
SĂ CREȘTEM 
cu dragoste viitorii 

constructori ai socialismului
avut loc Ple- 
V-a a C.C. al 

care a dezbătut 
de organele și 
U.T.M. în rin-

Proletari 3în toate țările, unițl-vă!

Inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitorcursului „Să ne cunoaștem ți

nutul natal" care s-a dovedit 
a fi mult agreat de copii și 
ale cărui rezultate in ce pri
vește educația copiilor 
deosebit de 
structorii ds 
preună cu direcțiunile 
lor, cu profesorii și învățăto
rii, să organizeze cu regula
ritate vizite, excursii, marșuri 
pionierești, pentru a crea co
piilor posibilitatea să cunoas
că îndeaproape frumusețile și 
bogățiile satului, comunei, o- 
rașului, raionului și regiunii 
respective, să vadă minunatele 
rca.izări obținute de oamenii 
muncii conduși de partid in 
construirea socialismului. U- 
nitățile de pionieri să fie în
drumate să participe la acți
unea patriotică de păstrare și 
îngrijire a monumentelor isto
rice — mărturii ale luptei 
partidului și poporului nostru 
și a celorlalte popoare frățești, 
spre a-și aduce astfel prinosul 
recunoștinței lor, cinstind me
moria celor ce s-au jertfit 
spre a le asigura lor o viată 
liberă și fericită. Un mare rol 
educativ îl au intîlniri'e pio
nierilor cu activiștii de partid 
și de stat, cu muncitorii și co
lectiviștii .fruntași, cu milita
rii din forțele noastre armate 
care să le vorbească copiilor, 
pe înțelesul lor — cu prilejul 
adunărilor pionierești și al 
focurilor de tabără — despre 
viața grea pe care o trăiau în 
trecut oamenii muncii exploa
tați de către moșieri și capita
liști, despre realizările uriașe 
înfăptuite de poporul nostru, 
condus de partid, în anii re
gimului democrat-popular de 
perspectivele minunate des
chise de construirea socia
lismului generațiilor viitoare.

Instructorii de pionieri, or
ganizațiile U.T.M., profesorii 
și învățătorii, trebuie să 
ajute ca.în programul de ac
tivități al unităților și detașa
mentelor de pionieri să se pre
vadă activități menite a face 
cunoscute pionierilor și școla
rilor, pe înțelesul lor, politica 
internă și externă a statului 
nostru, principalele evenimen
te politice interne și interna
ționale curente, aspecte din 
via(a fericită .și activitatea 
copiilor din U.R.S.S. și din 
celelalte țări socialiste. Tre
buie de asemenea explicat co
piilor cauzele pentru care co
pii; din țările capitaliste duc 
o viață plină de suferințe. 
Pionierii și școlarii trebuie să

Recent a 
nara a 
U.T.M., 

munca dusă 
organizațiile
dul pionierilor, stabilind mă
suri importante în scopul îm
bunătățirii activității organi
zației de pionieri.

Pentru organele și organi
zații.e U.T.M. hotăririle adop
tate de plenară prezintă o 
deosebită însemnătate. Ele 
fiind menite să îmbunătățească 
îndrumarea unităților și deta
șamentelor de pionieri, pentru 
a întări munca de educație pa
triotică a pionierilor și școla
rilor în spiritul dragostei față 
de partid, față de patria so
cialistă, pentru a se obține re
zultate tot mai bune în însu
șirea învățăturii în 
dezvoltarea 
ral-artistice 
piilor.

Apreciind 
nute după 
Congres al 
de educare 
nierilor, plenara a stabilit ca 
și în viitor să se acorde cea 
mai mare atenție îndeplinirii 
acestei sarcini principale. Or
ganele și organizațiile U.T.M. 
au datoria să se ocupe cu gri
jă și perseverentă de educa
rea copiilor în spiritul patrio
tismului socialist, al dragostei 
și devotamentului nemărginit 
față de patrie, față de Parti
dul Muncitoresc Romîn — 
călăuzitorul poporu'ui nostru 
pe drumul socialismului — 
părintele iubit al copiilor din 
țara noastră.

Copiii patriei noastre trebuie 
educați în spiritul dragostei 
și prieteniei frățești fată de 
copiii din Uniunea Sovietică 
și din celelalte țări socialiste, 
fată de copiii oamenilor mun
cii din întreaga lume. Pentru 
ca activitatea unităților și 
detașamentelor de pionieri 
să-și îmbunătățească conținu
tul educativ, este necesar să 
fie stimulată mai larg iniția
tiva masei pionierilor. îndru
marea de către organele și 
organizațiile U.T.M. a unități
lor și detașamentelor de pio
nieri trebuie să ducă la folo
sirea unor forme și metode de 
muncă adecvate vîrstei co
piilor, îndrăgite de ei. In a- 
cest scop se indică organiza
rea în fiecare școală a con-
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activității 
și sportive

școli, in 
cultu- 
a co-

obți-
11-lea

rezultatele 
cel de-.al 
U.T.M. în munca 
patriotică a pio-

valoroase, 
pionieri,,

sint 
In- 

im- 
școli-

știe cine sint prietenii șl cine 
s<nt dușmanii oamenilor mun
cii din patria noastră. Lor tre
buie să li se arate cine Încearcă 
să dezlănțuie un nou război 
mondial și cine luptă hotărit 
pentru apărarea păcii și viito
rului omenirii.

P.enara a cerut comitetelor 
regionale, raionale și orășe
nești ale U.T.M. să acorde 
cea mai mare grijă orientării 
activității unităților și deta
șamentelor de pionieri pentru 
rezolvarea uneia din sarcinile 
lor de căpetenie — dezvolta
rea la pionieri și școlari a 
răspunderii și dragostei lor 
fată de învățătură, fată de în
sușirea temeinică a cunoștin
țelor predate in școală. In
structorii de pionieri trebuie 
să îndrume unitățile și deta
șamentele să se intereseze 
permanent și să urmărească 
îndeaproape cum învață fie
care pionier. Preocuparea pen
tru modul cum invață pionie
rii nu trebuie să se rezume 
la cunoașterea situației la în
vățătură doar la sfîrșit de tri
mestru, ci săptăminal, să se 
stea de vorbă cu pionierii care 
rămin in urmă la invătătură, 
sfătuindu-i și ajutindu-i con
cret să-și organizeze 
astfel ca 
urmă pe 
Formele 
pionierești ca:

activitatea în 
tehnice și
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O delegafie a Seimului 
R.P.Polone va face 

o vizită de prietenie 
în tara noastră

La invitația Marii Adunări Na
ționale a R. P- Romîne, o dele
gație a Seimului R. P. Polone va 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Delegația parlamentară din R.P. 
Polonă va întoarce totodată vizita 
pe care o delegație parlamentară 
romînă a £ăcut-o în toamna anu
lui trecut în R. P. Polonă.

Delegația, condusă de mareșalul 
Seimului, Czeslaw Wycech, va 
sosi în Capitală în cursul săptă- 
mînii viitoare.
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închiderea primului Festival Internațional

FESTIVALUL
portului și jocului

din regiunea Ploești

studiul 
să-i ajungă din 
fruntașii clasei, 

specifice muncii 
adunările cu 

temă, activitatea în cercu
rile tehnice și pe ma
terii, munca cu cartea în rîn- 
dui copiilor, cit și asigurarea 
participării lor la orele de 
meditație, trebuie mai mult 
folosite in scopul imbunătăji- 
rii situației la învățătură a 
pionierilor rămași in urmă, 
instructorii de pionieri, ajutat! 
de profesori și învățători, 
luînd măsuri concrete de aju
torare a pionierilor trebuie să 
folosească orice prilej pentru 
a face să sporească necontenit 
hotărîrea fiecărui pionier de 
a-și îndeplini bine principala 
sa îndatorire patriotică*— în
sușirea temeinică a învățăturii 
în școală.

O mare răspundere revine or
ganelor, organizațiilor U.T.M. 
și instructorilor in orientarea 
și sprijinirea activității unită
ților și detașamentelor de pio
nieri pentru ca acestea să 
dezvolte la copii dragostea 
pentru munca fizică, interesul 
pentru cunoașterea cuceririlor 
știin{ei și tehnicii. Realizîndo 
colaborare mai strinsă intre 
școală, organizația de pionieri 
și unități.e socialiste produc
tive, pot fi inițiate nenumăra
te acțiuni menite să-i apropie 
pe copii de viața fabricilor, 
șantierelor, gospodăriilor co
lective etc., să-i facă să în
drăgească meserii direct pro
ductive (strungar, electrician, 
constructor, miner, tractorist, 
zootehnician etc.), astfel incit 
la terminarea școlii tot mai 
multi adolescenți să dorească 
și să ceară să lucreze in sec
toarele productive ale econo
miei. In acest scop se reco
mandă organizarea de vizite 
și excursii în fabrici, pe șan
tiere, în gospodării agricole de 
stat, gospodării colective, 
S.M.T.-uri etc. pentru ca șco
larii să cunoască 
procesul muncii.

O acțiune comună 
a tinerilor din R.P Romînă 

și R P. Ungară
In hotarul comunei Borș, raio

nul Oradea s-a deschis zilele a- 
cestea un șantier al tineretului 
pentru redarea de terenuri noi a’ 
gricultuirii. Aici se va construi un 
canal de desecări lung de 15 
km. care se va întinde pînă Ia 
granița de vest a țării noastre. Pe 
bază de convenții, tinerii din țara 
vecină și prietenă, R.P. Ungară, 
vor continua construirea acestui 
canal pînă la vărsarea lui în riul 
Beretău. Prin construirea acestui 
canal, suprafața agricolă a raio
nului Oradea va crește anul aces
ta cu peste 1.000 ha teren agricol 
din care 400 ha se vor însămînța 
chiar în toamna aceasta. Punerea 
în circuitul agricol a acestei su
prafețe va duce la sporirea pro
ducției de cereale a raionului O- 
radea cu 220 vagoane anual. Zil
nic pe șantier lucrează voluntar 
cîte 500—600 tineri din satele în
vecinate precum și din instituțiile 
orașului Oradea.

Luni seara a avut loc la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. 
Romîne, cu prilejul încheierii pri
mului Festival Internațional 
„George Enescu", premiera de 
gală a operei „Oedip" de Geor
ge Enescu.

La spectacolul festiv au asistat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Drăghici, Constantin Pîrvu- 
lescu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general colonel Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheor
ghe Maurer* Anton Moisescu, 
Gheorghe Stoica, membri ai C.C. 
al P.M.R., miniștri, conducători 
ai organizațiilor culturale șl ob
ștești, numeroși muzicieni romini 
și de peste hotare — oaspeți ai 
Festivalului, alți oameni de artă 
și cultură, ziariști, un numeros 
public.

Au asistat șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu. 
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

înainte de începerea spectaco
lului tovarășul Ion Pas, vicepre
ședintele Comitetului de organi
zare al primului Concurs și Fe
stival internațional „George E- 
nescu", președintele Comitetului 
de Radio și Televiziune a 
exprimat în numele oameni
lor de artă șl cultură din țara 
noastră adîncă recunoștință par
tidului și guvernului pentru grija

„George Enescu“

Finalul actului doi al operei „Oedip" de George Enescu în interpretarea colectivului 
artistic al Operei de Stat din București.

permanentă pe care o poartă 
dezvoltării artei și culturii ro- 
mînești, oglindită și în cinstirea 
memoriei marelui, George F.ne- 
scu. Tovarășul Ion Pas a subliniat 
că Concursul și Festivalul inter
național ■„George Enescu" au 
fost un prilej de afirmare a ti
nerelor noastre talente cărora

O VALOROASĂ ACȚIUNE
A TINERETULUI SĂTESC —

TRANSPORTUL
îngrășămintelor
PE O G O

1e spectatori 
din fluier îm- 
invățat și mai

11 cheamă losif Udrea, are 7 ani șl a cucerit de 
furtuni de aplauze. In fotografie il vedeți cîntînd 
preună cu Victor Udrea, taică-său, de la care a 

are de învățat încă.
Pe Ungă tot ce a , 
înecul vechi al jocului se vede în 
expresia flăcăilor și fetelor, în 
mișcările lor sigure și energice o 
încredere în tinerețe și viață; 
voință, optimism, bucurie.

Și iată și un alt dans, în care 
un șir omogen de fete, plutind 
parcă in unduirile dulci ale cin. 
tecului, arcuindu-și tsupurile zvel
te și tinere, au sirîns în jocul lor 
atita simplă și fermecătoare gra
ție, incit desigur, aceasta nu este 
decît exprimarea bucuriei stator
nice din sufletele oamenilor li
beri din patria noastră.

In scena rămasă apoi goală, a- 
pariția unui copil de șapte ani 
care se prezintă îndrăzneț publi
cului și începe să cinte dintr-un 
fluieraș cintece surprinzător, de

De pe scena teatrului de vară, 
unde s-a desfășurat sărbătoarea 
portului și jocului din regiunea 
Ploești, duminică, spectatorilor 
din orașul Ploești, li s-a dăruit o 
zi de desfătare artistică.

■ întotdeauna viața zbuciumată 
pe care au dus-o, simțămintele de 
care au fost stăplniți de-a lungul 
.trecerii lor prin veacuri, oamenii 
le-au concentrat în fermecătoarele 
plăsmuiri ale artei lor populare. 
Și dacă astăzi, în acești din 
urmă ani, arta lor a ajuns la o 
atit de mare strălucire, aceasta 
este desigur urmarea schimbări
lor radicale petrecute tn viața 
oamenilor din țara noastră. Ce 
exprimă, de pildă, această suită 
de jocuri populare din valea Ialo- 
țjțlței, cu care a început festivalul?

păstrat din far.

direct = 
Să se g 

= organizeze întîlniri cu mun- § 
gcitori și colectiviști fruntași § 
|„Scîntela tineretului" | 
= (Continuare în pag. III-v) g 
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frumoase, te duce mai tntîl cu 
gindul la tabloul rustic al ciobă
nașului pictat de Grigorescu. Afli 
insă că „ciobănașul" a fost În
scris in toamna asta la Școala 
elementară de muzică din Orașul 
Stalin, și iată o nouă dovadă a 
grijii pe care o poartă regimul 
democrat-popular dezvoltării, in 
condiții din cele mai bune, a însu
șirilor artistice ale elementelor ta
lentate din rindul poporului. Pe 
„ciobănașul" de 7 ani ii cheamă 
losif Udrea și e din Pucioasa.

Rind pe rind, in scena aceasta, 
s-au perindat intr-o desfătătoare 
cavalcadă, cintecele, dansurile, 
costumele țărănești din valea Ia- 
lomiței, din valea Dîmboviței, din 
valea Prahovei, valea Doftanei, 
valea Teleajenului, valea Buzău
lui, valea Rimnicului. Programe
le prezentate de zecile de forma
ții artistice ale căminelor cultura, 
le au dat o imagine cuprinzătoa
re și emoționantă a intensității cu 
care se desfășoară in regiunea 
Ploești activitatea culturală, de 
înnoire, de valorificare a vechilor 
tradiții ale artei populare. Cu cită 
nespusă bucurie au venit aici 
sute de tineri, și nu numai tineri, 
dornici să facă să răsune peste tot 
ecoul puternic al frumuseților 
create de arta lor, cu atit de ve
che și atit de glorioasă tradiție.

Străbătlnd veacurile și cerbicii- 
le timpurilor trecute, nepieritoare 
prin forța ei artistică, creația po
porului s-a păstrat in satele țării 
mai ales prin cintecele fermecă
toare, prin dansurile energice și 
armonioase, prin porturile măie
strite cu o uluitoare fantezie și 
frumusețe.

O imagine, amplă, plină de far
mec pentru spectator și profund 
stimulatoare pentru creatorii și 
păstrătorii folclorului, se poale 
reda intr-un festival organizat cu 
minuțiozitate și fantezie, ca cel 
care a avut loc la Ploești, dumi
nică.

De aceea, inițierea uițor ase
menea manifestări sărbătorești 
pentru promovarea ctntecului, jo
cului și portului național se în
scrie printre cele mai valoroase 
acțiuni întreprinse la țioi in țară 
in anii regimului de ' democrație 
populară pentru păstrarea și dez
voltarea creației artistice populare.

MIHAI CARANFIL 
Foto: V. CHIRCEV

In raionul Călmăful 
se formează 

o nouă fracifle
în raionul Călmățuî a dispărut 

o tradiție neeconomică — arunca
rea gunoiului de grajd în rîpi sau 
la marginea apelor. învățînd la 
cursurile agrozootehnice de masă 
și convingîndu-se apoi din pro
pria experiență de valoarea ace
stui îngrășămînt, toți cei ce mun
cesc pe ogoarele acestui raion au 
început să folosească* pe scară 
largă gunoiul de grajd, să-l strîn- 
gă, să-1 așeze în platforme, să 
răscolească chiar „depozitele" 
vechi unde îl aruncaseră înainte.

Anul acesta, în raion a pornit 
o largă acțiune de îngrășare a 
ogoarelor cu îngrășăminte natura
le. Și tineretul, căruia îi este ca
racteristic interesul pentru tot 
ceea ce este nou, folositor, pentru 
știință, s-a situat și acum în pri
mele rînduri ale acestei acțiuni 
economice. în primăvară, după 
plenara comitetului raional U.T.M.

în care s-a discutat despre contri
buția tineretului la dezvoltarea 
unităților agricole socialiste, unul 
dintre principalele puncte ale an
gajamentelor tinerilor din agricul
tura raionului Călmățui a fost 
transportul îngrășămintelor natu
rale la cîmp. Rezultate ; 90.000 
tone gunoi de grajd băgate sub 
brazdă.

Acțiunea a continuat. Acum, în 
toamnă, cînd se pune temelia re
coltelor anului viitor, una din 
măsurile agrotehnice principale 
prin care se poate asigura o pro
ducție sporită la toate culturile 
este îngrășarea terenului. Expe
riența a dovedit acest adevăr știin
țific. în comuna Vizirii sînt două 
gospodării colective : „Nicolae 
Cristea“, gospodărie veche și „23 
August“ înființată anul trecut. 
Prima a obținut anul acesta o 
producție medie de 1.800 kg. la 
ha., iar cca de a doua 1.500 kg.

Analizînd cauzele acestei dife
rențe de producție de pe cele 
două tarlale apropiate, colectiviștii 
din G.A.C. „23 August" au tras 
concluzia că producția mare obți-

naturale
ARE
nută de vecinii lor se datorește 
într-o mare măsură ți faptului că 
aceștia au îngrășat pămîntul an 
de an cu îngrășăminte naturale. 
Exemple din acestea, comparative, 
se găsesc aproape în fiecare sat. 
Colectiviștii din comuna Mihai 
Bravu au obținut de pe loturile 
lucrate mai mulți ani în comun 
peste 1.700 kg. grîu la ha., pe 
cînd de pe cele aduse de țăranii 
muncitori care s-au înscris anul 
trecut în G.A.C. au realizat numai 
900-1000 kg. la hectar.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, utemiștii și tine
rii din agricultura raionului Căl
mățui au continuat în această 
toamnă acțiunea începută în pri
măvară. Din comunele : Cuza Vo
dă, Stăncuța, însurăței, Bertești, 
Spiru Haret și Mihai Bravu sute 
de căruțe au pornit să ajute gos
podăriile de stat la transportul 
îngrășămintelor naturale la cîmp.

IF N. SIMIONESCU
(Continuare în pag. lll-a)

regimul de democrație populară 
le-a creat toate posibilitățile 
să-și dezvolte calitățile, să a- 
tingă culmi ale măiestriei artis
tice. Vorbitorul a mulțumit încă 
odată călduros oaspeților Con
cursului și Festivalului, reputați 
dirijori, soliști și muzicieni, care 
au contribuit prin prezența lor 
Ia strălucirea marii manifestări 
a culturii rominești.

Concursul și Festivalul in
ternational „George Enescu" 
— a spus în încheiere tov. 
Ion Pas — au fost un pri
lej de întîlnire a multor oa
meni de artă din diferite țări

și am fi bucuroși ca ele să consta 
tuie o contribuite la strîngerea 
legăturilor de prietenie dintre po
poare, la măreața cauză a păcii.

A urmat prezentarea tragediei 
lirice în patru acte „Oedip" de 
George Enescu.

Rolurile principale au fost Ini 
terpretate de David Ohanesian, 
artiștii emeriți Zenaida Palii, 
Valentina Crețoiu, Nicolae Secă- 
reanu, Ionel Tudoran de Elena 
Cernei și alții.

A dirijat artistul poporului 
Constantin Silvestri.

JL Ve- (Agerpres)

Plecarea marelui violonist sovietic
David

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala marele violonist David 
Oistrah care a fost oaspetele țării 
noastre cu prilejul Concursului și 
Festivalului internațional „George 
Enescu".

La plecare pe aeroportul Bănea-

Oistrah
sa, cunoscutul artist sovietic ai 
fost condus de reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului și Cul
turii, Comitetului de organizare a 
Concursului și Festivalului inter
național „George Enescu", de per
sonalități ale vieții noastre muzi
cale de oameni de artă și cultură.

Tineri cercetători ieșeni 
apreciați peste hotare

De curtnd, la Institutul unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna, 
tinerii cercetători ieșeni Al. C. 
Mihul și M. Pătrașcu au prezen
tat o lucrare cu privire la trans

mutația uraniului 238 sub acțiunea 
mezonilor.

Aceasta este a treia comunicare 
științifică a tinerilor cercetători 
ieșeni prezentată la acest institut.In așteptarea locatarelor

N-au mai rămas decît puține 
zile pînă la deschiderea anuiui de 
învățămînt universitar. O parte 
dintre studenți s-au întors din va
canță, devenind iarăși locatarii 
căminelor pe care le-au părăsit cu 
luni în urmă. E greu sa recunoști 
acum căminele așa cum erau la 
despărțire. Multe dintre ele au fost 
reamenajate, altele tencuite sau 
văruite. Asemenea lucrări s-au e- 
fectuat și în pavilioanele căminu-

...

lui studențesc „Oiga Bancic" din 
lași.

Toate pavilioanele căminului au 
fost complect reamenajate. Baia, 
sobele, au fost revizuite și repa
rate. 16 vagoane de combustibil 
constituie încă de pe acum provi
zia de căldură pentru a face față 
capriciilor iernii. Căminul „Olga 
Bancic" care are acum o capaci, 
tate de 350 locuri își așteaptă lo
catarele. i

Săvinești. Pînă nu de mult cuvlntul acesta indica numele unui sat pierdut undeva pe harta țării. Astăzi aici se ridică cel mai mare combinat de fibre sintetice 
h din tară. In fotografie: șantierul de construcție al Combinatului de fibre sintetice de la Săvinești.

Foto: N. STELORIAN
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cîștigătoare ale Balcaniadei de atletism

LA

spartacihada fetelor
atleții 
titluri

Un frumos succes al activității sportive de masă (fete) 
Recordmana

Un aspect ae ia ipartacniada felelor. 
Foto: VASILE RANGA

Spartachiada Internațională 
a Armatelor Frățești

din regiunea Galați
GALAȚI (de la trimisul nostru), 
întrecerile Spartachiadei fetelor 

din regiunea Galați sînt o puter
nică mărturie a dezvoltării 
care o cunoaște în ultimii 
sportul de masă in această 
gume.

Fetele, care pinB mai ieri 
teau fi întîlnite in număr restrins 
ne terenul de sport, astăzi prac
tică în mod organizat atletismul, 
voleiul, natațja. Și-ar fi bine să 
reținem o cifră: 15,300, Este nu- 
mărul fetelor antrenate în între
cerile primei ediții a Spartachia
dei fetelor din regiunea Galați.

Organizată din inițiativa comi
tetului regional U.T.M, în directă 
colaborare cu Consiliul regional 
al U.C.F.S., această interesantă 
competiție a avut ca prim scop 
stimularea și dezvoltarea intere, 
sulul fetelor pentru activitatea de 
cultură fizică și sport, creîndu-le 
în același timp posibilitatea pregă
tirii lor în vederea cuceririi nor
melor complexului sportiv G.M.A. 
Firește, totodată s-a urmărit dez
voltarea anumitor ramuri de sport 
— natația, atletismul, baschetul, 
tirul, handbalul, spre pildă, unde 
participarea feminină era consi
derată ca fiind insuficientă, pre
cum și descoperirea unor elemen
te de valoare.

Inițiativă prețioasă a organiza
ției noastre — Spartachiada fete
lor din regiunea Galați a făcut 
posibilă — mai cti seamă în me
diul sătesc — cunoașterea și prac
ticarea unor discipline sportive de 
bază cum ar fi ciclismul, basche
tul, handbalul. Numărul fetelor 
care practică asemenea discipline 
sportive, a crescut cu acest prilej 
și va cunoaște în anii următori o 
consistentă dezvoltare.

Întrecerile Spartachiadei fetelor 
au contribuit intr-o măsură re
marcabilă la îmbunătățirea acti
vității sportive in fabrici, mai cu 
seamă acolo unde elementul femi
nin datorită specificului de mun
că, este foarte numeros. Astfel, în 
unele întreprinderi ca, de pildă, 
întreprinderea textilă Galați, nu-

pe 
ani 
re-

pu-

mărul participantelor la concursu
rile acestei competiții de masă a 
trecut de 600. Deși o bună buca
tă de vreme în perioada de des
fășurare a acestor întreceri, ele
vele au fost în examene și apoi 
în vacanță, prezența lor în acea
stă competiție s-a simțit din plin, 
printr-o numeroasă participare și 
mai cu seamă printr-o pregătire 
tehnică calitativă. Echipa de volei 
a elevelor din orașul Focșani a 
constituit o adevărată revelație a 
întrecerilor din cadrul finalei la 
volei. Componentele acestei echi
pe au demonstrat o pregătire teh
nică și tactică ridicată. Aceste ca
lități le-au dus la un pas de vic
toria finală. Numai lipsa de ex
periență le-a privat de cucerirea 
primului loc care a revenit după 
o luptă pasionantă jucătoarelor e- 
chipei de volei din orașul Tecuci 
— cîștigătoarea Cupei Federației 
romîne de volei decernată eu pri
lejul întrecerilor finale de la Bucu
rești a Spartachiadei de vară a 
tineretului pe anul 1958.

O frumoasă surpriză ne-a fost 
rezervată de comportarea remar
cabilă a inotătoarelor din raionul 
Bujoru. Finalista întrecerilor de la 
Galați, formația inotătoarelor djn 
raionul Bujoru a cucerit primul 
loc, învingind concurente valoroa
se din orașele Galați și Brăila.

întrecerile de atletism au scos 
la iveală elemente deosebit de 
dotate. Junioara Eugenia Scobea- 
lă a reușit să alerge 80 m. plat 
în 11,8 secunde. La fel de meri
torie este comportarea avută de 
junioara Antoneta Hamciuc care 
in etapa finală a cîștigat două 
probe: săritura în lungime 
4,92 m și respectiv săritura 
înălțime cu 1,45 m.

S-ar cuveni acum să arătăm 
și cîteva aspecte privind organiza
rea întrecerilor etapei finale. Ele 
au ilustrat de fapt prin buna com
portare a concurentelor succesul 
de care s-a bucurat în ansamblu

Cea de-a 17-a ediție a Jocu
rilor balcanice de atletism 
a luat sfirșit duminică pe 

stadionul „Vasil Levski" din So
fia. De-a lungul celor trei zile de 
întreceri, amatorii de spcrt din 
capitala bulgară au avut prilejul 

i să urmărească dispute pasionante, 
încheiate cu 25 noi recorduri bal
canice și 15 recorduri naționale.

Ca și la ultimele două ediții 
desfășurate la Atena (1957.) și Bel
grad (1956) REPREZENTANȚII 
ATLETISMULUI DIN R. P. RO- 
MÎNĂ S-AU NUMĂRAT PRIN
TRE PRINCIPALII PROTAGO
NIȘTI AI COMPETIȚIEI CUCE
RIND 9 TITLURI BALCANICE Șl 
PRIMUL LOC ÎN CLASAMEN
TUL GENERAL PE ȚĂRI 
FEMEI.

In ultima zi de jocuri, 
romîni au cucerit patru 
prin Iolanda Balaș, Maria Diți și 
echipele de ștafetă 4x100 (fete) 
și 4x400 (bărbați).

mondială Iolanda Balaș a arătat 
o mare superioritate, clasîndu-se 
pe primul loc la săritura în înăl
țime cu 1,75 m. Ea a întrecut cu 
11 cm pe cea de a doua clasată 
Gere (Iugoslavia). Maria Diți a 
confirmat din nou că este cea 
mai bună sulițașă din Balcani cu
cerind titlul cu o aruncare de 
50,12 m. Comportări remarcabile 
au avut și componenții ștafetelor 
noastre. Astfel, echipa feminină a 
R.P.R. a cucerit primul loc 
proba de 4x100 m cu timpul 
47”2/10 (nou record romîn și 
canic), iar echipa masculină 
4x400 m a obținut victoria 
timpul de 3T2”3/10 (nou 
romîn și balcanic).

In cadrul festivității de închide
re a competiției, Comitetul de or
ganizare a decernat premii spe
ciale constînd din cupe, celor mai 
buni atleți care au realizat perfor
manțe superioare. Reprezentanta 
noastră Iolanda Balaș a primit

în 
de 

bal- 
de 
cu 

record

cupa „Septemvrii" iar Anei Coman 
i-a fost decernată cupa „Lokomo
tiv".

Viitoarea ediție a Jocurilor Bal
canice de atletism se va disputa 
în anul 1959 la București.

Clasamente finale : femei —
1. R.P.R. 89 puncte; 2. R.P. 
Bulgaria 81 puncte ; 3. Iugosla
via 64 puncte; 4. Turcia 64
puncte.

Bărbați: 1. R.P. Bulgaria 133,5 
puncte; 2. Iugoslavia 114 puncte 
3. R.P.R. 109 puncte; 4. Grecia 
107 puncte ; 5. Turcia 30 puncte.

Spartachiada Internațională a 
Armatelor Frățești la care iau 
parte cei mai buni sportivi mili
tari din țările socialiste se află 
în plină desfășurare.

La poligonul din Leipzig au în
ceput concursurile de tir. In pro
ba de armă militară cele mai bune 
rezultate au fost obținute de tră
gătorii sovietici, care au ocupat 
primul loc pe echipe cu 2.670 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele R. Cehoslovace și 
R. P. Polone. Individual victoria 
a revenit căpitanului Meitin 
(U.R.S.S.) cu 547 puncte. Proba 
de pistol calibru mare a fost cîș- 
tigată Ia individual de căpitanul 
Alfred Krist (R. Cehoslovacă) - 
586 puncte și pe echipe de selec
ționata U.R.S.S. cu 2325 puncte.

Tot la Leipzig au început și în
trecerile din cadrul probei de po- 
liatlon militar la care iau parte 
600 de sportivi. După desfășura
rea cursei cu obstacole pe primul 
loc se află locotenentul Li Cian-dee 
(R. P. Chineză).

în turneul de baschet s-au înre
gistrat următoarele rezultate : R.P. 
Chineză^—R. P. Polonă 95—21 ; 
R.P. Bulgaria—R.D. Germană 99— 
57; U.R.S.S.—R.P.R. 75—69; R.P. 
Albania—R.D. Vietnam 111—70 ; 
R. Cehoslovacă—R.P.D. Coreeană 
101—90.

La handbal echipa militarilor 
romîni, C.C.A., a întrecut formația 
militarilor sovietici, T.S.K.M.O, cu 
14—11.

Pentru sferturile de finală ale 
turneului de fotbal s-au calificat 
echipele C.C.A. București, Parti
zan Tirana, Honved Budapesta, 
Ț.D.N.A. Sofia, T.S.K.M.O. Mos
cova, Vorwartz Berlin, Dukla Pra- 
ga și selecționata militară a 
R.P.D. Coreene.

Marți, în orașul Dessau echipa 
C.C.A. București va întîlni forma, 
ția Ț.D.N.A. Sofia.

□3H3QEG
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această competiție sportivă 
masă. Și aici un amănunt: 
cele două zile de întreceri mii 
gălățeni au ținut să urmărească
disputa dîrză a înotătoarelor, atle
telor sau voleibalistelor. Succesul 
de public se datorește în mare 
măsură organizatorilor, (președin- 
dintele comisiei de organizare, 
Francisc Hurmuzis), arbitrilor și 
oficialilor care au muncit cu rîv- 
nă pentru buna desfășurare a în
trecerilor.

Continuînd și în anii următori 
organizarea Spartachiadei fetelor, 
Comitetul regional U.T.M, și Con
siliul regional U.C.F.S. Galați vor 
contribui în mod practic la dez
voltarea sportului de masă, la 
antrenarea unui număr din ce în 
ce mai mare de fete în activita
tea de cultură fizică și sport.

Strălucitul succes al halterofililor sovietici 
la campionatele mondiale

este următorul: t. U.R.S.S. 
puncte ; 2. S.U.A- 34 puncte ; 
Iran 17 puncte; 4, Italia 16 punc
te ; 5. R. P. Polonă 9 puncte; 
6—7 Franța și Bulgaria 7 puncte; 
8—9 Germania, R. Cehoslovacă 5 
puncte etc.

zile de întreceri, 
mondiale de haltere 
duminică la Stock- 

strălucit succes al

După șase 
campionatele 
s-au încheiat 
holm cu un
halterofililor sovietici care încă o 
dată au confirmat supremația 
mondială în acest sport, cucerind 
5 din cele 7 titluri puse în joc. In 
duelul direct cu echipa S.U.A., 
formația sovietică a arătat o su
perioritate evidentă, obținînd o ca
tegorică victoria cu scorul de 5—2. 
După Stogov (cocoș), și Busuev 
(ușoară), pe tabloul învingători
lor la această ediție și-au înscris 
numele Lomakin (mijlocie), Voro- 
biev (semigrea) și
(grea). La categoria „semigrea1*, 
Vorohiev a realizat la triatlon 465 
kg., întrecîndu-1 cu 15 kg pe ame
ricanul Shepard, iar la categoria' 
„grea" Medvedev a totalizat 485 
kg, cu 27,5 kg mai mult decît 
Ashman (S.U.A.) clasat pe locul 
doi.

Clasamentul

Medvedev

Lacurile Herăstrău și Floreasca au găzduit duminică dimineața 
tradiționala întîlnire de națație „Traversarea lacurilor". In foto
grafie : primele trei clasate la categoria senioare pe distanța 

800 m.

s-a clasat Cerniavski 
17’45”8/10, iar pe Io- 
sosit Halberg (Noua 

17’48”4/10. Cunoscutul 
s-a

e- 
D.

d*

In campionatul de fotbal

0 ETAPĂ CTMECIURI 
vi u DISPUTATE

O caracteristică îmbucurătoare a 
partidelor disputate duminică în 
cadrul categoriei A de fotbal a 
fost qceia a combativității, a luptei 
dirxe a jucătorilor pentru victorie. 
La București, Arad și Petroșani pu
blicul sportiv a fost satisfăcut de 
jocurile vizionate. în centrul aten* 
ției s-au situat meciurile de la 
București și Orașul Stalin. Dina-

au întrecut

pe șchipeV. RANGA

Aspect de ia intilnirea de rugbi dintre formațiile „Rapid" București și „Progresul 
secunzii și-au adjudecat victoria cu scorul de 14—3 (3—3). Foto: N. STELORIAN
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moviștii bucureșteni
„Progresul" cu 2^-1 dovedind o 
bună pregătire fizică și mai ales 
o inteligentă dozare 
de-a lungul celor 90 de minute de 
joc. în plus, dinamoviștii au creat 
faze mai elare și s-au înțeles mai 
bine intre ei decît au făcut-o ad
versarii lor. Cu trei jucători tineri 
in atac, dublați de doi fotbaliști 
rutinați, ,J)inamo"-București ne-a 
arătat că ne putem aștepta la re
zultate de valoare în acest sezon 
din partea sa. Apărarea dinamo- 
viștilor s-a descurcat bine, aceasta 
poate și din pricina lipsei de 
combativitate a atacului fotbaliști
lor de la „Progresul". „Progresul"- 
București a început partida tare, 
dar pe parcurs a slăbit. Ambele 
echipe insă au desfășurat un joc 
plăcut, iute, fără prea multe gre
șeli tehnice și tactice, joc care i-a 
mulțumit pe cei 40.000 de specta
tori ce au populat tribunele sta
dionului Republicii.

De la Orașul Stalin „Petrolul"- 
Ploești s-a întors cu 2 puncte. Deși 
„Steagul Roșu" a muncit mult, a 
luptat pentru victorie, n-a reușit 
să înscrie nimic în poarta lui 
Sfetcu. N-am putea spune că echi
pa campioană a început să-și re
vină din ieșirea din formă din ul
timul timp, pentru că adversarul de 
duminică i-a fost tot timpul supe
rior în cîmp și a pierdut doar din 
cauza unei metehne vechi ■' lipsa 
de finalitate în fața porții.

La Arad, textiliștii și studenții 
timișoreni au cîștigat cîte un punct. 
Ambele echipe au luptat mult 
pentru victorie. Și aici, ca și la

a efortului

București, spectatorii au văzut un 
meci specific de campionat. După 
cum se relatează de la Arad, ală
turi de Tănase, cel mai bun de pe 
teren a fost veșnic tinărul Pet- 
schowschi.

„Jiul" jucînd acasă și-a surclasat 
adversarul (5—O) care acum, du
pă trei partide, are la activ un 
număr de 10 goluri primite și zero 
marcate. „Farul" Constanța are deci 
destule motive să înceapă să se 
neliniștească 
samenț.

La Cluj, 
reușit decît 
punet. Scorul de 1—1 pare-se căi 
mulțumește și pe oaspeți și pe 
gazde.

„Rapid"-București și „C.C.A," 
n-au jucat în cadrul etapei, deoa
rece militarii bucureșteni participă 
la întrecerile Spartachiadei milita
re de la Leipzig.

Sintem nevoiți să încheiem cro
nica noastră cu o propunere către 
Colegiul central de arbitri care 
să analizeze felul în care a condus 
arbitrul C. Mitran întilnirea dintre 
,,Dinamo“-București și „Progresul", 
El a făcut greșeli elementare scă- 
pind jocul din mină pe alocuri, 
nesancționînd faulturi grosolane 
în careu și fluierînd ofsaiduri ima
ginare.

De asemenea, comportarea lui Ca- 
ricaș • lăsat de dorit. Este timpul 
ca antrenorii și conducerea clubu
lui „Progresul" să atragă atenția 
acestui jucător cu toată seriozitatea 
asupra ieșirilor sale periculoase în 
timpul jocului.

de poziția sa in cla-

,,Dinamo"-Bacău n-a 
să smulgă un singur

M. ZONIS

★ Turul ciclist internațional al 
R. P. Polone a luat sfîrșit dumi
nică cu victoria alergătorului po
lonez Fornalczyk care a totalizat 
50 h 00’55”. El a fost urmat in 
clasament de belgianul Goossens 
la 12’27” și Gazda (R. P. Polo
nă).

Ultima etapă a turului dispu. 
tată intre Radem și Varșovia 
de-a lungul a 105 km. a fost cîș- 
tigată de Paradowski (R. P. Po
lonă) cu timpul de 2 h 25’03”.

■fc In împrejurimile orașului 
Praga s-a disputat duminică tra. 
diționala competiție internaționa
lă de cros dotată cu premiul 
ziarului „Rude Pravo". Victoria 
a revenit atletului cehoslovac 
Jurek în 17’42”2/10 (6 km.). Pe 
locul doi 
(U.R.S.S.) 
eul trei » a 
Zeelandă)
alergător polonez Chromik 
clasat pe locul 17 cu 18’29”6/10.

Pe echipe victoria a revenit 
formației U.R.S.S. urmată de 
chipele R. Cehoslovace și R. 
Germane.

★ Intr-un meci internațional
fotbal echipa poloneză Vnia Ra
tibor* a întrecut eu 5-3 formația 
cehoslovacă Ostrava.

★ Cursa ciclistă contraoronome- 
tru „Marele Premiu al Națiuni
lor" ■ revenit ciclistului francez 
Jacques Anquetil, care a realizat 
pe 100 km. timpul de 2 h 19’02” 
(medie orară 43,160 km. — nou 
record al traseului).

ir Echipa poloneză de rugbi 
W.KS. Lotnik Varșovia și-a în
cheiat turneul în țara noastră ju- 
cînd ultimul meci în compania e- 
chipei Dinamo Miliția. Rugbiștii 
romîni au obținut victoria cu 
scorul de 14—11 (8—11).

ir In prezența a 50.000 de spec
tatori la Bratislava s-a disputat 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipele selecționate ale 
R. Cehoslovace și Elveției contînd 
pentru cupa „Dr. Gero“. Fotbaliștii 
cehoslovaci au repurtat victoria eu 
scorul de 2—1 (1—1). Au mar
cat Sherer, Morovcik și respec
tiv Meyer.

0-1

Cu prilejul „turneului celor 4“ 
la box, ce a avut loc cu puțin 
timp in urmă, ani urmărit în in
cinta stadionului Republicii evolu
ția unui tînăr și talentat boxer. 
Cunoscînd faptul că primul con
tact cu boxul l-a avut la 
„l.P.R.Q.F.LL,"-București ne-am 
deplasat la această întreprindere în 
dorința de a cunoaște activitatea 
sportivă de masă ce se desfășoară 
aici, mai ales că peste 50 la sută 
din salariați sînt tineri și deci dor
nici de a face sport.

Pin păcate însă, situația existen
tă jn prezent din punct de vedere 
al activității sportive de masă nu 
se află la înălțimea frumoaselor 
tradiții ale acestui colectiv. Pînă 
nu de mult în afară de cele două 
echipe, cea de fotbal (activînd în 
campionatul orășenesc) și cea de 
volei (în prezent în turneul de ca
lificare), existau la „l.P.R.O.F.l.L.1' 
încă două ramuri sportive princi
pale — la disciplinele gimnastică 
și box. In prezent, au trecut la co
lectivul „Constructorul" pretextîn- 
du-se pentru aceasta anumite di
ficultăți materiale.

In ceea ce privește celelalte dis
cipline sportive care să cuprindă 
sutele de tineri care muncesc în 
cadrul acestei întreprinderi, există 
la dispoziția tinerilor următoarele 
posibilități: o masă de tenis in
stalată la club, un teren de volei 
și încă patru mese de tenis aflate 
la diverse unități.

Au existat și cîțiva cicliști care, 
de asemenea, au fost orientați tot 
spre „Constructorul". Colectivul 
sportiv al întreprinderii n-a orga
nizat din primăvară și pînă în 
prezent nici măcar un singur con

curs de casă care putea să antre
neze un număr mare de tineri în 
activitatea sportivă. La clubul în
treprinderii s-ar fi putut organiza, 
de exemplu, un turneu de tenis de 
masă la care să fi participat repre
zentanți ai tuturor unităților din 
Capitală. Această întîlnire sportivă 
ar fi fost ușor de organizat, n-ar 
fi solicitat prea multe eforturi. Din 
păcate nu s-a făcut nici măcar 
atît, întreaga atenție a factorilor

diul eentral, motivul inactivității 
sportive de la „l.P.R.O.F.l.L." este 
lipsa de condiții materiale. Acea
sta însă nu poate fi o justificare 
demnă de luat în considerație de
oarece pentru a face sport există 
o mulțime de posibilități la înde- 
mîna tinerilor. Trebuie numai pre
ocupare și inițiativă. Căci la o a- 
naliză atentă se desprind aspecte 
care lasă să se întrevadă lipsa de 
interes a organizațiilor U.T.M., a

ficieze în număr mult mai mare de 
mese de țenis.

De asemenea, amenajarea unei 
baze sportive ar fi trebuit să stea 
ca o preocupare premanentă în 
fața colectivului sportiv și a con
ducerii întreprinderii. Clubul spor
tiv „Dinamo" a propus întreprin
derii „l.P.R.O.F.l.L." să amenajeze 
împreună terenul de fotbal „Tono- 
la“ (mai precis să-l îngrădească), 
propunere cu care conducerea n-a

Să se pună capăt

neglijării sportului
la „l.P.R.O.F.l.L."-
care răspund de activitatea spor
tivă fiind îndreptată spre echipa de 
fotbal. La Spartachiada de vară, 
deși participarea a fost mulțumi
toare, din punct de vedere orga
nizatoric au existat însă multe de
ficiențe. In ceea ce privește com
plexul G.M.A. situația este foarte 
serioasă : după cum ni s-a relatat 
sînt 50 de înscrieri la complex, dar 
nici un tînăr n-a cucerit în acest 
an insigna.

■ Din cele relatate de tov. Mihai 
Udrea. președintele colectivului 
sportiv, și Stancu Bunea, secreta
rul organizației U.T.M. de la se-

conducerii întreprinderii și colecti
vului sportiv din această întreprin
dere în ceea ce privește sarcina 
de atragere a tineretului ce mun
cește aici în activitatea sportivă. 
Pare paradoxal în primul rînd fap
tul că o întreprindere a cărei ma
terie primă în producție o consti
tuie lemnul să nu aibă decît 5 mese 
de tenis (adică în fiecare sediu o 
masă). Considerăm că prin reali
zări de economii, prin munca vo
luntară a utemiștilor și cu puțină 
bunăvoință din partea conduce
rii, tineretul din întreprinderea 
„l.P.R.O.F.l.L." ar putea să bene-

de masă 
București 
fost de acord din motive financiare. 
Un mic calcul dovedește însă că 
dat fiind faptul că în prezent echi
pa de fotbal nu are unde să se 
antreneze, numai cheltuielile pri
vind închirierea unui teren vor 
costa mai mult. S-a stabilit ca 
fotbaliștii să joace pe terenul „23 
August" urmînd să plătească pînă 
la sfirșitul sezonului o chirie de 
6.000 lei. Oare prin amenajarea, 
împreună cu clubul „Dinamo", a 
unei baze sportive întreprinderea 
nu realiza mai mult, mai ales 
că această bază putea fi folosită

în comun la mai multe discipline 
ca fotbal, handbal, atletism ețc. 1 
Logica dovedește că spiritul de 
„economie" manifestat în acest caz 
de către conducerea întreprinderii 
„l.P.R.O.F.l.L." coincide cu lipsa 
de orientare și are ca rezultat ri
sipa, Din aceste motive la Sparta
chiada de vară tinerii de la 
„l.P.R.O.F.l.L." au fost nevoiți să 
bată la multe porți pentru a pu
tea beneficia de terenuri sportive. 
Cu toate acestea, în pofida greu
tăților, ei au obținut în această 
competiție de masă rezultate mul
țumitoare.

La întreprinderea „l.P.R.O.F.l.L." 
organizațiile U.T.AL, colectivul 
sportiv (președinte tov. Mihai U- 
drea) și conducerea întreprinderii 
(director tov. I. Ațarin) adoptă 
principiul minimei rezistențe în 
ceea ce privește sportul de masă, 
tratîndu-1 cu indiferență. întreprin
derea „l.P.R.O.F.l.L." a cucerit de 
curînd pentru a doua oară conse
cutiv drapelul de întreprindere 
fruntașă pe ramură. In cadrul în
treprinderii lucrează aproape 600 
de tineri care alături de muncito
rii mai vîrstnici muncesc cu elan 
pentru îndeplinirea planului, pen
tru construirea socialismului.

Acest lucru obligă cu atît mai 
mult factorii responsabili din în
treprindere să depună și ei toate 
eforturile pentru a asigura tineri
lor de aici condiții pentru o cît 
mai largă dezvoltare a sportului 
de masă care să răsplătească en
tuziasmul tineresc ce îi însuflețește 
în muncă.

E. P1TULESCU

A fost reluat campionatul 
categoriei

Campionatul categoriei A la★
rugbi a fost reluat duminică cu 
desfășurarea primei etape a retu
rului. Surpriza etapei a furniza
t-o echipa timișoreană Știința 
care a întrecut cu 12—10 pe 
Constructorul București.

A la rugbi
Iată rezultatele etapei: C.S.A. 

Ploești—Dinamo București 0-16; 
C.C.A.—C.S.U. București 3-0; 
Progresul—Rapid 14-3, Campioa
na de anul trecut C.F.R. Grivița 
Roșie nu a jucat af|îndu-se în 
turneu în Iugoslavia.
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întrecerile
Munleanu și

i.r

A,

de motociclism pe circuit dotate cu cupa „Armând 
D. Dumitrache" s- au bucurat de un frumos succes 
Iată un aspect din desfășurarea cursei,

Foto: S. NiCULESCU

Strauss și sportul 
vest - german

Cercurile oare se opun strînge- 
rii legăturilor internaționale în
tre sportivii din țările occidentale 
și cei din marele lagăr socialist ■ 
au primit un sprijin cu totul X 
neașteptat din partea ministrului 
de război al R.F. Germane. 
Strauss. De curînd d-1 Strauss a 
trimis tuturor comandanților vest- 
germanl o circulară în care se 
spune: „Nici un soldat al Bun. 
deswehrului nu are voie să parti- 
cipe la competiții sportive țn țările 
blocului răsăritean. Orice încălca- 
re a acestui ordin va fi aspru pe
depsită",

Circulara ministrului de război 
vest-german a și fost pusă în a- 
plicare. După cum arată ziarul 
„Berliner Zeitung" foștii campioni 
mondiali de canoe Alfred Berge 
și Friedrich Trincke, care s-au 
pregătit Ipnl de-a rîndul pentru a 
lua parte la campionatele mondia. 
le dă la Praga, au fost opriți să 
plece în Cehoslovacia sub nretex- 
tu| că „fac parte 
ritime N.A.T.o,11. 
că hoțărîrea lui 
condamnată de 
sportive din R.F 
cppșideră această 
un act discriminatoriu, menit să 
restrîngă legăturile internaționalei 
ale sportivilor din R.F. Germană.

I. R.

din forțele ma- 
Ziarul adaugă ► 

Strauss a fost 
toate cercurile 
Germană car» 

circulară drept 
' 1. menit să

Cooperativa 
încălțămintea sport 

prin centrul din ștr înclinată 
nr. 89, raionul N. Bălcescu

REPARA:
GHETE FOTBAL 
BOCANCI SCHI 

BOCANCI MUNTE 
PANTOFI ATLETISM 
PANTOFI CICLISM 
GHETE BASCHET 

ESPADRILE
MINGI FOTBAL 
MINGI RUGBI 

MINGI VOLEI 
MÂNUȘI BOX

Plata pentru instituții și or- i 
ganizatii prin virament iar 1 
pentru particulari prin nu- i 

merar.
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Sd ne păstram demnitatea tinereții

Dragoste adevărată
nu descompunere morală

bine venită în 
tineretului, dis-

Socofesc foarte 
ziarul nostru, al 
cuția despre dragoste și priete
nie. Comportarea ușuratică a 
Adrianei ca și a „logodnicilor** 
ei, modul cum au înțeles acești 
tineri dragostea, prietenia, fami
lia, nu pot să nu provoace în 
rîndurile tineretului nostru decît 
indignare și dispreț. Dragostea 
este într-adevăr un sentiment 
curat și înălțător și cei care fac 
din el un șir de „aventuri" nu 
numai că nu cunosc iubirea ade
vărată dar își bat joc de propria 
lor tinerețe. Cum de ajung unele 
fete să-și păteze demnitatea, so
cotind iubirea ca pe o distracție?

Sînt o tînără din satul Buda 
Palanca, regiunea Ploești. Comu
na noastră e o comună cu mulți 
tineri și noi ne cunoaștem 
mici copii. Printre aceștia 
avut o prietenă 
Alexandrina 
Dica cum 
spuneam, 
mai mulți. 
fată vioaie, 
selă și mă 
țeam bine 
preună cu 
elementar 
sat la o : 
Tîrgușoru 
școala medie. Ne 
cum numai în 
de la un timp, observam lâ Dica 
ceva nepotrivit pentru vîrstă ei. 
Mereu mă întreba dacă e fru
moasă, dacă n-ar fi mai bine

de
am

h 
îi 

cei 
Era 
ve- 

sim- 
îm- 
ea. 
Dica 
școală horticolă din 
Vechi,

cestui om Josnic îi mai căzuseră 
victime și alte fete tinere. Una 
dintre ele a fost o tînără educa
toare pe care a mințit-o în fel 
și chip pînă și-a ajuns scopurile 
sale murdare.

Plictisindu-se de ea, a corupt 
apoi o altă fată, Mariana și, pă
răsind-o și pe aceasta, s-a grăbit 
s-o aducă și pe Dica în aceeași 
stare. Inginerul Ionescu transfor
mase gospodăria într-un loc de 
benchetuială și dezmăț; el soco
tea gospodăria drept o moșie a 
Iui, iar el, pașa, își luase dreptul 
să ducă o viață murdară, de
străbălată. Așa cum am arătat 
mai sus acest inginer a copleșit-o 
pe Dica cu tot felul de cadouri 
scumpe (ceas, bicicletă, radio 
etc.) scutind-o în același timp și 
de la serviciu. Deși tirziu, la un 
moment dat s-a pus totuși între-

Dar, să mă întorc la compor
tarea fostei mele prietene. Mereu 
ea și-a schimbat „iubiții", mereu 
își găsește noi „logodnici" ajun- 
gind în cele din urmă să nu-i 
mai fie rușine de nimeni. Dica 
are și ea in gospodărie o muncă 
de răspundere, muncitorii au 
primit-o ca pe o fată de nădejde. 
Ea umblă insă toată ziua de la 
Ploești la Bucov, de la Bucov a- 
casă neglijîndu-și sarcinile. In 
sat Dica are de asemenea o com
portare nedemnă. Vine sîmbătă, 
pleacă tocmai marți și în această 
vreme își pierde serile pe la 
poartă în căutare de noi „cuce
riri". Aceasta sub privirile părin
ților ei. Cum, de pot admite acești 
părinți o asemenea comportare 
josnică la fiica lor ? Nu se fac 
ei vinovați că fata lor a ajuns 

așa ? Ei nu nu
mai că nu și-au 
făcut datoria de 
educatori dar 
nici măcar a- 
tunci cind fiica 
lor a început 
să vină acasă

cu tot felul de „logodnici" el 
nu i-au deschis ochii asupra 
prăpastiei pe care aluneca 1

Dar Dica lucrează acum la o 
întreprindere socialistă, între ti
neri utemiști. Ei cunosc compor
tarea ei imorală. De ce n-o aju
tă acești tineri să vadă cu pro
prii ei ochi cit de gol îi e sufle
tul, cit de alterată îi e con
știința ?

Sîntem țineri, tinerețea e cea 
mai frumoasă perioadă a vieții 
și de aceea, noi tinerii sîntem, 
în primul rlnd, datori să luptăm 
ca nici unul dintre noi să nu pă
tăm demnitatea tinereții 1

C. MORAN 
corespondent voluntar

barea: din ce bani i-a făcut el 
aceste „daruri** ? Din ce bani or
ganiza el tot felul de petreceri 
dezmățate ? Și n-a fost greu de 
aflat: din banii gospodăriei. A- 
buzînd de funcția pe care o a- 
vea, acest individ desfrînat s-a 
dedat la tot soiul de pungășii în- 
șelînd muncitorii și Jefuind gos
podăria după cum îl tăia capul, 

să-și taie părul și se tot privea Și nimeni, nimeni, vreme înde- 
in oglindă. Era spre sfirșitul șco
lii. Dica a' venit în sat cu părul 
tăiat scurt și îmbrăcată deșu- 
chiat. îmi povestea că îi fac 
curte o mulțime de băieți și că 
nu se putea hotărî pe care din
tre ei să-l „iubească". Principa
lele preocupări ale prietenei 
mele erau acum altele decît învă
țătura. Mi-aduc amante că într-o 
vreme Dica se lăuda; „Sînt la a 
șasea dragoste", înțelegeam că 
dacă, la 18 ani, o fată poate să 
spună că e la a „șasea dragoste** 
ea nu era de fapt la nici una și 
că Dica era departe de a înțelege 
ce înseamnă adevărata iubire. 
Dica se obișnuise încă de atunci 
să se mintă pe ea și pe alții, să 
arunce în dreapta și.n stingă 
cuvinte goale despre dragoste. Ii 
scriau o mulțime de băieți și ea 
le răspundea la toți declarînd 
fiecăruia în parte că el și numai 
el e „alesul inimii ei". Hala ini
mă, halal ales !

Dica e acum tehnician la gos
podăria agricolă de stat Ploești 
sectorul Bucov, tînără de la care 
se cere o gîndire matură, presti
giu, demnitate. Dar întreaga ei 
comportare 'In viață e comporta 
rea femeii ușuratice, lipsită de 
sentimente curate. Nu de mult ea 
a venit pe acasă însoțită de un 
„logodnic". Dar cine era acest 
„logodnic" cu care se fălea ? Un 
om căsătorit, inginerul Ionescu, 
șeful ei. Acest inginer mult mai 
în vîrstă decît Dica neglijîndu-și 
familia și înșelîndu-și cu neruși
nare soția, e cunoscut în gospo
dărie ca individ ahtiat după 
„aventuri" de acest gen dar ni
meni n-a luat vreme îndelungată 
atitudine împotriva manifestări
lor lui urîte și josnice. înainte 
de a face „curte" fostei mele 
prietene, adueîndu-i la locuința ei 
tot felul de cadouri scumpe, a-

Absolvind cursul 
a plecat din

iar eu Ia 
întîlneam a- 
vacanță și

lungată nu i-a făcut nici cea mai 
mică observație. Pentru actele 

'sale antisociale inginerul Ionescu 
se află acum reținut de autori
tăți. Se pune însă întrebarea : 
cum de a putut tolera conducerea 
gospodăriei asemenea acte con
damnabile, o asemenea destrăbă
lare și dezmăț în cadrul unei în
treprinderi socialiste ?

sovietică, in- 
superior din 
obținut suc-

Pentru întărirea legăturilor școlii 
cu viața și dezvoltarea continuă 

a sistemului învățămîntului publicIn u. r. s. s

Utemistul Petre Teodorescu din secția strungărie a uzinelor „T. 
Vladimirescu" face parte din muncitorii fruntași ai uzinei, depă- 

șindu-și zilnic norma cu 35—40 la sută.
Foto: S. NICULESCU

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2J septem
brie „Pravda" a publicat memo- 
riul lui N. S. Hrușciov aprobat de 
Prezidiul C.C. al P.C.U.S., con
sacrat problemelor întăririi legătu
rilor școlii cu viața și dezvoltării 
continue a sistemului învățămîntu
lui public în U.R.S.S.

N. S. Hrușciov relevă că în cei 
40 de ani de putere 
vățămîntul mediu și 
Uniunea Sovietică a 
cese mari. In Rusia prerevoluțio- 
ră, în 1914, în școlile primare și 
medii învățau în total 9.600.000 
de elevi; în anul școlar 1957—1958 
numărul elevilor din școlile sovieti
ce de cultură generală a fost de 
28.700.000, iar împreună cu școlile 
de adulți — 30.600.000. Deosebit 
de mari sînt succesele obținute de

Sărbătoarea muzicii enesciene
Cind stai de vorbă cu David

Oistrah, marele maestru creează
din oapul locului un climat prie
tenos, vrînd parcă să te facă să te 
simți cit mai bine. Modestia sa 
este dublată de o extremă înțe
lepciune. Oistrah îți împărtă
șește gîndurile sale cu 
plitate cuceritoare. Acestea, 
tr-o recentă convorbire, se 
reau și la opera „Oedip" de 1 
ge Enescu pe care marele 
cian sovietic a vizionat-o la 
petiție generală.

— Spectacolul mi-a făcut i 
presie exțrern de j 
special prin muzica atît de inspi
rată, de frumoasă, de expresivă și 
interesantă. Cred că „Oedip“ poa
te fi considerată a fi punctul cul
minant al creației enesciene.

Este și lucrarea asupra ci-

o sim- 
, în- 

refo- 
Geor- 
muzi-
o re

t o 
puternică

im- 
în

Toamna în podgorie. La fiecare butuc mulțime de ciorchini încărcați cu boabe negre, albe sau 
rubinii. La gospodăria de stat Valea Călugărească se culeg strugurii. Tinerele Maria Pantazi, 
Elena Ștefan, Maria Apostol și altele culeg rodul bogat al viei. . p F pțjMITRU
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reia a zăbovit și cel mm mult, 
aproape un pătrar de veac.

— Aceasta se simte în tragedia 
lirică, ai impresia că toată bogă
ția de sentimente, pe care Enescu 
le-a concentrat de-a lungul anilor, 
se revarsă în această creație. Și 
desigur că montarea de la Bucu
rești scoate în evidență toate a-

Interviu cu marele 
violonist sovietic David 

Oistrah

ceste calități, tn fruntea ansam
blului muzical, Constantin Sil
vestri a realizat lucruri splendide 
— atît din punctul de vedere al 
părților vocale cît și al celor instru
mentale. Cîntăreții sînt eminenți. 
David Ohanezian are și fizicul și 
aptitudinile vocal-artistice pentru 
a întruchipa, într-o imagine con
vingătoare. pe eroul tragediei, tn 
Jocasta, Elena Cernei are o rea
lizare voeal-scenică remarca
bilă. Și cit de puternic te impre
sionează micul și greul rol al 
Sfinxului, în tălmăcirea Xenaidei 
Palii care are o neînlreoută măie
strie și intuiție excepțională a ro
lului. Ea îți provoacă o impresie 
de neuitat. Cît privește regia ea 
îmi pare a fi foarte bună, lipsită 
de exagerări și deosebit de inte
resantă în concepția ei. Realizată 
cu mult tact artistic, ea nu distra
ge atenția spectatorului, ci-l lasă 
să și-o concentreze 
propriu-zise.

Da. „Oedip" va 
pertoriul Teatrului
Balet din București și, nu mi în
doiesc, că ți cel al unor Opere din 
alte țări,

— Se consideră ca avlnd de ase
menea o mare importanță, so
nata a III-o „în caracter popular 
rominesc".

— Foarte just ! Deși cele două 
opere în chestiune au, fiecare, cu 
totul alte caracteristici. Aceasta 
din urmă este o lucrare clară, de 
un deosebit interes și, ori de cite 
ori o asculți, îți face o mare plă
cere, aș spune chiar că, la fiecare

asupra muzicii

îmbogăți re
de Operă și

audiție nouă, îți place mai mult. 
Pînă a veni acum la București nu 
o cunoșteam în amănunt, apro
fundat. Aici m ascultat-o de zece 
ori (de nouă ori în cadrul con
cursului și a zecea oară la con
certul laureaților — n.n.), urmă
rind-o cu mare atenție. Greutățile 
tălmăcirii ei sînt foarte mari : 
pe de o parte există dificultăți 
tehnice, pe de altă parte e vorba 
de pătrunderea caracterului ei 
poetic specific. Cu atît mai mare 
ne-a fost bucuria să constatăm că 
cele 11 perechi prezente la con
curs vădeau o temeinică studiere 
a ei, un frumos nivel artistic.

De altfel nivelul ridicat a ca
racterizat întreg acest prim con
curs și festival „George Enescu", 
la al cărui succes și-au adus apor
tul muzicieni de peste hotare, ală
turi de muzicieni romîni de mare 
talent de talia unui George Geor
gescu sau al unui Constantin Sil
vestri.

—Și pentru că a venit vorba 
de muzicieni romîni, cum l-ați 
regăsit pe Ion Voicu?

— Ion Voicu ne-a dat o tăl
măcire a concertului de Ceaicov- 
ski plini de strălucire și siguran
ță tehnică cu concursul Orchestrei 
radio. Și, fiindcă a venit vorba de 
orchestre, aș vrea să subliniez e- 
forturile extrem de mari ale or
chestrelor in această perioadă. 
Niciodată nu s-a simțit oboseala 
archestranților, care au fost ade- 
vărați „bogatiri" ai muzicii în a- 
ceste zile.

— Despre concurs ?...
— Am ascultat mulți 

lentați care, alături de 
deau o foarte serioasă

învățămîntul public intr-o sepie de țămintu.țuj în. acește școli să fie 
republici unionale, a căror popula- fixată la 3—4 ani. El subliniază 
ție a fost in trecut aproape în în- că dezvoltarea largă a rețelei de 
tregime analfabetă, in Rusia pre- școli serate și fără frecvență va 
revoluționară, în instituțiile de in- 
vățămînt superior și in școli teh-
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nice învățau în total 182.000 de 
studenți. In prezent numărul lor 
este de peste 4.000.000.

N. S. Hrușciov arată că astăzi 
școala sovietică de zece ani nu în
deplinește sarcinile pregătirii ti
neretului pentru viață, ci îl pre
gătește numai pentru intrarea în 
instituțiile de învățămint supe
rior. Subliniind că in actualele 
condiții în instituțiile de invăță- 
mînt superior ale U.R.S.S. pot fi 
admise anual aproximativ 450.000 
de persoane, N. S. Hrușciov ara
tă că în perioada 1954—.1957 din 
rîndul absolvenților școlilor medii 
nu au intrat în școli superioare 
și tehnice peste 2.500.000 de per
soane.

N. S. Hrușciov subliniază că 
școala sovietică este chemată să 
pregătească nu numai oameni 
multilateral instruiți, care să cu
noască bine bazele științei, dar 
totodată oameni capabili pentru o 
muncă fizică sistematică. Toți 
elevii, fără excepție, arată N. S. 
Hrușciov, ar trebui incluși, după 
absolvirea a 7—8 clase, în munca 
de folos obștesc în întreprinderi 
in colhozuri.

N. S. Hrușciov propune să 
împartă învățămîntul mediu 
două etape: prima — școala

st

se 
in 
dedouă etape: prii

șapte sau opt ani în care învăță- 
mintul să fie obligatoriu pentru

țineri ta- 
talent vă- 
ptregățire. 

Rezultatele sînt cunoscute. Dar aș 
vrea să menționez că și printre 
cei care nu au intrat în finală sînt 
talente care, evoluînd pe un drum 
bun în viitor, se vor ridica la 
nivelul înalt al unor valoroși ar
tiști. Organizarea concursului a 
fost excelentă iar munca juriului, 
deși grea prin firea lucrurilor, a 
fost plăcută prin înțelegerea care 
a domnit între membri. Mă bucur 
că acest concurs și festival, pur- 
tînd numele marelui Enescu va 
avea loc din trei în trei ani și s-a 
deschis sub auspicii atît de bune.

FR. SCHAPIRA

toți ; a doua etapă — de 2—3 ani 
pentru obținerea de cunoștințe pro
fesionale, diferențiate pentru ora
șe și sate.

N. S. Hrușciov consideră posi
bilă și o altă cale de continuare a 
învățămîntului pentru tineretul 
care a absolvit școala de opt anj 
șj anume munca în producție și 
concomitent învățătură la cursuri 
profesionale,

N. S. Hrușciov consideră indi
cat ca a doua etapă a învățămîn- 
tului mediu s-o constituie învăță- 
mintul 
și fără 
muncii 
tată o 
N. S. 
rale își 
pregătirea pentru intrarea în in
stituții de învățămint superior. In 
aceste școli, elevii trebuie să aibă 
posibilitatea ca, paralel cu învăță
mîntul mediu general, să-și adin- 
cească cunoștințele profesionale, 
încă din școală trebuie începută 
pregătirea oamenilor pentru pro
ducție, pentru o muncă utilă în 
societate — subliniază N. S. Hruș
ciov. El propune să se acorde a- 
vantaje acelor elevi ai școlilor 
pentru tineretul muncitor și să
tesc, care îmbină cu succes învă
țătura cu munca în producție și, 
printre altele, să fie scutiți 2—3 
zile pe săptămînă de munca în 
producție pentru ca în aceste zile 
să se poată consacra pe deplin 
învățăturii. Pentru a se evita 
supraîncărcarea elevilor, N. S.
Hrușciov propune ca durata învă-

tiperetului în școli serale 
frecvență fără întreruperea 
în producție. Trebuie evi- 
asemenea situație, arată 
Hrușciov, cind școlile se- 
pun drept sarcină numai

da tuturor celor care doresc acest 
lucru posibilitatea de a absolvi 
școala medie, iar apoi și învăță
mîntul superior.

In memoriu se propune ca pen
tru copiii deosebit de talentați șă 
existe, ca o excepție, școli medii 
corespunzătoare în care își vor 
însuși cunoștințele de școală me
die necesare pentru continuarea 
învățăturii în instituțiile corespun
zătoare de învățămint superior.

N. S. Hrușciov subliniază că 
pentru înfăptuirea proiectatei re
organizări este necesară o perioa
dă de trecere de 3—4 ani în cursul 
căreia trebuie menținut un anu
mit număr al școlilor de zece ani 
existente în momentul de față.

Relevind că în prezent mulți 
tineri care termină școlile supe
rioare ny cunosc bine practica și 
nu sînt pregătiți suficient pentru 
munca în producție, N. S. Hruș
ciov propune să se efectueze și o 
reorganizare a școlii superioare 
sovietice. Sistemul învățămîntului 
superior, scrie el, trebuie reorga
nizat, învățămîntul superior tre
buie apropiat de producție și le
gat cu adevărat de producție.

In memoriu se propune ca în 
școlile superioare să fie primiți 
tineri care au deja experiență în 
viață, un stagiu de muncă practi
că, care și-au manifestat aptitu
dinile și dorința de a continua în
vățătura. Trebuie să se țină sea
ma însă nu numai de dorința can
didatului, ci și de aprecierea dată 
activității sale de către organiza
țiile obștești.

N. S. Hrușciov subliniază că in 
dezvoltarea școlii superioare so
vietice trebuie șă se urmeze în
deosebi linia învățămîntului seral 
și fără frecvență. El este de pă
rere că în majoritatea instituțiilor 
de învățămint superior studenții 
trebuie să urmeze primii 2—3 ani 
de cursuri fără a-și întrerupe 
munca în producție. Incepînd din 
al treilea an ei trebuie scutiți de 
munca în producție 2—3 zile pe 
săptăinînă și abia in ultimii doi 
ani de învățătură studenții trebuie 
scutjți complect de această mun
că cu excepția timpului necesar 
pentru practica în producție.

N, S. Hrușciov propune să se 
reia practica înființării de yzine- 
școli superioare. El subliniază că 
în școlile superioare trebuie să 
existe a largă bază pentru mun
ca practică a studenților și că 
aceste școli trebuie organizate, în 
special, pe lingă întreprinderi și 
mari gospodării agricole.

N. Ș. Hrușciov propune ca mă
surile cuprinse în memoriul său 
să fie discutate pe larg pe linie 
de partid și sovietică, precum și 
în preșă. iar hotărîrile concrete cu 
privire la reorganizarea școlii să 
fie adoptate definitiv în cadrul se
siunilor Sovietelor Supreme ale 
Repuhlicilor Uniopale.

In raionul Călmăfui 
se formează 

o nouă iradlfte
(Urmare din pag- l-a)

Să creștem cu dragoste 
viitorii constructori al socialismului

(Urmare din pag. l-a)

care să le vorbească despre 
satisfacția ce le-o dă munca 
lor, convorbiri cu ingineri și 
tehnicieni care să ie arate 
perspectivele perfecționării 
tehnicii in producție, cu ino
vatori care să le vorbească 
despre pasiunea muncii și 
rezultatul valoros al străda
niilor lor. Organizațiile 
U.T.M., care au răspunderea 
de a îndruma activitatea unei 
unități de pionieri, pot da un 
mare ajutor muncii de educa
re a școlarilor pentru a în
drăgi munca fizică, Ele pot 
trimite utemiști, fruntași în 
producție, temeinic pregătiți 
din punct de vedere profesio
nal, care să ajute concret ac
tivitatea pionierilor din cercu
rile tehnice (de lăcătușerie, 
mecanică, radio etc.). La sate, 
organizațiile U.T.M- inginerii, 
tehnicienii agronopii și zoo- 
tehniști, poț și trebuie să aju
te unitățile de pionieri în e- 
ducarea copiilor pentru a în
drăgi munca în agricultură, 
să le dezvolte dorința de 
a munci in gospodăriile 
agricole colective. Ei tre
buie să ajute la organiza
rea de mici laboratoare agri
cole școlare, să îndrume mun
ca copiilor pe ioturile școlare, 
să vorbească pionierilor, pe 
înțelesul lor, despre folosirea 
metodelor de muncă științifice 
pentru sporirea producției Ia 
hectar, despre creștejiea și în
grijirea animalelor. Este foar
te important ca instruc
torii de pionieri să se îngri
jească de includerea în progra
mele de activitate a unităților 
și detașamentelor a acțiunilor 
menite să-i deprindă pe copii 
cu munca practică (experiențe 
la laborator și pe lotul școlar, 
participarea, după punerile lor, 
’a campaniile agricole, înclru-

marea pionierilor ca și în gos
podăria părinților ei să creas
că păsări, porumbei, viermi de 
mătase, albine etc.).

Extrem de utilă pentru edu
cația patriotică a pionierilor 
și școlarilor, pentru deprinde- 
rea lor cu munca practică, 
este participarea la acțiuni de 
folos obștesc. Instructorii su 
periori de detașamente, cu spri
jinul cadrelor didactice, să 
educe astfel copiii incit fiecare 
pionier și școlar să considere 
o datorie de cinste de a par
ticipa la strîngerea recoltelor, 
la acțiunile de înfrumusețare 
a școlii, a străzii, a cartieru
lui, a orașului și satului în 
care locuiesc, la plantarea și 
îngrijirea pomilor, a arbuști
lor etc. Antrenîndu-i pe pio
nieri în acțiunile de folos ob
ștesc, organele și organizațiile 
U.T.M., instructorii de pionieri 
trebuie să-i educe totodată să 
păstreze și să îngrijească a- 
vuiul obștesc, să creeze o pu
ternică opinie de masă împo
triva celor care înstrăinează, 
strică și nu îngrijesc bunu
rile școlii.

O mare atenție trebuie s-o 
acorde organele și organiza
țiile U-TM„ 
pionieri și 
precum și 
organizării 
și rolositor 
al copiilor, 
care djspun copiii 
orelor de clasă, trebuie judi
cios folosit, pentru a-| deprin
de pe fiecare pionier și școlar 
cu o muncă și o viață ordo
nată, utilă formării și dezvol
tării sale viitoare. Activi
tățile distractiv-educative ce 
se organizează in timpul librr 
al copiilor in nici un caz nu 
trebuie să-i răpească școlaru
lui timpul ce i este necesar 
pentru pregătirea temeiul și 
învățarea lecțiilor. Prin orga-

instructorii de 
cadrele didactice 

casele pionierilor, 
în mod plăcut 
a timpului liber 
Timpul liber de 

în afara

nizarea timpului liber, trebuie 
înțeleasă acea activitate nece
sară copilului pentru recrearea 
sa instructivă și plăcută, după 
orele de clasă și după 
munca de pregătire a teme
lor pentru a doua zi de 
școală. In organizarea acestei 
recreări instructive, baza tre
buie pusă pe activități orga
nizate in colectiv în cadrul 
grupelor, detașamentelor și u- 
nităților de pionieri. Acestea 
să fie îndrumate să se ocupe 
cu spirit de inițiativă de în
vățarea cîntecelor și a Jocu
rilor, de organizarea șezători
lor, serbărilor, întrecerilor 
sportive, excursiilor și altor 
acțiuni îndrăgite de copii, a- 
sigurind acestor activități un 
bogat conținut insțructiv-edu- 
cațiv. Activitățile inițiate de 
unițăți și detașamente în 
timpul liber trebuie să contri
buie efectiv la procesul de e- 
ducație comunistă a copiilor, 
să dezvolte la copii încrederea 
în capacitatea și forța crea
toare a omului. Deosebită a- 
tenție trebuie acordată muncii 
de formare a unei concepții 
științifice despre lume și cul
tivării disprețului față de mi
sticism, de ignoranță.
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U.T.M. a adoptat hotărîri im
portante în scopul îmbunătă
țirii muncii de îndrumare a 
unităților și detașamentelor 
de pionieri, pentru continua 
întărire a vieții și activității 
organizației de pionieri.

în întărirea vieții și activi
tății fiecărei unități și detașa
ment de pionieri, un rol în
semnat îl are programul de 
activități. De aceea, este ne
cesar ca încă de pe acum, or
ganele, organizațiile U.T M„ 
instructorii de pionieri să 
acorde cea mai mare grijă în
tocmirii acestui program în

și uni- 
La ela- 
antrenată 
stimulîn-

fiecare detașament 
fate de pionieri, 
borarea Iui trebuie 
masa pionierilor, 
du-le inițiativa. Va trebui ast
fel orientat conținutul progra
mului de activități incit să 
cuprindă acțiuni multilaterale. 
Trebuie să se țină seamă, 
cu grijă, de particularitățile 
de vîrstă ale copiilor în orga
nizarea activității fiecărei u- 
nități de pionieri.

Cu sprijinul profesorilor și 
învățătorilor, al organizațiilor 
U.Ț.M., instructorii superiori 
și de detașamente trebuie să 
se ocupe cu grijă de pregăti
rea și organizarea alege
rilor pionierești din acest an, 
pentru ca acestea să ducă la 
întărirea mișcării pionierești, 
la îmbunătățirea muncii edu
cative, la creșterea dragostei 
și interesului copiilor față de 
învățătură, la cunoașterea și 
respectarea de către toți pio
nierii a îndatoririlor și reguli
lor vieții pionierești.

In pregătirea alegerilor, in
structorii de pionieri să în
drume activitatea pionierea
scă astfel îneît fiecare de
tașament și unitate să întîm
pine acest eveniment însemnat 
cu cit mai multe și mai bune 
rezultate la învățătură, în 
munca de educare patriotică 
a copiilor, în munca de fo
los obștesc. Ca președinți de 
grupe, detașamente și unități, 
trebuie propuși cei mai destoi
nici pionieri, fruntași la în
vățătură, model de conduită 
și comportare, energici și plini 
de inițiativă, care se bucură 
de dragostea celorlalți copii. 
Cu prilejul adunărilor de ale
geri la unități și detașamente 
se vor adopta programele de 
activități, pentru ca pionierii 
să aibă o perspectivă clară a- 
supra activității lor viitoare.

O altă măsură importantă

co
de 
ai 

etc.
va 
in

stabilită de Plenara a V-a 
a C.C. al U.T.M. este 
menită să asigure partici
parea mult mai largă și 
mai activă a părinților, profe
sorilor, învățătorilor și spe
cialiștilor la munca de educa
re a copiilor, la îndrumarea 
și sprijinirea activității orga
nizației de pionieri. Pentru a- 
ceasta plenara a stabilit ca în- 
cepînd cu anul școlar 
1958/1959 să se creeze „sfa
tul unității de pionieri" care 
să fie format din părinți ai 
copiilor, președintele comite
tului de părinți din școală, 
profesori și învățători, cadre 
ale U.T.M., muncitori și

■ lectiviști fruntași, oameni 
artă și cultură, activiști 
U.C.F.S., sportivi fruntași 
Sfatul unității de pionieri 
ajuta colectivul unității
buna organizare și desfășura
re a activității de fiecare zi 
a organizației, a diferitelor 
acțiuni cultural-artistice și 
sportive, la pregătirea dife
ritelor concursuri pionierești, 
a activității educative în 
timpul vacanțelor, adueîn- 
du-și în acest fel o în
semnată contribuție la mun
ca de educație a pionieri
lor și școlaților. Comitetele 
raionale și orășenești ale 
U.T.M., cu ajutorul organelor 
și organizațiilor de partid și 
cu sprijinul directorilor de 
școli, trebuie să ia măsuri de 
organizare a sfaturilor unități
lor de pionieri, asigurînd în 
componența lor oameni dornicj 
să participe cu dragoste și grijă 
la munca de creștere și edu
care a copiilor patriei noastre.

în scopul îmbunătățirii con
ținutului educativ al activității 
organizației de pionieri, Plena
ra C.C. al U.T.M. a hotărft ca 
în munca de instructor superior 
de pionieri să fie promovați cei 
mai buni învățători și profesori 
tineri, care au pregătire politi
că, ideologică și pedagogică 
corespunzătoare, pentru a asi
gura astfel participarea largă 
a cadrelor didactice cu expe
riență și pregătire temeinică, 
la munca de educație comu
nistă a tinerei generații. Corni-

tetele regionale, raionale și o- 
rășenești ale U.T.M., cu spri
jinul organelor Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii trebuie 
să ia măsuri pentru ca pînă la 
1 octombrie a.c. să termine se
lecționarea tuturor instructorilor 
superiori și de detașamente ne
cesari pentru activitatea în rîn
dul pionierilor. Trebuie dată 
cea mai mare atenție instruirii 
temeinice a cadrelor care mun
cesc cu pionierii, folosind for
mele și metodele indicate de 
C.C. al U.T.M. și asigurînd în 
primul rînd ca toți instructorii 
de pionieri să studieze și să-și 
însușească temeinic sarcinile 
stabilite de hotărîrea Plenarei 
a V-a a C.C. al U.T.M.

Comitetele raionale și orășe
nești ale U.T.M. să procedeze 
cu grijă la stimularea instruc
torilor superiori de pionieri re
crutați din rîndul cadrelor di
dactice care muncesc cu price
pere și dragoste, obținînd re
zultate frumoase în muncă. In
structorilor superiori și de de
tașamente organizația noastră 
le încredințează o mare răs
pundere politică — sarcina de 
a se ocupa zi de zi de educația 
comunistă a tinerei generații, 
și de aceea organele și organi
zațiile U.T.M. trebuie să dove
dească răspundere și preocu
pare permanentă pentru educa
rea lor politică și ideologică, 
astfel ca ei să-și îndeplinească 
cu cinste această sarcină. Tre
buie acordată o mare atenție 
încadrării lor în sistemul învă
țămîntului politic U.T.M.

Comitetele raionale și orășe
nești ale U.T.M., după ce vor 
stabili în timpul cel mai scurt 
ca fiecare unitate de pionieri 
să fie ajutată și îndrumată 
practic în munca sa de către o 
organizație de bază U.T.M.. 
vor lua măsuri de instruire a 
comitetelor și birourilor 
organizații pentru a ști 
cini concrete le revin, 
zînd în viitor sistematic
Iul și îndrumarea lor. Fiecare 
organizație de bază U.T.M. 
care primește sarcina să în
drume și să ajute activitatea 
unei unități de pionieri, trebuie

acestor 
ce sar- 
organi- 
contro-

să asigure, din rîndul celor mai 
buni utemiști, instructori pentru 
toațe detașamentele, îndrumin- 
du-i și controlind îndeaproape 
felul cum se achită de sarcina 
încredințată, să sprijine efectiv 
activitatea pionierească (cercu
rile „micilor tehnicieni", ale 
„micilor naturaliști", activitatea 
cultural-artistică, sportivă, tu
ristică) trimițînd utemiști pri- 
cepuți în organizarea acestor 
activități care să-i ajute pe pio
nieri.

Una din îndatoririle princi
pale ale organizațiilor U.T.M. 
este de a se ocupa cu toată 
grija de creșterea și educarea 
politică a pionierilor, astfel ca 
ei să dorească fierbinte să de
vină utemiști,

★
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vor împlini 10 ani de la crea
rea organizației de pionieri. 
Instructorii de pionieri, organe
le și organizațiile U.T.M. vor 
trebui să îndrume astfel activi
tatea pionierească îneît fiecare 
detașament și unitate de pio
nieri să întîmpine această mare 
sărbătoare a copiilor patriei 
noastre cu realizări cft mai în
semnate în muncă, la învăță
tură, pe tărîmul educației.

Partidul Muncitoresc Rotnîn 
și Guvernul Republicii Popu
lare Romine au creat și asigu
rat copiilor oamenilor muncii 
din patria noastră asemenea 
condiții de viață și învățătură 
pentru dezvoltarea lor multila
terală, cum n-au avut niciodată 
generațiile din trecut. Organele 
și organizațiile U.T.M., instruc
torii de pionieri, ajutați de pro
fesori, de părinți, de oameni de 
știință și cultură, trebuie să 
muncească cu pasiune și în- 
drumînd astfel activitatea uni
tăților și detașamentelor de 
pionieri, îneît fiecare pionier, 
fiecare școlar să-și dovedească 
dragostea fierbinte și recunoș
tința față de partid, față de 
clasa muncitoare, învățînd CU 
sirguință, pregătindu-se temeinic 
ca să devină demni cetățeni ai 
minunatei noastre patrii, viitori 
constructori de nădejde ai so
cialismului 1

Toate platformele 
(șapte din ele au 
tineri conform _ 
luate în urma Consfătuirii de la 
Copstanța). Toate rezervele au fost 
depistațe ; n-a mai rămas nici o 
grămadă de gunoi de grajd la 
marginea comunelor Cuza Vodă, 
Stăncuța, însurăței.

în comuna Lișcoteanca ș-au fă
cut sondaje pentru descoperirea 
tuturor rezervelor de mraniță. 
Pînă acum tineretul a transportat 
voluntar pe ogoarele G.A.S. din 
raion peste 7.000 tone gunoi de 
grajd. Paralel cu aceasta, tinerii 
colectiviști au transportat prin 
muncă voluntară pe ogoarele gos
podăriilor colective peste 500 tone 
îngrășăminte naturale. Acțiunea 
continuă parale cu executarea a- 
răturilor de toamnă. Organizațiile 
de bază U.T.M. din sectorul socia
list al agriculturii raionului Căi- 
mățui și-au propus să dea un cat 
racier permanent acestei acțiuni, 
încețjînd din toamna aceasta, ute- 
miștii sînt hotărîți să facă plat
forme de gunoi de grajd în fie
care gospodărie colectivă,
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Informații
Duminică seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația țării noastre 
condusă de tov. Ion Cozma, mini
strul Agriculturii și Silviculturii, 
care a participat Ia deschiderea 
expoziției-tîrg din Budapesta.

în timpul șederii sale în R.P. 
Ungară, delegația a vizitat diferite 
unități agricole socialiste și insti
tute de cercetări științifice din 
țara vecină și prietenă.

au fost golite, 
fost făcute <le 
angajamentelor

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala pianistul chilian Claudio 
Arrau care a participat Ia mani
festările din cadrul Festivalului 
internațional „George Enescu",

La plecare, la aeroportul Bănea- 
sa, muzicianul chilian a fost con
dus de reprezentanți ai Comite
tului de organizare al Festivalu
lui, ai Oficiului de spectacole și 
turnee artistice — O.S.T.A., mu
zicieni și ziariști.

La invitația Academiei Ceho
slovace de Științe zilele trecute 
au plecat la Praga pentru a par
ticipa la lucrările conferinței 
științifice organizată de Institu
tul de istorie al Academiei Ce
hoslovace de Științe acad. P. 
Constantinescu-Iași și conf. univ. 
Vasile Hurmuz, Conferința are 
loc cu pFilejul împlinirii a 40 de 
ani de la proclamarea Republicii 
Cehoslovace.



....

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările redacției ziarului „Pravda" 

cu privire la evenimentele din Franța
MOSCOVA 22 (Agerpg-ei). — ganizațiile ei democratice — toa- 

• te acestea readuc în memorie 
i vrînd nevrînd evenimentele care 
; s-au petrecut în 1933 în Germa- 
. nia. Iată de ce astăzi se poate 
. spune cu deplin temei că asupra 
, Franței planează primejdia fas- 
; cismului.

Nu întîmplător capitalul mo- 
; nopolist francez a lansat acum 
, pe avanscena vieții politice a ță- 
; rii descTeierați care seamănă ca 

frați gemeni cu huliganii care au 
acționat în Germania în anii 
1932-1933. Fostul agent de spio
naj Soustelle, conducătorul re
presiunilor din Algeria, Massu, 
vichy-istul de Serigny, care a co
laborat cu Hitler, Georges Bon
net, fost ministru al Afacerilor 
Externe în guvernul trădătorului 
Petain, și alții de teapa lor, — 
iată cine dă acum tonul în cercu
rile guvernante franceze, proriun- 
țîndu-se în favoarea noii consti
tuții care consfințește regimul de 
dictatură personală.

Nu este întîmplător nici faptul 
că primejdia fascistă a început 
să se extindă asupra Franței ve
nind din Algeria, unde colonialiș. 
tii francezi încearcă să înăbușe 
mișcarea de eliberare națională 
a poporului algerian. Julies Guesde, 
unul dintre întemeietorii partidului 
socialist francez, scria: 
boaiele coloniale au 
totdeauna o școală a războiu
lui civil. In Algeria, 
boiul împotriva arabilor și cabi- 
lilor și-au făcut educația măce
lari de felul lui Cavaignac". 
Guesde se referea la generalul 
Cavaignac care, în iunie 1848, a 
organizat măcelărirea bestială a 
muncitorilor parizieni. în conti
nuare el amintea că și călăii Co
munei din Paris și-au făcut edu
cația în expediții coloniale. As
tăzi unul din pretendenții la ro
lul de Cavaignac al zilelor noa
stre — generalul Massu, care a 
trecut și el prin școala războiului 
colonial din Algeria, declară 
fără jenă că, după adoptarea noii 
constituții, forțele progresiste din 
Franța vor fi „puse în afara le
gii" și amenință... „cu împușca
rea în conformitate cu decretele 
oficiale".

Faptul că cercurile guvernante 
franceze trec la metode de con- 
strîngere fățișă, aruneînd peste 
bord democrația burgheză, dove
dește slăbiciunea lor crescîndă. 
Politicienii cei mai abili din 
cercurile guvernante din Franța, 
care nu au uitat soarta lui Hit
ler, încearcă să îndulcească prin 
fraze ipocrite cele spuse pe șleau 
de generalul Massu, susținînd că 
noua constituție ar garanta men
ținerea regimului republican și 
ar asigura respectarea legalității. 
In același timp a fost pusă în 
circulație demagogia socială. Și 
Hitler s-a străduit să corupă cla
sa muncitoare germană prin pa
lavre despre „socialismul națio
nal". Soustelle și cei de o teapă 
cu el 
riantă 
și . nu 
Franța se ațîță mai mult ca ori- 
cînd șovinismul sub steagul pa
triotismului.

Totodată se oferă oamenilor 
muncii o nouă variantă a teoriei 
americane a „capitalismului 
popular", făcîndu-se încercări de 
a-i convinge că ar fi posibil „să 
se lichideze munca salariată", și 
în același timp să se mențină 
neatins sistemul proprietății pri
vate și al exploatării...

Reacțiunea franceză ar deri să 
instaureze rînduielile fasciste sub 
steagul legalității și folosind pres
tigiul’ generalului De Gaulle. 
Dar nici în această privință ea nu 
este originală : la fel au procedat 
„regii oțelului" din Ruhr, cînd au 
folosit Reichstagul și pe preșe
dintele de atunci, generalul Hin
denburg — care a avut și el o a- 
numită popularitate în țara sa — 
pentru a preda întreaga putere 
fasciștilor.

Mulți francezi care au trecut 
prin școala aspră a luptei împo
triva fascismului înțeleg acest lu
cru. Și nu întîmplător, în cursul 
pregătirilor pentru apropiatul re
ferendum, reprezentanții celo- 
mai diferite pături ale poporului 
francez se pronunță tot mai ac
tiv împotriva proiectului noii con
stituții. Ei văd în referendum 
„legalizarea loviturii de stat" 
cum s-a exprimat zilele trecute o 
personalitate a vieții publice fran
ceze.

Cu atît mai respingătoare a- 
pare în aceste împrejurări poziția 
conducerii partidului socialist fran
cez și îndeosebi a secretarului său 
general, Guy Mollet. El reia calea 
rușinoasă a liderilor de dreapta 
ai partidului social-democrat din 
Germania care au scindat clasa 
muncitoare germană în zilele tra
gice din 1933 cînd Hitler a aca
parat puterea. Respingînd frontul 
unic cu comuniștii, acești lideri 
miopi credeau că Hitler va re
prima numai pe comuniști, lă- 
sîndu-i în pace pe social-demo
crați. De aceea pînă în mai 1933, 
fracțiunea social-democrată din 
Reichstag La sprijinit neîncetat 
pe Hitler. Se știe cum s-au soldat 
toate acestea: Cînd Hitler nu a 
mai avut nevoie de social-demo
crați, el a publicat un decret în 
care se spunea că „partidul so
cial-democrat trebuie considerat 
un partid ostil poporului german, 
un partid împotriva căruia tre
buie luate aceleași măsuri ca și

TASS transmite : La redac
ția ziarului „Prvvda" sosesc 
numeroase scrisori in care șcititorii 
roagă să li se explice eseșița eve
nimentelor din Franța. Jn: ultimele 
zile mulți întreabă de. asemenea 
cum Jrehuie apreciată , intilnirea 
lui D& Gaulle cu Adenctuer.

Redacția „Pravdei" <0 adresat 
lui N. «?. Hrușciov rugețnzintea de 
a-și exp/ima părerea ițn. legătură 
cu aceste i probleme.

Urmeaz^ răspunsurile, lui N. S. 
Hrușciov, ^publicate in „Pravda" 
din 22 septembrie.

Evenimentele care se, petrec în 
Franța nu pțpt să nu-i, intereseze 
pe oamenii sovietici. Experiența 
istoriei arată că destinele acestei 
puteri occidentale sfint legate în 
modul cel nțai strîns .de destinele 
Europei în Ansamblu.. In zilele în 
care se împlinesc 20 de ani de la 
rușinosul tîrg’. încheiat la Miin- 
chen cu Httleț, tîrg care a des
chis poarta. căui de-al doilea 
război mondiali manevrele reac
țiunii francese, cape urmează 
vechea cale, concentrează atenția 
tuturor celor cărora, le este scum
pă pacea. De aceea este firesc că 
poporul sovietic, menținîndu-se 
întru totul pe poziția sa princi
pială de strict neanjestec în tre
burile interrte ale altor țări, ur
mărește cu vigilepță evoluția e- 
venimentelor din Franța legate 
în modul CCÎ. mai direct de pro
blemele securității în Europa.

Cititorii „Pravdei" au absolută 
dreptate cînd își exprimă în scri
sorile lor îngrijorarea față de în
torsătura pe care au luat-o eve
nimentele din Franța după re
beliunea din mai a fasciștilor din 
Algeria.

Acum 3-4 luni se mai găseau 
unii în Europa care se amăgeau 
cu speranța că noul guvern în 
frunte cu generalul'De Gaulle ar 
dori și ar fi în stare să pună 
frîu rebelilor fasciști, să pună can 
păt războiului colonial nejust îm
potriva poporului algerian și să 
mențină republica, în Franța, Ce-i 
drept, încă pe atunci forțele 
progresiste au atras atenția că 
toate acestea nu sînt decît iluzii 
deșarte și dăunătoare, și că eve
nimentele din Algeria și venirea 
la putere a noului guvern la Pa
ris sînt în strînsă interdependență.

Viața a spulberat curînd, fără 
cruțare, aceste iluzii. încă la 14 
iulie, în ziua sărbătorii naționale 
a Franței, a plouat cu ordine și 
avansări în grad pentru generalii 
și coloneii rebeli. Parașutiștii ai 
duși cu avioane din Algeria pen
tru a participa la parada milita
ră au străbătut într-un marș 
triumfal Parisul ca și cum ar fi 
fost într-un oraș cucerit. Văzînd 
acestea, mulți 
credință care se înșelaseră au în
ceput să-și dea seama de reali
tate. Minciuna despre pretinsa 
misiune salvatoare a noului gu
vern a devenit și mai evidentă 
cînd a început cursa febrilă a 
pregătirii noii constituții, care în
vestește pe șeful statului cu îm
puterniciri dictatoriale atotcuprin-. 
zătoare.

Acum, în preajma referendumu
lui asupra proiectului noii con
stituții, sînt dublate eforturile 
pentru a se da o aparență de le
galitate schimbării de regim ce 

.se pregătește în Franța. Aceasta 
se face pentru a se ușura reali
zarea planurilor vaste ale acelo
ra care, în 13 mai, au dat sem
nalul rebeliunii din Algeria.

Evenimentele din Franța nu 
pot fi analizate izolat fără a se ți
ne seama de situația generală din 
Europa occidentală. In cursul în
tregii perioade de după război 
forțele reacțiunii imperialiste, în- 
frînte în cel de-al doilea război 
mondial clnd a fost zdrobit fas
cismul german și cel italian, au 
căutat cu încăpățînare să-și întă, 
rească pozițiile șubrezite.

In acești 13 ani s-au făcut în 
repetate rînduri încercări de a se 
reinstaura fascismul într-o formă 
nouă, sub o firmă nouă.

Ba într-o țară a Europei occi-. 
dentale, ba în alta, cencurile gu
vernante au trecut de la tactica 
metodelor parlamentare de com
promis la tactica dictaturii fățișe 
și a reprimării brutale a forțelor 
democrate. Pretutindeni, aceste 
încercări s-au lovit de rezistența 
hotărîtă a popoarelor, care au tras 
învățăminte din experiența luptei 
împotriva fascismului hitlerist. 
Pe alocuri forțele reacțiunii 
au reușit însă să obțină un 
succes vremelnic, așa cum s-a în- 
timplat în Germania occidentală 
unde militariștii au obținut inter
zicerea activității organizațiilor 
progresiste. Acum aceeași strate
gie a reacțiunii se conturează în 
Franța.

Planurile de instaurare a dic
taturii personale, puse la baza 
noii constituții; reducerea la 
zero a rolului parlamentului; a- 
piicarea unui regim de crîncene 
represiuni polițienești, iar pe a- 
locuri ca, de pildă, în Algeria, și 
a unui regim de teroare, copiat 
după metodele hitleriste; preda
rea pozițiilor de comandă în stat 
în mîinile clicii militariste; des
ființarea treptată pînă și a acelor 
libertăți pe care le acordă demo
crația burgheză; primejdia de a 
se răpj clasei muncitoare cucerii 
-țile ei sociale și atentarea la or*.

din cei de buna

„Răz- 
fost în-

în răz-

caută propria lor va- 
de înșelare a maselor 

întîmplător astăzi în

împotriva partidului comunist". 
Și mii de social-democrați ger
mani cinstiți i-au urmat pe co
muniști la munca silnică și la 
butucul de execuție.

Aceste învățăminte ale istoriei 
sînt amintite astăzi de militanții 
lucizi ai partidului socialist fr°n- 
cez. Astfel Daniel Mayer, fost se
cretar general al acestui partid, 
a declarat la 18 septembrie: 
„începutul se face cu pregătirea 
interzicerii partidului comunist. 
Dar eu susțin că dizolvarea par
tidului comunist ar fi preludiul 

dedizolvării altor partide, 
exemplu, a celui socialist".

In ceea ce-1 privește pe Guy 
Mollet și pe adepții săi care do
gesc cu orice preț să se mențină 
pe scara caleștii generalului, ei 
au pierdut de mult dreptul de 
a-și mai spune socialiști. Știm 
cu toții, de pildă, că tocmai Guy 
Mollet, ca fost prim-ministru, 
poartă răspunderea pentru dez
lănțuirea criminalei aventuri din 
Suez împotriva popoarelor arabe. 
Știm cu toții că Guy Mollet a 
creat în Algeria o pepinieră de 
complotiști fasciști. De asemenea, 
știm cu toții că în zilele din mai 
Guy Mollet a fost acela care și-a 
asumat un rol cît se poate de res
pingător, netezind calea forțelor 
reacțiunii.

In prezent s-a produs o scin
dare a partidului socialist fran
cez, în urma căreia militanții so
cialiști care au rupt-o cu Guy 
Mollet creează un nou partid sub 
steagul luptei împotriva forțelor 
reacțiunii. Acest act este un 
simptom al vremii. El dovedește 
odată mai mult că nu mai sîn- 
tem în 1933, că în zilele noastre 
forțele democrației și progresului 
s-au întărit într-o măsură uriașă 
și s-au călit în luptă.

Incercînd să instaureze un re
gim de cruntă reacțiune politică, 
cercurile guvernante franceze vor 
să slăbească și să reprime forțele 
democrate. Dar în condițiile ac
tuale o asemenea politică nu poa
te decît să ascută și mai mult 
lupta internă din Franța. Această 
luptă va crește, se va înteți pe 
măsură ce se va împrăștia per
deaua de fum a promisiunilor de
magogice cu privire la menținerea 
libertăților republicane.

Oamenii sovietici își exprimă 
deschis simpatia față de oamenii 
muncii din Franța care duc în 
prezent, în condiții complicate, o 
luptă încordată pentru salvarea 
libertăților democratice pe care 
le-au cîștigat în cursul deceniilor. 
Oamenii sovietici au încredere în 
forțele vitezei clase muncitoare a 
Franței, în fruntea căreia pășește 
Partidul Comunist Francez, în
cercat în lupte. Oamenii sovietici 
înțeleg și le sînt apropiate aspi
rațiile clasei muncitoare a Fran
ței, ale țărănimii ei. muncitoare, 
ale păturilor ei mijlocii și ale 
intelectualității ei progresiste, 
credincioasă tradițiilor gîndirii 
libere și luptei curajoase împotri
va tiraniei. Este în afară de orice 
îndoială că forțele sănătoase ale 
Franței de astăzi vor găsi calea 
spre consolidarea și strîngerea 
rindurilor lor, pentru a da o ri
postă ofensivei reacțiunii.

Nici actuala situație internațio
nală nu favorizează încercările 
de a reînvia fascismul. Au apus 
de mult vremurile cînd Hitler și 
Mussolini puteau să-și permită 
să schimbe pur și simplu regimu
rile în unele state europene. In 
zilele noastre puternicul lagăr al 
păcii și_ democrației exercită o 
influență tot mai mare asupra 
situației internaționale și forțelor 
reacțiunii le este tot mai greu 
să-și realizeze planurile, inclusiv 
planurile de creare în Europa a 
unor noi focare de agresiune și 
război.

în aceste condiții atrag atenția 
încercările cercurilor guvernante 
franceze de a găsi un limbaj co- 
mun 1* 0 Platformă comună de 
politică externă cu militariștii 
vest-germani. După cît se pare, 
aceste cercuri ar vrea să se bi
ruie pe sprijinul unuia din cele 
mai reacționare regimuri din Eu
ropa — regimul Germaniei occi
dentale. In acest scop, sînt gata 
să sacrifice interesele naționale vi
tale ale Franței, pentru care crea
rea unui stat militarist tot mai 
puternic la frontiera ei răsăritea
nă constituie un pericol de moarte. 
In trecut, generalul De Gaulle a 
vorbit în repetate rînduri și foar
te convingător despre acest peri
col.

Dar iată că în toiul pregătiri
lor pentru referendum, în Franța 
a sosit cancelarul Republicii Fe
derale Germane, Adenauer, care 
a simțit că acolo 
tendințe fasciste. El a 
tratative îndelungate între pa
tru ochi cu generalul ~ 
Gaulle. După t___U î..........
Adenauer a declarat cu bucurie : 
..Față de primii ani de după răz
boi, generalul și-a schimbat punc
tul de vedere în problema ger
mană".

Este semnificativ faptul că în 
comunicatul final publicat de A- 
denauer și De Gaulle, a apărut 
o formulare vagă despre include
rea în „comunitatea europeană" 
,.a unui număr cît mai mare de 
state europene". Ministrul Aface
rilor Externe al Franței a expli
cat că prin aceasta se înțelege 
„atragerea" și a țărilor Europei 
răsăritene. Așadar, Ia 20 de ani

există 
dus

De
această întîlnire,

după Miinchen, se face o nouă 
încercare de a remorca Franța la 
tancul german și de a o tîrî în- 
tr-o campanie împotriva Răsări 
tului. Trebuie însă să fi pierdut 
orice simț al realității pentru a 
spera serios în succesul vreunor 
aventuri în răsăritul Europei.

Nu se poate să nu se acorde 
atenție și faptului că în ultimele 
zile la Paris se ațîță intens 
campania antisovietică, desfășu
rată cu știința și aprobarea au
torităților franceze, în deplină 
conformitate cu cunoscutele șa
bloane americane. Pe ecranele ci
nematografelor au început să a- 
pară filme antisovietice, vest- 
germane și hollywoodiene, vitri
nele librăriilor sînt inundate de o 
josnică literatură calomnioasă.

Unele ziare merg atît de de
parte îneît numesc Uniunea So
vietică „inamicul nr. 1“... In ce 
scop se fac toate acestea ? Au
toritățile franceze nu au pierdut 
oare măsura lucrurilor ?

In Franța, oamenii din gene
rația mai veche își amintesc cum 
în ajunul celui de-al doilea răz
boi mondial s-a cochetat în sce- 
lași mod cu militariștii germani. 
Cu ce s-au terminat însă toate 
acestea ? Poporul sovietic a tre
buit să-și verse sîngele pentru a 
ajuta la eliberarea Franței de sub 
jugul acelora în fața cărora s-au 
plecat pînă la pămînt guvernan
ții Franței. In rranța se susține 
acum sus și tare că întîlnirea 
dintre De Gaulle și Adenauer ar 
fi pus capăt pe veci contradicțiilor 
franco-germane. Această vorbărie 
are ca scop să abată atenția de 
la realitate. Numai o Franță de
mocrată și o Germanie democrată 
ar putea cu adevărat să găsească 
un limbaj comun, să găsească ca
lea spre colaborare pașnică. Or, 
prietenia cercurilor reacționare 
din Franța cu revanșarzii vest- 
germani nu este calea spre pace, 
ci spre război.

Nici nu mai e nevoie să se 
spună că planuri de acest fel, 
realizate în detrimentul interese- 

' lor naționale franceze, contravin 
și intereselor poporului german, 
precum și intereselor tuturor po
poarelor europene.

Să sperăm că judecata sănă
toasă, proprie națiunii franceze, 
va triumfa.

în ceea ce privește poporul so
vietic, el a fost și continuă să fie 
un prieten credincios al poporu
lui francez iubitor de pace și îi 
urează să iasă cu cinste din în
cercările grele prin care trece a- 
cum Franța- Oamenii sovietici do
resc ca Franța să ocupe pe arena 
internațională locul de mare pu
tere democratică care i se cuvine, 
ducînd o politică independentă în 
interesul consolidării păcii și al 
colaborării internaționale.

NEW YORK 22 (Agerpres). t-i 
In dimineața zilei de 22 septem
brie, Adunarea Generală a Orga
nizației Națiunilor Unite s-a în
trunit în ședință plenară pentru a 
examina recomandările Comitetu
lui său General referitoare la or
dinea de zi a celei de-a 13-a se
siuni.

Marea majoritate a punctelor 
propuse de Comitetul General pen
tru a fi incluse pe ordinea de 
zi au fost acceptate fără dezba
teri. Printre acestea se numără 
importanta problemă a dezarmării, 
problema încetării . ' ’ '
cu arme atomice și cu hidrogen, 
problema lichidării 
tare de pe teritorii 
blema

despre „principiile coexistenței 
pașnice". Intrucît această formu- 
— _ nu a fost pe placul reprezen- 
1„„1j1uî american în Comitetul 

ei a obținut modifica-

pașnice , 
lare nu 
tantului 
General, 
rea ei.

Adunarea Generală a înscris pe 
ordinea sa de zi acest punct 
formularea americană.

Problema algeriană a fost

in

experiențelor

bazelor mili- 
străine, p;o- 

folosirii pașnice a spa
țiului cosmic, problema efectelor 
radiațiilor atomice, dezvoltarea 
economică a țărilor slab dezvol
tate, organizarea ’ unui an inter
național al sănătății și cercetări
lor medicale, convocarea unei a 
doua conferințe internaționale de 
drept maritim, problema Ciprului 
etc.

A fost de asemenea adoptată 
propunerea delegației cehoslovace 
de a se include pe ordinea’ de zi 
punctul intitulat „Măsuri îndrep
tate spre crearea și promovarea 
unor relații pașnice și de bună 
vecinătate intre state". In ședința 
Adunării Generale, ministrul Afa
cerilor Externe al R. Cehoslovace 
Vaclav David a obiectat împotriva 
acestei formulări a punctului pro
pus de R. Cehoslovacă. După cum 
s-a anunțat în propunerea inițială 
a delegației cehoslovace se vorbea

Problema algeriană a fost in
clusă pe ordinea de zi fără dis
cuții.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Uniunii sud-africane Eric Louw, 
a protestat împotriva includerii 
pe ordinea de zi a două puncte 
referitoare la situația din Uniu
nea sud-africană și anume trata
mentul aplicat în Uniunea sud- 
africană persoanelor de origină 
indiană și conflictele rasiale din 
această țară în urma politicii de 
„apartheid" (segregație rasială).

Adunarea Generală a adoptat 
recomandarea Comitetului Gene
ral de a se include aceste pro
bleme pe ordinea de zi fără a 
mai trece la vot.

Singura problemă în legătură 
cu a cărei înscriere au avut loc 
ample dezbateri și s-a procedat 
la vot a fost așa-zisa problemă 
a situației din Ungaria.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Ungare, En- 
dre Sik a cerut ca această pro
blemă să nu fie înscrisă pe ordi
nea de zi, explicînd că guvernul 
Statelor Unite are interese spe
ciale care îl determină să ceară 
includerea problemei ungare pe 
ordinea de zi a Adunării Gene
rale. Endre Sik a arătat că dacă 
Adunarea Generală va vota pen-

Guvernul D P. Chineze 
a dat un nou avertisment 

agresorilor
PEKIN 22 (Agerpres). — La 

22 septembrie șase vase de răz
boi americane au intrat în apele 
teritoriale ale R.P. Chineze. De 
asemenea 10 avioane de luptă a- 
parținînd marinei S.U.A. au vio
lat spațiu! aerian din regiunea 
Fukien, iar un avion american 
a intrat în spațiul aerian al păr
ții continentale a R.P. Chineze. 
Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului de Externe al R.P. Chineze 
a fost autorizat să facă urmă
toarea declarație:

Violarea spațiului aerian șl a 
apelor teritoriale ale R.P. Chine
ze șl provocările săvîrșite de for
țele navale și aeriene ale State-

americani
lor Unite s-au intensificat 
mod serios. Aceste acțiuni 
boinice au agravat situația 
regiunea strlmtorii Taivan. 
vemui chinez dă cel de-al 10-lea
avertisment Statelor Unite în le
gătură cu aceste acțiuni provoca
toare.

în 
răz- 
din 

Gu-

La Varșovia 
Continuă tratativele 

chino-americane
VARȘOVIA 22 (Agerpres) — 

China Nouă transmite: La 22 sep
tembrie, ora 3 p.m., la Varșovia 
a început cea de-a 76-a ședință a 
tratativelor chino-americane la ni
velul ambasadorilor. După con
vorbirile care au durat o oră și 
45 dă minute cele două părți au 
anunțat că viitoarea ședință va a- 
vea loc la 25 septembrie, ora 
n. m.

tru Includerea acestei probleme, 
delegația ungară deși ar avea 
dreptul să nu ia parte la dezbai 
teri; va participa la ele pentru 
a aduce lumină în această che
stiune și a dovedi că dreptatea 
este de partea guvernului Repu
blicii Populare Ungare.

Punctul 
lui ungar 
A. Zorin, 
Afacerilor 
vietice.

Pentru includere s-au pronun
țat reprezentanții S.U.A. și Aus
traliei care s-au dedat cu ; 
prilej la atacuri calomnioase 
adresa R.P. 
Sovietice.

In urma 
problema a 
nea de zi.

de vedere al guvernu- 
a fost sprijinit de V. 
locjiitor al ministrului 
Externe al Uniunii So-

acest 
: la 

Ungare și Uniunii

presiunilor americane, 
fost inclusă pe ordi-

*' *.... . ’
La sfîrșitul ședinței de dimi* 

neață reprezentanții Indiei, Repu
blicii Arabe Unite, Birmaniei, Af
ganistanului, Indoneziei, Ceylonu
lui și Nepalului au prezentat A- 
dunării Generale un amendament 
la rezoluția prin care Comitetul 
General propunea să nu se dis
cute în actuala sesiune problema 
reprezentării Chinei în O.N.U. A- 
cest amendament răstoarnă rezo
luția, cerînd discutarea problemei 
reprezentării Chinei de către a 
13-a sesiune a Adunării Generale.

Ședința din după-amiaza zilei 
de 22 septembrie a fost consacra
tă în întregime discuțiilor în jurul 
amendamentului celor șapte țări 
afro-asiatice, adică în jurul pro
blemei reprezentării Chinei în 
O.N.U.

Comunicatul agenției TASS
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

TASS transmite următorul comu
nicat : După cum s-a anunțat în 
presă, la 19 septembrie N, S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a adre
sat lui D. Eisenhower, președinte
le S.U.A., un mesaj cu privire la 
situația în regiunea Taivanului. 
Mesajul adresat de șeful guver
nului sovietic președintelui State
lor Unite ale Americii, determinat 
de serioasa îngrijorare față de a- 
gravarea încordării în Extremul 
Orient, care s-a creat în urma 
acțiunilor agresive ale cercurilor 
guvernante americane în regiunea 
strîmtorii Taivanului și care con
stituie o primejdie pentru cauza 
păcii, a fost apreciat pretutindeni 
de către opinia publică ca o nouă 
inițiativă importantă a Uniunii 
Sovietice în lupta ei consecventă 
pentru menținerea și întărirea păcii 
în întreaga lume.

Cu totul altfel au reacționat la 
mesajul lui N. S. Hrușciov aceia 
care poartă răspundere directă 
pentru situația din regiunea Tai
vanului, ce constituie o primejdie 
pentru cauza menținerii păcii. A- 
genția TASS a aflat că la 21 sep-

- I
— tembrie, din însărcinarea guver

nului american, ambasada S.U.A. 
la Moscova a restituit mesajul a- 
dresat de N. S. Hrușciov preșe
dintelui S.U.A. pentru că ar fi 
chipurile inacceptabil.

Această acțiune a guvernului 
S.U.A. ar putea fi cu greu apre
ciată altfel decit ca o dovadă a 
refuzului cercurilor conducătoare 
americane de a da ascultare gla
sului rațiunii, ca un nou exemplu 
arătînd cit de puțin țin seamă a- 
ceste cercuri de cererea popoare
lor de a se pune capăt politicii 
zăngănitului armelor, care aduce 
lumea în pragul războiului și de 
a se păși pe calea reglementării 
pașnice a problemelor internațio
nale nerezolvate. Acest răspuns 
confirmă încă o dată că adevă
rul îi doare pe reprezentanții 
cercurilor mai sus-menționate.

In ceea ce privește guvernul so
vietic, el va apăra și de acum 
înainte în mod activ și consec
vent cauza menținerii păcii și va 
spune adevărul, indiferent dacă a- 
cest lucru este sau nu pe placul 
acelora a căror politică creează în 
permanență focarele unor serioase 
conflicte internaționale într-o re
giune sau alta a globului.

Spiritul dullesian
pune stâpinire pe Casa Albă

Voluntari din rîndurile poporului își exprimă hotărîrea de a răz
buna crimele săvîrșite de către bandiții ciankaișiști.

Fid

S.U.A. urzesc noi planuri agresive 
împotriva R. P. Chineze

WASHINGTON 22 (Agerpres). ricane din Taivan ți alți militari 
’ ' americani.

Agenția United Press Interna
tional precizează că nu se va da 
publicității nici un comunicat, dar 
din diferite surse americane și 
ciankaișiste s-a anunțat că este 
vorba de întărirea efectivului a- 
merican în regiunea Taivanului, 
de trimiterea de efective înarma
te eu arme atomice și de punerea 
la punct a noilor planuri de a- 
gresiune împotriva R. P. Chineze.

— Agențiile de presă occidenta
le relatează că Ia Taipe a început 
o conferință militară secretă ame- 
ricano-ciankaișistă. La această con
ferință participă amiralul Felt, co
mandantul forțelor armate ameri
cane din Pacific, generalul Kuter, 
comandantul aviației americane 
din Pacific, viceamiralul Smoot, 
comandantul forțelor armate ame-

PEKIN. — Președintele Mao 
Țze-dun a trimis la 22 septem
brie o telegramă de felicitare pri
mului ministru al guvernului4 pro
vizoriu al Republicii Algeria. Fer. 
hat Abbas. în legătură cu consti
tuirea guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria.

Totodată s-a făcut cunoscută 
hotărîrea R.P. Chineze de a re
cunoaște Republica Algeria.

BUDAPESTA. — După cum 
transmite agenția M.T.L, guver
nul Republicii Populare Ungare a 
adresat guvernului S.U.A. o notă 
de protest în legătură cu intensi
ficarea activității subversive îm
potriva R.P. Ungare dusă de gu
vernul S U.A. și de alte organis
me americane.

CAIRO. — După cum anunță a- 
genția Reuter, Arabia Saudită a 
recunoscut la 21 septembrie guver.i

■

Republicii Al- 
noul guvern a 
Republica A- 
Yemenul. Ira- 

Tunisia. Iordania

nul provizoriu al 
geria.

Pînă tn prezent 
fost recunoscut de 
rabă Unită, Libia, 
kul. Marocul, 
și Sudanul

LONDRA. — In cadrul unui 
concert, care a avut loc la Black
pool, cunoscutul cintăreț ameri
can Paul Robeson a anunțat că a 
hotărit să se stabilească la Lon
dra. Robeson 
mai întoarce 
cit centru a

ATENA. - 
agențiile occidentale 
nord a Greciei au ......____
niarfevrele armatei grecești în 
cursul cărora au fost folosite ra
chete americane de tip „Honest 
John‘S J, I ■

a sous_că nu se va 
in Statele Unite de
da uneori recitaluri.
După cum anunță 

în partea de 
luat sfîrsit

Președintele Eisenhower și-a 
continuat deplorabilul discurs 
rostit recent, printr-un act deo
sebit de grav.

După cum se arată în comu
nicatul TASS, pe care-l publi
căm astăzi, iritarea președinte
lui Eisenhower vine de la me
sajul adresat la 19 septembrie 
a.c. de către N.S. Hrușciov, în 
care se făcea o analiză com
plexă și aprofundată a crizei 
din Extremul Orient și care pu
nea la punct afirmațiile false 
ale diplomației americane. Și 
cum președintele n-a 
la îndemînă nici-un 
ment pentru a combate afir
mațiile, susținute de reali
tate, ale premierului sovietic 
în care se arăta că acțiunile a- 
gresive ale cercurilor guvernan
te americane în regiunea strîm
torii Taivanului constituie o 
primejdie pentru cauza păcii, 
atunci a hotărît... să nu accepte 
acest mesaj și să-l restituie gu
vernului sovietic. Motivul : el 
ar fi chipurile... inacceptabil. 
Și astfel pentru prima oară în 
istoria relațiilor sovieto-ameri- 
cane, un președinte al S.U.A.. 
în timpul guvernării căruia se 
desfășoară o politică externă a- 
mericană deosebit de agresivă, 
trimite înapoi un mesaj al gu
vernului sovietic, dovedind ast
fel încăodată că nu este dornic 
să țină seama de cerințele tot 
mai 
blice 
pace 
nală.

Ce
mesajul său, primit cu căldură 
de către popoare, dar care l-a 
iritat într-atît pe președinte ? 
în acest mesaj, publicat de pre
sa noastră la 20 septembrie, se 
arată că în urma acțiunilor a- 
gresive săvîrșite de cercurile 
guvernante ale S.U.A., țn urma 
concentrării cu febrilitate de 
forțe armate americane, si
tuația încordată din Extre
mul Orient se agravează tot 
mai mult. în mesaj sînt de
mascate încercările neînte
meiate ale guvernanților ame
ricani 
umerii lor vina ce o poartă 
pentru transformarea Extremu
lui Orient într-un butoi cu 
pulbere, și încercarea lor de a 
arunca vina asupra R. P. Chi
neze, iubitoare de pace. Mesa
jul lui N. S. Hrușciov dove
dește profund și argumentat că 
conducătorii S.V.4. au pierdut 
simțul realității față de actuala 
situație internațională. Organi
zatorilor șantajului atomic față 
de R. P. Chineză li se reamin
tea că nu numai S.U.A., dar și 
cealaltă parte dispune de arme 
atomice și cu hidrogen, precum 
și de mijloacele corespunză
toare pentru transportul lor, 
precum și faptul că un atac 
împotriva R. P. Chineze repre
zintă un atac împotriva Uniu
nii Sovietice. în concluzie — 
amatorilor de aventuri militare 
li se punea în vedere să pri
vească lucid în față adevărul, 
să nu se auto-înșele.

Acesta este conținutul sumar 
al mesajului lui N. S. Hrușciov 
care după cum se știe a avut 
un puternic ecou internațional. 
In Anglia, de pildă, acest mesaj 
a fost primit cu multă atenție 
și interes. Majoritatea ziarelor

avut 
argu-

puternice ale opiniei pu- 
care se pronunță pentru 
și colaborare internațio-

arăta N. S. Hrufciov în

de a arunca de pe

londoiteze acordă o mara în
semnătatea mesajului, au refă
cut paginația primelor lor ediții 
și în edițiile ulterioare au pu
blicat la loc de frunte expune
rea mesajului. în general, în
treaga presă occidentală, dat 
fiind importanța mesajului, a 
fost nevoită să țină seama de el 
și să-l publice la loc de frunte. 
Și acest mesaj l-a enervat într- 
atit pe președintele Eisenhower. 
El nu ar fi putut găsi nici măcar 
un singur argument sau vreo 
scuză prin care să se poată da 
la o parte de răspunderea mare 
ce revine guvernului american 
pentru situația extrem de peri
culoasă existentă astăzi în Ex
tremul Orient. Numai că în 
neputința de a da o explicație 
cît de cît plauzibilă ca răspuns 
la mesaj, conducătorii america
ni au considerat probabil că e 
mai comod 
o izbucnire 
nală — de 
sovietic, de 
răspuns. Cu 
nul american încă nu vrea 
privească lucid criza pe care a 
provocat-o în Extremul Orient 
și continuă să persevereze pe 
vechea poziție reacționară, a 
politicii „în pragul războiului^.

COM^NTĂRffl^il

— deși reprezintă 
pătimașă, nerațio- 

a înapoia mesajul 
a nu-i da nici-un 
alte cuvinte guver-

Acest lucru reiese distinct și 
din relatările agenției america
ne „United Press Internatio
nal", care re/erindu-se la pri
mele comentarii ale oficialită
ților americane după refuzul lui 
Eisenhower de a accepta mesa
jul lui N. S. Hrușciov și-au ex
primat părerea că această ac
țiune constituie „un avertis
ment (!) că Statele Unite inten
ționează să se mențină pe a- 
ceeași poziție ca și pînă acum 
în problema Taivanului". Adi
că, să intensifice agresiunea îm
potriva R. P. Chineze, să ocu
pe ilegal insulele chineze, să 
continue cu presiunile pentru 
a nu fi recunoscute drepturile. 
R. P. Chineze la O.N.U. — în 
timp ce, de ochii lumii, repre
zentanții S.U.A., duc tratative 
la Varșovia cu reprezentanții 
R. P. Chineze.

în lumina ultimului gest al 
lui Eisenhower apare lot mai 
evidentă duplicitatea politicii 
externe americane, care pe de o 
parte încearcă să intimideze, 
priit atitudini de pe poziții de 
forță pentru a-și menține ac
țiunile agresive, iar pe de altă 
parte duce tratative cu repre
zentanți legali ai R. P. Chi
neze și face demagogie cu ața- 
zisele ei „intenții pașnice" — 
bineînțeles datorită presiunii 
opiniei publice, in problema 
tratativelor de. la Varșovia tre
buie arătat că chiar și în ceea 
ce privește poziția inițială de la 
care a plecat diplomația ame
ricană se vede încercarea de a 
continua vechile intrigi în tra
tativele chino-americane. După 
cum arată la 18 septembrie 
ziarul „Jenminjibao", S.U.A. 
încearcă zadarnic sa identifice, 
litigiile dintre China și Statele 
Unite, care au un caracter in
ternațional, cu eliberarea de. 
către poporul chinez a Taiva- . 
mului de sub dominația reacția-

■ nară a clicii ciankaișiste, care
■ este o chestiune pur internă a 
i Chinei, și să obțină în mod 
. fraudulos ca China să recu-
• noască permanentizarea orii- 
- parii americane a unui terito- 
t riu chinez — Taivanul.
i Politica „de pe poziții de for- 
[ ță" a Casei Albe este tot mai 
, compromisă in fața lumii. H. C. 
. Hansen, primul ministru al Da- 
. nemarcei, a declarat în seara zi-
• lei de 21 septembrie în cadrul 
i unui miting că este o greșeală 
i „de a se menține guvernul de 
i la Pekin în afara Națiunilor 
i Unite", lăsînd apoi să se înțe- 
. leagă că nu vede cu ochi buni 
. politica agresivă americană din 
i Extremul Orient. La aceleași 
> ore, în aceeași zi, Hugh Gaits- 
i kell, liderul opoziției laburiste,
■ declara că ar fi „o nebunie 
! criminală" de a se risca un al 
'■ treilea război mondial pentru
■ menținerea insulei Quemoy, sub 
I stăpinirea americano-ciankai- 
i șistă. Această propozițiune a-
• pare, perfect clară dacă o aii- 
i turăm afirmației sale că „este

de datoria guvernului britanic 
de a aduce la cunoștința gu
vernului american sentimentele 
de ostilitate din această țară 
față de unele aspecte ale poli
ticii S.U.A.". Acestea ar fi 
doar două din ultimul șir de 
reacții în rîndurile unor im
portante personalități ale vieții 
politice occidentale, care se 
pronunță împotriva politicii 
mioape agresive americane. Dar 
resentimentele față de politica 
„echilibristica în pragul răz
boiului", legată de numele lui 
Dulles la care, după cit se ve
de, se asociază și Eisenhower 
sînt și mai puternice în chiar 
interiorul Statelor Unite. Mem
brii Congresului american și 
redacțiile ziarelor sînt inundate 
pur și simplu de scrisorile in 
care cetățenii americani își ex
primă tot mai vehement indig
narea față de politica de pro
vocare militară dusă de guver
nul american împotriva R. P. 
Chineze. P. Dean, corespon
dentul din Washington al zia
rului „Des Moynes Register", 
arăta recent că „o persoană ofi
cială mi-a declarat că la fie
care scrisoare în sprijinul gu
vernului revin alte douăzeci 
care îl critică ; o altă persoa
nă oficială mi-a declarat că a- 
cest raport este de 30 : 1“. lată 
așa dar cit de „populară" este 
chiar în propria sa țară poli
tica guvernului american, care 
nu se dă înlături nici de la 
gestul deosebit de grav de a 
respinge mesajul guvernului 
sovietic, din al cărui studiu bi
nevoitor și temeinic, Casa Albi 
ar fi avut de tras o seamă de 
concluzii a căror înțelegere ar 
fi situat diplomația americană 
pe o poziție mai realistă.

Faptul că președintele Eisen
hower a înapoiat mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov dove
dește intenția sa de a continua 
politica agresivă de a aduce 
lumea „în pragul războiului", 
precum și faptul că viziunea 
agresivă dullesiană asupra situa
ției internaționale pune tot mai 
mult stăpînire pe conducătorii 
Casei Albe. Or, acest lucru re
prezintă o gravă primejdie pen
tru pacea lumii.
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