidici, reprezen
tantul Iugoslaviei, invitat să 
ia parte la ședință. După ce 
a atras atenția membrilor 
Consiliului de Securitate asu
pra gravității situației din 
Congo care constituie o pri
mejdie pentru pace și secu
ritate în întreaga lume, Vi
dici a subliniat că criza din 
Congo nu a fost provocată 
decît de amestecul colonialist 
și de tendința de a menține 
în Congo această influență 
colonialistă. Reprezentantul 
Iugoslaviei a criticat coman
damentul trupelor armate ale 
O.N.U. în Congo pentru că a- 
duce greșit la îndeplinire re
zoluțiile adoptate anterior de 
Consiliul de Securitate.—•—

Parlamentul congolez 
cere retragerea 

trupelor statelor 
membre ale N.A.T.O.
LEOPOLDVILLE 10 (Ager

pres). — După cum transmite 
corespondentul din Leopoldvil
le al agenției Reuter, Camera 
Reprezentanților a parlamen
tului Republicii Congo a cerut 
secretarului general al O.N.U., 
retragerea din Congo a trupe
lor tuturor țărilor membre ale 
N.A.T.O.

Camera Reprezentanților 
motivează hotărîrea sa referi
toare la retragerea din Congo 
a trupelor statelor membre ale 
N.A.T.O. prin aceea că printre 
trupele O.N.U. au fost desco
peri ți soldați belgieni, precum 
și prin aceea că Belgia este 
membră a N.A.T.O.

Camera Reprezentanților 
cere ca trupele O.N.U. să e- 
vacueze sediul postului de ra
dio Leopoldville și aerodromu
rile congoleze și protestează 
împotriva amestecului forțelor 
armate ale O.N.U. în conflictul 
din Republica Congo.

guvernului englez
Din comentariile presei re

iese de asemenea că opinia 
publică engleză vede în parti
ciparea lui N. S. Hrușciov la 
lucrările Adunării Generale o 
nouă posibilitate pentru Oc
cident de a trece la rezolva
rea problemei slăbirii încor
dării internaționale, dacă Oc
cidentul dorește cu adevărat 
acest lucru.

Mai multe organe de presă 
cer în mod direct ca guvernul 
englez să răspundă inițiativei 
guvernului sovietic și ca pri
mul ministru Macmillan să 
conducă delegația engleză la 
sesiunea O.N.U.

Președintele Nasser 
și președintele 
Iosif Broz Tito 
vor participa 

la sesiunea O.N.U.
CAIRO 10 (Agerpres). — 

După cum transmite cores
pondentul Agenției Reuter, la 
Cairo s-a anunțat oficial că 
președintele Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser, 
va paritcipa la apropiata se- 
s’une a Adunării Generale 
O.N.U.

★

BELGRAD 10 (Agerpres). - 
Agenția Taniug a anunțat că 
delegația iugoslavă la cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. va fi con
dusă de președintele Repu
blicii, Iosip Broz Tito.

Deschiderea
Tîrgului de la Brno

Sîmbătă a avut loc deschide» 
rea oficială a celui de-al Il-leâ 
Tlrg internațional de la Brno.

Cuvîntul de desenidere a fost 
rostit de Rudolf Barak, ■ locțiitor, 
al președintelui guvernului R. S< 
Cehoslovace. Au asistat menu 
bri ai corpului diplomatic șl 
delegații celor 27 de țări pârtiei» 
pante. Anul acesta la tlrg sini 
prezentate ■. in special mașini- 
unelte, mașini de construcții și 
mașini agricole, echipament pen
tru laminoare și furnale înalte, 
mașini și echipamente pentru 
construcții energetice, ea și d» 
tehnica transporturilor.

Din partea R. P. Romine a so* 
sit la Brno o delegație guverna
mentală condusă de ministrul 
industriei Grele, Constantin Tuzu*

Ziarul „Dunya11 i 
se pronunță pentru V 
dezvoltarea relațiilor 

comerciale între Turcia 
și țările socialiste
ISTANBUL 10 (Agerpres).

— TASS transmite : Ziarul 
„Dunga" se pronunță pentru 
dezvoltarea relațiilor comer
ciale dintre Turcia și țările 
lagărului socialist.

„Sintem convinși, scrie zia
rul, că comerțul în condiții de 
egalitate cu Uniunea Sovieti
că și cu celelalte țări socialis* 
te ar fi avantajos pentru am
bele părți. In afară de aceasta 
considerăm util să amintim 
că bunele relații comerciale 
consolidează prietenia între 
popoare, contribuie la îmbu
nătățirea relațiilor dintre ele, .

Situația internațională evo- x 
luează pe calea coexistenței 
pașnice a țărilor cu regimuri 
și ideologii diferite. Mai de* 
vreme sau mai tîrziu toate 
țările lumii vor păși pe aceas
tă cale. Nu are nici un sens 
să rămînem în urmă în aceas
tă privință**.

Ziarul arată în continuare 
că acum cînd Turcia caută 
căi pentru extinderea comer
țului ei exterior, nu trebuie 
să nesocotească posibilitatea 
dezvoltării comerțului cu ve
cinii ei.

sudul Europei, pun din nou la 
cale acte de agresiune și cer 
înarmarea Bundeswehrului 
cu cele mai moderne tipuri de 
rachete și arme nucleare.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane declară că 
nici un stat nu amenință Re
publica Federală Germană. 
In același timp guvernul 
vest-german emite de mult 
timp pretenții teritoriale față 
de alte țâri europene și pre
conizează ocuparea cu forța a 
Republicii Democrate Germa
ne. De aceea înarmarea ato
mică a Wehrmachtuiui vest- 
german este echivalentă cu 
pregătirea unui nou război.

Guvernul R. D. Germane 
declară în continuare că con
sideră drept o problemă de 
deosebită importanță și ur
gență dezarmarea generală și 
totală a celor două state ger
mane și că este gata, în con
formitate cu numeroasele sale 
(propuneri în problemele des
tinderii încordării și ale pă
cii în Germania, să sprijine 
și să înfăptuiască măsuri de 
dezarmare limitate numai la 
cele două state germane. El 
este de părere că pentru 
menținerea păcii în Europa 
cel mai bine ar fi ca cele 
două state germane dezarma
te să se declare neutre, iar 
această neutralitate să fie 
garantată de principalele pu
teri ale coaliției antihitleriste.

In nota guvernului R. D. 
Germane se subliniază că da
că pretențiile statului major 
al Bundeswehrului, expuse în 
memorandumul său, vor fi 
realizate, guvernul R. D. Ger
mane, călăuzit de interesele 
apărării populației sale, va fi 
nevoit să ia toate măsurile 
necesare pentru a face ino
fensivă chiar de la început 
orice agresiune a militariști- 
lor vest-germani. Republica 
Democrată Germană, se spu
ne în notă, face parte din ță
rile membre ale Tratatului de 
la Varșovia, care traduc în 
viață principiile coaliției 
antihitleriste. Cu ajutorul lor, 
ea poate lua toate măsurile 
necesare pentru a lichida ori. 
ce aventură războinică a mi- 
litariștilor vest-germani.

—o— 

încheierea lucrărilor 
Congresului Partidului 

celor ce muncesc 
din Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — 
Agenția Vietnameză de Infor 
mâții transmite : La 10 sep
tembrie cel de-al III-lea Con
gres al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și-a în
cheiat lucrările.

In ședința de dimineață con
gresul a ales noul Comitet 
Central al partidului compus 
din 71 persoane, printre care 
28 de membri supleanți ai 
C.C.

Noul Comitet Central a ales 
ca președinte al C.C. al parti
dului pe tovarășul Ho Și Min. 
Tovarășul Le Duan a fost a- 
les prim-secretar al Comitetu
lui Central.

JOCURILE OLIMPICE 
DE LA ROMA

ROMA 10 (Agerpres). —
După cum transmit agen

țiile internaționale de presăm 
sîmbătă seara, la ora 22, îna
inte de a fi cunoscute rezul
tatele la fotbal, baschet, hal
tere (cat. grea), călărie Ma
rele Premiu de obstacole pe 
echipe, eu care se vor încheia 
Jocurile Olimpice. echipa 
U.R.S.S. cucerise 101 medalii 
olimpice : 42 de aur, 28 de 
argint și 31 de bronz. Echipa 
S.U.A. a obținut 67 de meda
lii — 33 de aur, 19 de argint 
și 15 de bronz. In clasamen
tul neoficial pe puncte întoc
mit de agenția U.P.I., repre
zentativa U.R.S.S. se află da 
asemenea pe primul loc cu 
un avans de peste 200 do 
puncte față de echipa S.U.A. 
Potrivit aceleiași agenții echi
pa R.P. Romîne se află po 
locul 10 cu 85,5 puncte.

★
în turneul de baschet pen

tru locurile 1—4 echipa 
U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 78—70 echipa Italiei.

★
In finala turneului de fot

bal s-au întîlnit sîmbătă în 
nocturnă echipele Iugoslaviei 
și Danemarcei. Fotbaliștii iu
goslavi au repurtat victona 4 
cu scorul de 3-1 (2-0). *

★
Concursul masculin de gin* 

nastică pentru decernarea me
daliilor la fiecare aparat in 
parte a confirmat din nou 
înalta clasă a gimnaștilor so
vietici și marele progres în* 
registrat în ultimul timp de 
gimnaștii din Japonia. Cu un 
succes deosebit a concurat 
Boris Sahlin (U.R.S.S.). învin
gător și la individual compus,- 
el este sportivul care a obținut 
cele mai multe medalii de aur 
la actuala Olimpiadă : 4. El a 
mai cîștigat două medalii de 
argint și una de bronz.

★
Proba de maraton desfășu

rată seara, la lumina torțelor, 
a prilejuit o luptă dramatică. 
Victoria a revenit unui aler
gător aproape necunoscut — 
etiopianul Bikila Abebe. El a 
dovedit o rezistență fenomenal 
lă și a produs o mare senzație? 
pentru faptul că a alergat cei 
peste 42 km ai cursei desculț.

Clasament: 1. Bikila Abebe 
(Etiopia) campion olimpic 
2hl5’16“; 2. Rhadi (Maroc) la 
25“; 3. Magee (Noua Zeelan- 
dă) la 201“; 4. Vorobiev
(U.R.S.S.) la 3’49“; 5. Popov 
(U.R.S.S.) la 3’59“.

★
Proba de armă liberă calibru 

redus poziția culcat (60 focuri) 
a luat sfîrșit cu victoria ținta- 
șului german Peter Kohnke 
care a totalizat 590 puncte, 
cîștigînd medalia de aur. Re
prezentantul nostru Iosif Sir 
bu s*a clasat pe locul 10 cu 
585 puncte. La finală au par
ticipat 54 de trăgători.

In competiția de haltere la 
categoria ..semigrea" cele mai 
bune rezultate au fost obținu
te de sportivii sovietici : Ar- 
cădii Vorobiov a cîștigat me
dalia olimpică de aur. cu 
472,500 kg (nou record mon
dial și olimpic).

★
Proba de sabie pe echipe a 

fost cîștigată de reprezentati-
I va R. P. Ungare.
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