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Acțiunea patriotică 
dc împăduriri 
$l plantare a 

pomilor iructlicri

Guvernului Republicii Populare Romîne 
în legătură cu acțiunile agresive ale S.U.A* 
împotriva Republicii Populare Chineze
Guvernul și poporul romîn urmăresc 

jorare evoluția situației din Extremul 
consideră că acțiunile S.U.A. împotriva 
neze reprezintă o amenințare deosebit 
a păcii nu numai în Extremul Orient, 
treaga lume.

Ignorind repetatele avertismente ale 
neze, protestul legitim al multor state și 
publice mondiale S.U.A. extind acțiunile 
agresive asupra insulelor situate în imediata apro
piere de litoralul părții continentale a Chinei 
Populare, violează apele teritoriale și spațiul ae
rian al R.P. Chineze.

In timp ce la tratativele de la Varșovia pre
zintă diferite propuneri inacceptabile, menite să 
ducă la un impas, S.U.A. continuă să concentreze 
forțe militare și armament atomic în Taivan, trans
format cu ajutorul clicii ciankaișiste într-o colo
nie și bază agresivă americană.

Măsurile militare întreprinse de S.U.A., restitui
rea de către președintele Eisenhower a mesajului 
ce i-a fost adresat de N. S. Hrușciov — mesaj ce 
indica o cale sigură pentru eliminarea primejdiei 
de război din Extremul Orient și din întreaga

lume — sînt acțiuni care nu dovedesc decît lipsa 
totală de argumente politice și alunecarea tot mai 
gravă a S.U.A. pe panta unei aventuri militare, 
stîrnind consternarea chiar a partenerilor săi occi
dentali și a opiniei publice americane.

Guvernul romîn protestează cu toată hotărîrea 
împotriva provocărilor S.U.A. îndreptate contra 
R.P. Chineze, și consideră că e de datoria tuturor 
guvernelor să ceară încetarea imediată a acestor 
acțiuni agresive și retragerea forțelor militare 
americane din zona Taivanului.

Guvernul și poporul romîn consideră că elibe
rarea Taivanului, insulelor Penhuledao și a celor
lalte teritorii naționale, asupra cărora drepturile 
suverane ale R.P. Chineze sînt de necontestat, 
este o problemă internă a poporului chinez și orice 
încercare de amestec constituie o inadmisibilă în
călcare a Cartei O.N.U., a integrității teritoriale a 
unei mari puteri.

Republica Populară Romînă își exprimă deplina 
solidaritate cu R.P. Chineză, de care este legată 
printr-o prietenie profundă, indestructibilă, în lupta 
sa nobilă pentru apărarea securității și integrității 
sale teritoriale.

Sosirea unei delegații 
a Comsomolului din 

R. S. S. Moldovenească

In cuvîntarea la Consfătuirea 
de la Constanța a țăranilor și 
lucrătorilor din sectorul socialist 
al agriculturii, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a arătat că 
pentru satisfacerea maximă a 
consumului de fructe al populației 
vor trebui plantați pînă in anul 
1970, 140 de milioane de pomi 
fructiferi.

Țara noastră dispune de largi 
posibilități pentru dezvoltarea 
sectorului pomicol șl patrimoniu
lui silvic, bogățij de mare impor
tanță economică.

Conștienți de importanța ace
stei sarcini, utemiștii și tinerii 
și-au manifestat în adunări ge
nerale deschise hotărîrea de a 
participa in număr cit mai mare 
la această largă acțiune patrio
tică, care a început în întreaga 
țară. Astfel, sîmbătă șl duminică 
pe șoselele principale ale țării și

în păduri, mii de tineri șl tinere 
au muncit la săparea gropiloi 
pentru plantarea de pomi fructi
feri și la însămînfările silvice în 
păduri.

In regiunea Iași, de pildă, au 
răspuns acestei chemări peste 
1000 de tineri muncitori, elevi Ș> 
țărani, la Galați 628 de tineri, la 
Cluj 600 de tineri, în regiunea 
Ploești aproape 700 de tineri 
etc.

La Buzău, duminică a avut loc 
cel de-al doilea festival raional 
al tineretului din oraș și din ra
ion. înainte de începerea festi
valului și după defilare, în pau
za de prînz a programului, tine
rii au plecat la muncă voluntară. 
Erau tineri muncitori de Ia fabri
ca „Metalurgica", schela petroli
feră Berea, mina Ojască, elevi

(Continuare în pag. 3-a)

Tinerii muncitori de la filatura „Musceleanca* din satul Cetățeni, raionul Muscel, au prestat 
duminică o entuziastă muncă la însămintarea paltinului în pădurile din Valea Utii.

Foto: M. CARANFIL

SOSIREA DELEGAȚIEI
SEIMULUI R. P. POLONE

Utemiști! Tineri de la orașe și sate!
Participați ca entuziasm, în număr cît mai 
mare, la acțiunea patriotică de plantare a 
pomilor fructiferi pe marginile șoselelor și 
de refacere și dezvoltare a patrimoniului 

silvic al țării

Cum se folosesc
unele fonduri

afectate mișcării
je cultură fizică și sport

Construcflo de baze sportive în 
regiunea Suceava a luai o mare 
dezvoltare în anii puterii popu
lare. Numeroasele construcții spor
tive ce s-au ridicat în această re
giune asigură posibilități mate
riale pentru o cît mai largă par
ticipare a tineretului la activitatea 
sportivă de masă.

Construcția unor complexe spor
tive in orășelele sortite odinioară 
linoezelii exprimă procesul de 
înnoire prin care trece întreaga 
tară, proces în cadrul căruia toate 
provinciile patriei cunosc o dez
voltare multilaterală. In orășelele 
icestea înainte „nu se întîmpla 
nimic", domnea ignoranța, mono-, 
tonia, mizeria. 
Cine ar fi înzes
trat înainte in 
vremea burghe- . .
-iei tîrgușoareie în regiunea Suceava 

moldovenești, 
celebre prin să
răcia lor, cu mari baze sportive?, 
De abia în anii puterii populare, 
fn cadrul structuralei transformări 
prin oare țara întreagă trece, s-au 
Petrecut și asemenea schimbări.

In centrul raional Șiret, de e- 
xemplu, s-a construit un frumos 
stadion sportiv și un teren de vo- 
lei, iar in construcție se află și 
un poligon de tir acoperit.

In orașul Dorohoi, prin munca 
tineretului și contribuția sfatului 
popular s-a construit un stadion 
modern dotat cu vestiare, pistă de 
atletism etc., in valoare de aproa
pe 225.000 lei. Astfel de construc
ții s-au mai ridicat și in orașele 
Fălticeni, unde tinerii beneficia
ză în prezent de un stadion și o 
bază sportivă complexă cuprinzînd 
sală de baschet, volei etc. pentru 
care statul a acordat peste 300.000 
lei. Orașul Rădăuți, de asemenea, 
a fost dotat cu un complex spor
tiv terminat recent a cărui valoare 
se ridică la aproape 600.000 lei. 
s-au mai ridicat important* kw

Grave anomalii

sportive fi In localitățile Săveni, 
Gura Humorului, Suceava etc. 
Toate acestea dovedesc grija sta
tului nostru democrat-popular 
pentru o cît mai largă dezvoltare 
a sportului de masă, grijă mate
rializată prin milioanele de lei in
vestiți în construcții sportive me
nite să contribuie la dezvoltarea ti
neretului nostru prin sport și cul
tură fizică.

Sînt însă cazuri în regiunea Su
ceava cînd cei ce răspund de gos
podărirea acestor fonduri, în speță 
U.C.F.S.-ul și sfatul popular re
gional, nu manifestă grija cuve
nită pentru folosirea in modul cel 
mai judicios, rațional și cu spirit 

de răspundere a 
fondurilor cu 
care statul de
mocrat-popular 

sprijină dezvol
tarea materială 
a mișcării spor-

five.
Cu cît va timp 

problema construirii unui stadion 
sportiv în orașul Suceava. După 
multe calcule și schimburi de pă
reri s-a căzut de acord asupra unui 
loc situat la marginea orașului 
Deși terenul prezenta mari deni
velări, lăsînd să se întrevadă fap
tul că vor fi necesare cheltuieli 
mari pentru uniformizarea lui, s-a 
trecut totuși la lucrări_ După lu
crări importante și de lungă du
rată care au necesitat irosirea mul 
tor forțe de muncă, la care lu
crări au participat voluntar și ti
nerii din orașul Suceava, s-a a- 
juns la concluzia că locul respec
tiv nu se pretează pentru con
strucția unui stadion și lucrările 
au fost părăsite. Această neinspi 
rată „experiență" a costat însă

în urmă s-a pus

E. PITULESCU

Luni 29 septembrie, la invitația 
C.C. al U.T.M. a sosit în Capi
tală o delegație a Comsomolului 
din R.S.S. Moldovenească care 
va face a vizită în țara noastră 
pentru a studia munca U.T.M.-ului 
in rîndul tineretului de la sate.

Delegația este condusă de toy. 
Vasile Buga, prim secretar al Co
mitetului Central al Comsomolului 
din R.S.S. Moldovenească.

La sosirea în Gara de Nord 
oaspeții au fost primiți de tov. 
Virgil Trofin, prim secretar al 
C.C. al U.T.M., Alexandru Ro- 
pandi, secretar al C.C. al U.T.M., 
Alecu Costică — șeful secției Re
lații cu Străinătatea a C.C. al 
U.T.M. și alți activiști ai Comite
tului Central al U.T.M.

ONEȘTI
5

Luni la amiază a sosit în Ca
pitală delegația Seimului R P. 
Polone, care la invitația Marii A- 
dunări Naționale a R.P. 
face o vizită de prietenie 
noastră.

Delegația este alcătuită 
putații Czeslaw Wycech, i 
iul Seimului R.P. Polone, 
președinte al C.C. al 
Țărănesc Unit Polonez, conducăto
rul delegației, Roman Nowak, 
membru al Consiliului de Stat, 
membru al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Comisiei centrale a con
trolului de partid, Franciszek 
Wachowicz, membru supleant al 
C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al 
Comitetului re
gional Kielce al 
P.M.U.P., Zbig
niew Jakus, prim 
secretar al Comi
tetului P.M.U.P. 
al Combinatului 
„V I. Lenin" 
din Nowa Huța, 
Bronislaw 
kow, 
dinte 
siei 
pentru 
tură și industria 
lemnului, direc
torul Uniunii 
gospodăriilor a- 
gricole de stat 
din Czluchow, a. 
grozootehnician, 
Zygmunt Olczak, 
membru al C.C.

Jus- 
vicepreșe- 
al Comi- 
Seimului 
silvicul-

Romîne 
în țara

din de- 
mareșa- 

, vice- 
Partidului

al Partidului Democrat, învățător, 
Jozef Olszynski, vicepreședinte al 
Comisiei Seimului de mandate și 
regulamente, membru al C.C al 
Partidului Țărănesc Unit Polonez, 
Ștefan Orczykowski, tehnician tex- 
tilist la întreprinderile industriei 
de bumbac din Zembrow, Stani
slaw Osinski, președintele colecti
vului de deputați din Varșovia, 
frezor la întreprinderile de produc
ția lămpilor electrice „Roza Lu
xemburg" din Varșovia, Jan Sa- 
bik, secretar al Comitetului voie
vodal al PJW.U.P. din Rzeszow, 
Tadeusz Toczek, președintele Co

mitelului regional al Sindicatului 
învățătorilor polonezi din Wroclaw, 
învățător, și Jozef GackKowsRi,' 
director adjunct la Cancelaria Sei
mului, secretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Petre Drăgoescu 
Florea, vicepreședinți ai

și Tiță 
Marii A-

Ill-a)(Continuare in pag.

Pe aeroport, la sosirea delegației Seimului R. P. Polone

A început recoltarea 
și treierișul orezului
In toate regiunile cultivatoare 

de orez a început recoltarea și tre
ierișul acestei culturi. Pînă la 26 
septembrie s-a recoltat orezul de 
pe o suprafață de peste 1.750 ha. 
Gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile agricole colective din 
regiunile Galați, București, Pi
tești, Craiova și Oradea au strîns 
orezul de pe cele mai mari supra
fețe. Treierișul orezului a început 
în regiunile Craiova, Constanța 
Pitești <și altele.

In acest an se va obține o re
coltă bună de orez. Gospodăria 
colectivă din comuna Fărcașele, 
regiunea Craiova, bună
oară, a obținut de pe 
cele 20 ha. cultivate cu 
orez o producție medie 
de 5.500 kg. la hectar, 
realizînd astfel un venit 
de aproape 600.000 lei. 
In această regiune re
coltarea orezului a fost 
terminată și de alte gos
podării colective printre 
care cele din comunele 
IZbiceni, Orășani, Gi- 
ghera și altele.

ln tabăra brigadierilor de pe 
șantierul Onești — cu toate că 
este de dată recentă — au 
fost momente festive Dar mai 
mos, mai emoționant și mai 
tuziast ca cel de duminică, 
fost încă nici unul.

Febra pregătirilor a durat 
bine de o săptămină. 
dimineață, tabăra strălucea, 
gadierii erau și ei pregătiți pen
tru sărbătoare. Coloana brigadieri
lor, care se îndrepta spre parc, a 
atras asupra ei 

privirile locuito
rilor ce așteptau 
și ei evenimen
tul. in frunte 
mergea vredni
ca brigadă a 
IV-a cu drape
lul de fruntașă

mai 
fru- 
en- 
n-a

mai 
Duminică 

Bri-

rilor pe șantierele de azi ale ti
neretului, în ultimii ani, pe șan
tierele naționale ale tineretului de 
la Năvodari, șantierul Bluminjiului 
de la Hunedoara, șantierul de re
construcție al orașului Galați și 
celelalte au muncit peste 16.000 
tineri. în încheiere, vorbitorul a 
adresat un apel brigadierilor să 
gospodărească cu grijă valorile de 
milioane ce le-au fost încredința
te, să muncească cu abnegație 
pentru a justifica prin fapte ma
rea încredere acordată de partid

i
j Duminică la Onești, a fost

deschis un nou șantier
național al tineretului

Pastă chimico- 
mecanică din lemn 

de stejar
La fabrica de tananți 

„Argeșul' din Pitești a 
intrat de curînd în pro
be tehnologice o nouă 
secție care produce 
pastă chimico-mecanică 
din lemn de stejar ; a- 
cest produs se folosește 
la fabricarea cartonului 
și mucavalei. Materia 
primă pentru obținerea 
pastei o formează deșe- 
urile din lemn de stejar 
rezultate din procesul 
de extracție a taninu- 
luL
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tei față de patrie și al internațio
nalismului proletar.

O tematică bogată au reper
toriile brigăzilor artistice de agi
tație ale organizațiilor U.T.M. de 
la „Tudor Vladimirescu" și 

O. C. L.-Produse 
Industriale, 
programele 
cestor 1 
de agitație fi
gurează cîntece 
și poezii inspira
te din munca de 
construcție a 
vieții noastre 
noi, din trecutul 
glorios de luptă 
al clasei mun
citoare condusă 
de partid, din 
tezaurul folclo
rului nostru. Se- 
zisînd lipsurile 
din locurile res
pective de mun
că, cele două 
brigăzi au aju
tat pe mulți u- 
temiști și tineri 
să se îndrepte, 
să lichideze a- 
pucăfurile urîte, 
străine 
noastre comu-

In complexitatea muncii cultu
ral-educative de masă de o deo
sebită importanță este activitatea 
formațiilor artistice. Repertoriul 
acestora — fie că e vorba de for
mația corală, de dansuri sau 
brigada artistică 
de agitație — 
poate contribui 
la educația co
munistă a tine
rilor, ajutîndu-i 
să cunoască și 
să iubească mai 
mult comorile 
folclorului nos
tru, să cunoască 
și să respecte 
mai mult tradi
țiile de luptă re
voluționară ale 
poporului, ale 
clasei muncitoa
re condusă ' de 
partid, marile 
realizări ale re
gimului demo
crat-popular, cul
tura 
nouă, 
tă.
artistice de 
matori și în spe
cial brigada ar
tistică de agita- 
ie, cu ajutorul satirei și umoru

lui, poate contribui la îndrepta
rea lipsurilor, la demascarea și 
biciuirea vechilor moravuri ale 
rămășițelor burgheze din conști
ința oamenilor.

Acest aspect al muncii cultural- 
educative l-am urmărit în raidul 
nostru întreprins prin cîteva on

ganizațlj U.T.M. din orașul Pi
tești — și anume la întreprin
derile textile „11 Iunie", fabrica 
de încălțăminte și pielărie „Tu- 
dor Vladimirescu", O.C.L. Pro
duse Industriale, I.C.M. și „Me-

educație comunistă a tineretului. 
Astfel, corul întreprinderii „11 Iu
nie" are un repertoriu bogat și 
variat, cu cîntece inspirate ' din 
lupta clasei muncitoare, a parti
dului, din folclorul nostru și al

fwfpt

noastră 
socialis- 

Formațiile
a-

REPERTORIUL
formațiilor artistice Je amatori

s s J

EDUCAȚIEI COMUNISTE
A TINERETULUI

talurgica". In toate aceste or
ganizații, comitetele U. T. M., 
în colaborare cu comitetele de 
întreprindere, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, se preo
cupă atent de educația artistică 
a tinerilor, avînd în primul rînd 
grijă ca repertoriile diverselor 
formații șă răspundă sarcinii de 
A-P ’ '

tărilor prietene. De asemenea cele 
2 echipe de dansuri din această 
organizație contribuie prin diver
sitatea tematică a jocurilor din 
diferite regiuni ale țării, prin 
dansul popoarelor prietene, la îm
bogățirea cunoștințelor tinerilor, 
la educarea lor ta spiritul draga»'

In 
a- 

brigăzi

moralei

niște. E de ajuns să amin
tim doar
pildă, în organizația U. 
de la „Tudor Vladimirescu' 
cîteva luni utemistul Uță Nicolae 
avea o comportare care a dat

FL. DANC1U
(Continuare în pag. 3-a)

cîteva exemple. De 
organizația U. T. M.

1“ acum

Tov. Alexandru Kopandi, secretar al C.C. al U.T.M., înmînează 
brigadierilor Drapelul C.C. al U.T.M. de Șantier național al tinere- 

tu luț

pe 
ale
P® . .realizat in cele mai grele condiții 
de muncă de pe șantier, cel mai 
mare indice de îndeplinire a pla
nului cunoscut pînă acum : 1,81.
Iar dună brigada a IV-a veneau 
celelalte, ai căror membri for
mează tînărul colectiv de la O- 
nești de 500 de brigadieri.

In parc, ’ la sărbătoarea briga
dierilor au venit tovarășii Alexan
dru Kopandi, secretar al C.C. al 
U.T.M., inginer Barbu Radovici, 
director general în Ministerul 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcții, Constantin Lăcătușu, 
prijn secretar al Comitetului ie- 
gional U.T.M. Bacău, Ion Coteț, 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Onești, și alții.

După ridicarea pavilionului a 
luat cuvîntul tovarășul Alexandru 
Kopandi. El a declarat deschis 
Șantierul național al tineretului 
pentru construirea orașului munci
toresc Onești. In cuvîntarea 
tovarășul Alexandru Kopandi 
evocat munca eroică și plină 
entuziasm a brigadierilor de 
primele șantiere naționale ale 
neretului, a vorbit despre conti
nuarea tradițiilor muncii brigadier

fantier. Băieții aceștia, conduși 
un tinăr priceput și destoinic, 
nume Dumitru Petrescu, au

ia
a 

de 
pe 
ti-

Foto N. STELORIAN 
șl guvern. Apoi, brigadierii de la 
Onești au primit Drapelul C.C 
al U.TJU. de Șantier național al 
tineretului.

Brigadierilor le-au fost adresa
te cuvinte de salut și din partea 
celorlalți oaspeți, saluturi și în
demnuri, urări în obținerea de 
succese în munca pe care ap por
nit-o —- construirea orașului mun
citoresc Onești.

Vorbind in numele brigadieri
lor, 1 asile Dinu, secretarul comi
tetului V.T.M., și Constantin 
nescu, comandantul brigăzii 
VLl-a, au arătat entuziasmul 
hotărîrea tinerilor de a nu precu
peți nici un efort pentru a se 
ridica la înălțimea sarcinilor puse 
de partid și guvern in fața briga
dierilor.

încrederea pe care le-a acor
dat-o partidul și guvernul le va în
zeci puterea de muncă, îi va însu
fleți în munca lor eroică.

Și cu siguranță că nu peste mul
tă vreme tinerii întregii țări vor 
afla despre succesele muncii înflă
cărate a brigadierilor de pe cel 
mai tinăr șantier al patriei noa
stre, Șantierul național al tinere, 
tului de la Onești.

j___  ION ȘINCJ}
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La Paris, în turneul International de voleh

voleibaliștii Diiairt'șlcnl
au cucerit primul loc

central din Leip- 
la 28 septembrie

Întrecerile din cadrul concursului de moto-cros desfășurat duminică în Capitală i-a pus pe moto- 
cicliști la grea încercare. In fotografia noastră: unul dintre concurenți în timpul parcurgerii 

traseului

Petrolul

£

Progresul București a întîlnit duminică în Capitală pe baschetballștii de la Rapid Cluj. Fotografia 
noastră redă o imagine din această dîrză dispută

Cum se folosesc! J • • A

unele fonduri 
afectate mișcării 

de cultură fizică și sport

categoriei A 
de fotbal

I
Inchiderea prim ei

Spartachiade Internationale 
a Armatelor Frățești

(Urmara din pag. I-a)

800.000 lei din fondul statului, 
bani care s-au irosit în mod inu
til. Pe tovarășii de la sfatul popu
lar regional și de la U.C.F.S. re
gional nu-i doare atunci cînd ba
nul poporului este criminal iro
sit ? Este de neimaginat cum se 
pot petrece asemenea „erori" care 
înseamnă în fond jaf din fondu
rile statului pentru care cei vino- 
pați trebuie să răspundă.

In orașul Vatra-Domei urma să 
se construiască o trambulină de 
schi, avîndu-se în vedere condițiile 
naturale pe care le oferă localita
tea prin specif icul ei muntos. Peste 
100.000 lei a costat această lu
crare (condusă de ing. Stoica) 
care astăzi este neterminată fi în 
mare parte degradată. Cine răs
punde pentru această situație ? 
Cine suportă consecințele ? între
bările trebuie să capete răspuns 
imediat.

Peste 400.000 lei au fost afec
tați terminării stadionului din 
Câmpulung. Lucrarea nu s-a ter
minat nici pînă azi datorită unor 
elemente necinstite oare, profitînd 
de atitudinea de gură cască a 
celor ce răspundeau de mânuirea 
sumelor afectate construcțiilor 
r ive, au sustras sume de bani

aceste fonduri.
Cele cîteva exemple de mai sus 

’dovedesc că In regiunea Suceava 
fondurile destinate construcțiilor 
sportive nu sînt gospodărite cu 
grijă fi simț de răspundere.

Faptele sM grave. Statul nos
tru demoorat-popular face eforturi 
pentru a asigura dezvoltarea miș
cării sportive, alocînd sume mari. 
Cine are interesul insă ca aceste 
sume să nu fie folosite pentru sco
pul destinat ? Numai dușmanii 
vieții noastre noi, reprezentanții

ci
a-

Campionatul categoriei A 
fotbal a continuat duminică 
desfășurarea a 4 întâlniri. In Ca
pitală, pe stadioane diferite, au 
fost programate două întîlniri. Pe 
stadionul Dinamo în prezența a 
peste 10.000 de spectatori, echipa 
Dinamo București a întrecut cu 
3—2 pe Dinamo Bacău, consoli- 
dindu-și astfel poziția de lider al 
clasamentului. Al doilea joc, care 
s-a disputat pe Giulești, a opus e- 
chipei Rapid București, formația 
Jiul din Petroșani. Net superiori, 
feroviarii au obținut victoria cu 
scorul de 5—0 (4—0). In țară au 
fost înregistrate următoarele re
zultate: Știința Cluj-U.T. Arad 1-1, 
Știința Timișoara—Steagul Roșu 
Orașul Stalin 2—0.

de 
cu

Pe stafionul 
zig a avut loc 
festivitatea de închidere a primei 
Spartachiade Internaționale a Ar
matelor Frățești și premierea echi
pelor oare au obținut cele mai 
bune rezultate, Reprezentanții 
sportivi ai celor 12 armate din ță
rile socialiste care s-au întrecut 
timp de nouă zile pe stadioanele 
din principalele orașe ale R. D. 
Germane au fost salutați călduros 
de generalul-colonel W. Stoph, 
ministrul Apărării Naționale a 
R. D. Germane.

Primul loc în concursurile Spar- 
tachiadei a fost cucerit de repre
zentativa sportivilor militari din 
UJi.S.S. ou 86 de puncte. Pentru 
victoriile repurtate sportivilor so
vietici li s-au oferit „Premiul 
Prieteniei" și cupa instituită de 
președintele R.D. Germane, Wil
helm Pieck. Sportivii Armatei 
Populare Naționale a R. D. 
Germane s-au olasat pe locul doi 
ou 56 puncte și au primit cupa 
oferită de președintele Prezidiu
lui Camerei Populare a R.D. Ger
mane, J. Dieckman. Cupa insti
tuită de Comitetul pentru cultură 
fizică și sport al R. D. Germane 
a revenit selecționatei R. Ceho
slovace care a ocupat locul trei 
cu 54 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine selec
ționatele militare ale R.P. Bulga
ria 45 de puncte; R.P. Ungare 41 
de puncte ; R. P. Chineze 40 de 
puncte; R.P, Romine 38 puncte; 
R. P. Polone 35 de puncte; 
R.P.D. Coreene 22 de puncte; R.P. 
Albania 20 puncte; R. P. Mon
gole 13 și R D. Vietnam.

Pe stadion au răsunat imnurile 
de stat ale U.R.S.S., R. D. Ger
mane și R. Cehoslovace. Cei peste 
100.00C de spectatori au ovaționat 
îndelung pe învingătorii Sparta- 
chiadei. Apoi a luat cuvântul pre
ședintele comitetului de organi
zare a Spariachiadei, general-ma- 
ior Revenko. Vorbitorul a subli
niat însemnătatea organizării a- 
cestei Spartachiade în cadrul că
reia s-au obținut rezultate de înal
tă valoare Sportivii diferitelor țări 
au stabilit mai multe recorduri 
mondiale și 14 recorduri națio
nale. Președintele comitetului de 
organizare a Spartachiadei a ară
tat in continuare că întrecerile de 
la Leipzig au contribuit la Întări
rea și mai mult a legăturilor fră
țești dintre armatele țărilor lagă-

I

rulai socialismului, oă în această 
competiție soldaiții fi ofițerii aces
tor armate au avut prilejul să-și 
arate măiestria lor sportivă și să 
obțină mari succese. Festivitatea 
de închidere a Spartachiadei a 
luat sfîrșit cu defilarea participan- 
filor și ou o reușită serbare popu
lară. In ultima zi a Spartachiadei 
s-a desfășurat finala turneului de 
fotbal. Primul loc a fost cucerit 
de echipa Ț.D.NA.-Sofia care a 
învins ou 1—0 pe Partizan Tira
na. In proba de poliatlon militar 
cel mai bun rezultat a fost obți
nui de locotenentul Kan Han 
Wei-san (R. P. Chineză) care to- 
talizînd 1638,5 puncte a obținut 
medalia de aur. Dintre sportivii 
români cel mai bun punctaj l-a 
înregistrat Diaoonesou clasat pe 
locul șase ou 1521,5 puncte. Pe 
echipe primul loc a revenit selec
ționatei R. D. Germane. Competi
ția de baschet a fost cîștigată de 
echipa U.R.S.S.

„CURSA 
VICTORIEI"

Luni a început cea de a 13-a 
ediție a tradiționalei competiții 
cicliste „Cursa Victoriei** organi
zată de clubul C.C.A. în cinstea 
Zilei Forțelor Armate ale R. P- 
Romine. Alături de cei mai buni 
cicliști romîni, în această cursă 
care măsoară peste 800 km (6 e- 
tape) au luat startul 12 alergători 
din echipele Dukla Bmo (R. Ce
hoslovacă) și Flota Gdynia (R. P. 
Polonă).

Prima etapă, disputată pe ruta 
București — Alexandria — Bucu
rești, a fost cîștigată de cehoslo
vacul R. Rendl, cate a parcurs 
160 km în 4hl5’O2”. In același 
timp au sosit A. Șelaru (Dinamo 
București), Z. Karasek (Dukla), J. 
Pancek (Flota), V. Dobrescu 
(C.C.A.), G. Moiceanu (Dinamo), 
și alți 13 concurenți printre care 
Marszalkovski (Flota), Hassman 
(Dukla) și Gronau (Flota). Al doi
lea pluton condus de M. Maresz 
(Dukla) a sosit după 2’25”.

In clasamentul pe echipe con
duce echipa Dinamo-București, 
12h45’08" urmată de echipele Du- 
kia, Flota, C.C.A., Victoria, toate 
cu același timp.

Astăzi se desfășoară etapa a 
II-a •. București — Giurgiu — 
București (120 km),

fostelor clase exploatatoare și 
uneltele lor, strecurați pe ici-colea 
în diferite verigi. Atitudinea de 
gură-cască față de aceștia, față de 
o seamă de elemente necinstite, 
nepăsarea și iresponsabilitatea, lip
sa oricărui spirit gospodăresc, a 
permis irosirea unor fonduri des
tinate construcțiilor sportive din 
regiunea Suceava. Măsurile pen
tru a lichida definitiv asemenea 
situații și pentru a pedepsi exem
plar pe vinovați nu trebuie să 
mai întîrzie.

La aceasta trebuie adăugat 
nici unele colective sportive nu
cordă atenția cuvenită menținerii 
în bune condițiuni a echipamentu
lui sportiv și mijloacelor mate
riale cu oare sînt dotate. Astfel, 
la colectivul sportiv Foresta-Fălti- 
ceni echipamentul este păstrat în 
condiții foarte proaste, fiind ex
pus deteriorării înainte de termen. 
Aceiași situație in ceea ce pri
vește proasta gospodărire și păs
trare a echipamentului sportiv o 
găsim la colectivele : Energia- 
Moldovița, Avînt-Frasin, Voința- 
Dorohoi. Această stare de lucruri 
oare se manifestă în regiunea Su
ceava dovedește lipsa de răspun
dere a unor factori în sarcina că
rora cade grija față de bunurile 
materiale sportive, față de păstra
rea acestora, față de menținerea 
lor in dt mai bune condițiuni, 
față de grija pentru cheltuirea oii 
mai judicioasă a fondurilor acor
date de statul democrat-popular 
pentru dezvoltarea bazei material- 
sportive.

Din păcate, măsurile ce au fost 
luate pînă acum sînt blinda fi nu 
au o valoare exemplară. Cei răs
punzători de irosirea banului po
porului trebuie să dea socoteală. 
Măsurile trebuie să fie exemplare 
fi să împiedice repetarea in viitor 
a unor asemenea situații. UC.F.S- 
regional și sfatul popular regio
nal au datoria să ia imediate mă
suri. In ceea ce privește comite
tul regional U.TAI. acesta are 
sacina să educe pe tineri în spiri
tul răspunderii față de bunurile 
cu care statul înzestrează mișcarea 
sportivă. Sub conducerea organi
zațiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. au datoria să vegheze la 
justa folosire a mijloacelor desti
nate mișcării sportive, la buna în
treținere a bazelor sportive și 
a echipamentului.

O acțiune a Înaintașilor petrol 1 ști la poarta echipei Wismut

PLOEȘTI (De la trimisul nos
tru). — Petrolul Ploești și-a luat 
revanșa. Wismut — Karl Marx 
Stadt a fost nevoită să cedeze 
cele două puncte ce prezentau... 
„zestrea" echipei pentru califica
rea în etapa următoare a „Cu
pei Campionilor europeni**. Scorul 
— 2—0 — nu permite nici învin
gătoarei celei de a doua întîlniri 
calificarea, ci reclamă, conform 
regulamentului, o a treia confrun
tare. Campioana noastră ar fi pu
tut evita viitoarea intilnire. Evo
luția ploeștehilor pe propriul teren 
a fost net superioară. Deși, bi
zar, cele două goluri au lost în
scrise de doi apărători (Fronea 
și Marinescu), înaintarea gazde
lor a pornit din primul minut ho- 
tărîtă să 
pentru a 
Aue. Dar 
dată mai 

_ finalizate 
” prinse și

adversă, mereu la post, promptă 
și sigură în intervenții. Petroliștii 
ploeșteni, încurajați puternic de 
credincioșii lor suporteri au fost 
exponenții unei mari puteri de 
luptă, ai unei remarcabile voințe 
și dirzenii. Ei au înțeles răspun
derea față de culorile colectivului 
sportiv, ale scumpei noastre pa
trii, pe care o reprezintă în a- 
ceastă competiție a celor mai bune 
formații din Europa.

Un singur punct, un singur gol 
din atitea ocazii și victoria finală 
ar fi fost de partea noastră. Aici 
însă se deschide capitolul deficien
țe : insuficientă coeziune între 
compartimente (pase greșite), ine
ficacitatea liniei de atac (șuturi a- 
nemice sau trase ori în brațele 
portarului ori pe undeva pe lîngă 
poartă) și, în sfîrșit, lipsa de fan
tezie și orientare promptă în fața 
porții (mingea era ținută prea 
mult, se încercau combinații ste
rile, soldate cu eșecuri repetate).

Nu sînt lucruri noi. Le-am dis
cutat adesea. In schimb, sînt pro
bleme care reclamă atenția antre
norului, a jucătorilor.

Petroliștii ploeșteni ne-au de
monstrat că pot învinge atunci 
cînd doresc victoria și iuptă pen
tru ca. La 12 octombrie au în față 
un nou examen pe care sperăm 
că-1 vor trece cu bine.

V. RANGA

Turneul internațional de volei 
ocazionat de cea de-a 20-a aniver
sare a ligii sportive „Iile de 
France** a luat sfîrșit duminică 
seara în sala „Coubertin** din Pa
ris cu un strălucit succes al echi
pei orașului București care a cu
cerit primul loc și trofeul pus în 
joc de organizatori. De-a lungul 
celor 3 zile de întreceri voleiba
liștii romîni s-au comportat remar
cabil învîngînd cu 3-1 echipa ora
șului Paris, cu 3-2 echipa Varșo
viei și cu 3-2 redutabila forma
ție a orașului Moscova. In ulti
mul joc, voleibaliștii romîni au 
furnizat în compania echipei so
vietice un meci pasionant care a 
entuziasmat pe cei 4000 de spec
tatori. In primul set victoria a re

venit echipei noastre cu 15-5 dar 
în setul următor voleibaliștii so
vietici s-au impus câștigând cu 
15-11. Setul trei este cîștigat de 
echipa noastră cu 15-13 dar forma
ția sovietică cucerește setul patru 

cu 15-10. După 
cum scrie co
mentatorul a- 
genției France 
Presse, ultimul 
set este deose
bit de disputat. 
„Ronțînii reu
șesc să-și im
pună tactica ob- 
ținînd victoria 
cu 15—9“.

In decursul jo
cului s-auremar-

cat Păunoiu, Rusescu, Nicolau și 
Miculescu. Clasamentul final al 
turneului de la Paris se prezintă 
astfel: 1. București 6 puncte, 2. ■ 
Varșovia 5 puncte, 3. Paris 4 
puncte, 4. Moscova 3 puncte.

(Agerpres)

Fotografii t V. RANGA

forte, 
de la 
astă- 

fost 
sur-

spargă o apărare 
reface handicapul 
din păcate și de 
toate acțiunile au 
cu imprecizie sau 

anihilate de apărarea

Deunăzi mi-a fost dat să Iau 
cunoștință de cîteva din problemele 
atletismului ieșean. Acest lucru 
mi-a fost prilejuit mai cu seamă 
de întîlnirea cu maestrul sportu
lui Alexandru Merică. Se afla la 
un antrenament cu cîțiva dintre 
elevii săi pe stadionul „23 August" 
din localitate. Numărul elevilor săi 
era de astă dată... redus 
la doi. Amănuntul acesta 
contrariat oarecum.

— li pregătiți pentru 
concurs de verificare ?

— Nicidecum, amîndoi 
cepători...

— Atunci...
— Prezența numai a

numai 
m-a

vreun

sînt în-

__ .... acestor 
doi atleți ilustrează o anumită si
tuație — evident critică — a atle
tismului ieșean...

— Cum vă explicați că într-un 
oraș de proporțiile lașului nu 
există încă o preocupare pentru 
dezvoltarea atletismului ca sport 
de masă cînd se știe că atletismul 
este de o mare însemnătate în că- 
lirea fizică a tineretului nostru î

— In orașul nostru sînt numai

De ce este neglijat atletismul
în orașul Iași?

9 9

I» ' ft

vreo 25—30 de tineri, care se pre
gătesc pentru atletismul de per
formanță. Majoritatea acestora 
sînt dinamoviști (membri ai sec
ției de atletism a colectivului Di
namo). Ceilalți sînt elevi sau stu- 
denți.

— A existat cîndva în oraș un 
număr mai mare de atleți ?

— Da. Dar în rindurile atleților 
ieșeni se constată mai ales în ul
tima vreme o mare fluctuație. Deși 
nu există tradiții atletice prea 
vechi în oraș, în regiune mai cu 
seamă, se găsesc elemente deose
bit de dotate pentru această dis
ciplină sportivă. Cîteva exemple: 
Ștefan Popa, junior, săritor cu 
prăjina, a reușit după o lună de 
antrenament să sară aproape 3 
m. Sau Adrian Botoc, de aseme
nea junior, care a reușit să scoa
tă pe distanța de 400 m. plat 56,2. 
Să remarcăm și apariția------“*
toare a Elenei Sabaiduc 
100 m.).
Dar colectivele sportive

promiță- 
(13,8 pe

din u-

zine, fabrici șau școli nu au sec
ții de atletism. Consiliile acestor 
colective sportive neglijează con
damnabil crearea în fabrici și u- 
zine a secțiilor de atletism care 
asigură în fond dezvoltarea atle
tismului ca sport de masă. Colec
tivele sportive, organizațiile de 
bază U. T, M. din aceste locuri 
de muncă se dovedesc a fi com
plect dezinteresate de antrenarea 
tineretului la practicarea atletis
mului. Și ceea ce este mai grav 
e că deși o seamă de competi
ții sportive de 
chiâdei tineretului 
descoperirea unor 
reale posibilități —
și organizații nu s-au preocupat 
de asigurarea condițiilor pentru 
continuarea pregătirii lor. Cam pe 
aceeași linie se situează activita
tea profesorilor de educație fizică 
din școlile medii. Ei ignoră atle
tismul. Din această pricină a fost 
posibil ca Liceul nr. 1 din lași — 
care cuprinde peste 800 de e-

talia Sparta- 
au 

elemente 
aceste organe

prilejuit
cu

levi — să se prezinte la un con
curs de atletism, în faza de ma
să, cU... 15 concurenți. De aseme
nea, în școli organizațiile U.T.M. 
sînt la fel de pasive față de atle
tism.

— Ce condiții de ordin mate
rial stau la dispoziția atleților din 
orașul lași ?

— Dacă ne referim la materia
lele sportive — echipament și în 
special pantofi cu cuie — am dori 
să avem atiția atleți... cîte perechi 
de pantofi cu cuie. Din păcate 
însă, materialele sportive zac în 
măgaziile colectivelor sportive. 
Doar magazinerii le mută de la 
locul lor din cînd în cînd pen
tru... a le pune la naftalină.

★
tovarășul Alexan- 

a scos la ivea- 
de mari slăbiciuni 
dezvoltarea atletis-

Discuția cu 
dru Merică 
lă o seamă 
care frînează 
mului ca sport de masă în orașul
lași. Cum este vorba de un 
sport de bază al mișcării noa-

stre sportive, este de datoria 
organizațiilor de bază U.T.M., a 
colectivelor sportive și a organe
lor U.C.F.S. din orașul Iași să-și 
îndrepte atenția grabnic și spre 
această ramură sportivă. Crea
rea secțiilor de atletism pe 
lingă colectivele sportive, mai cu 
seamă în fabrici, trebuie să con
stituie o preocupare imediată 
acestora. Numai așa se vor crea 
premizele dezvoltării 
ca sport de masă în orașul și re
giunea Iași. Se mai poate tolera 
oare situația ca în întreg orașul 
Iași să nu existe o singură pistă 
G.M.A. ? Oare acest lucru nu do
vedește lipsa de preocupare a co
lectivelor sportive, a organului lo
cal U.C.F.S. față de antrenarea ti
neretului la cucerirea insignei 
G.M.A., punctul de plecare spre 
atragerea tinerilor în activitatea 
sportivă de masă? Este de datoria 
Comitetului orășenesc U.T.M. iași 
și a celorlalte organe interesate 
— și în primul rînd a U.C.F.S. — 
să analizeze această problemă și 
să treacă de urgență la rezolvarea 
ei, asigurînd condiții optime și 
dovedind o preocupare atentă față 
de antrenarea tineretului la prac 
ticarea atletismului.

VAL. BRĂDULEȚ

a

atletismului

nlevut Nicoles- 
-,u Viorel din 
clasa a Xl-a a 
școlii medii Ni- 
colae Flălcescu 
din Capitală, s-a 
afirmai ca un 
talentat săritor 
cu prăjina. Ia. 
tă-l în fotografia 
noastră, treclnd 
ștacheta. înălțată 
la 3,30 m„ în 
meciul triunghiu
lar școlar de a- 
tlefism.

Duminică, viața spor
tivă internațională a cu
noscut cîteva evenimente 
dintre care consemnăm 
prima întâlnire din ca
drul „Cupei Europei" la 
fotbal. La Moscova re
prezentativa de fotbal 
a Uniunii Sovietice a 
întîlnit pe jucătorii ma
ghiari. 110.000 de spec
tatori au fost prezenți 
pe marele stadion de la 
Lujniki, unde au aplau
dat o frumoasă victorie 
a echipei sovietice cu 
scorul de 3—1 (3—0).
Primul gol al echipei 
sovietice a fost înscris 
în minutul 4 de Lin. 
In minutul 21, Metre- 
veli ridică scorul la 
2—0, iar Ivanov mal a- 
daugă încă un punct e- 
chipei sovietice. După 
pauză, echipa maghia
ră încearcă unele ac
țiuni ofensive lipsite de 
eficacitate. De-abia în 
minutul 80 se înscrie 
golul lui Gorocs.

La Budapesta s-au în
tîlnit echipele secunde. 
Rezultatul: 2-2. La ju
niori echipa sovietică a 
cîștigat cu 2-1, în timp 
ce la tineret a cîștigat e- 
chipa maghiară cu 1-0.

Al doilea joc din 
„Cupa Europei** se va 
disputa la 1 octombrie 
la Paris și va opune 
echipele Franței și Gre
ciei. ECHIPA R.P. RO
MINE VA INTILNI 
IN PRIMUL JOC LA 
2 NOIEMBRIE LA 
BUCUREȘTI ECHIPA 
TURCIEI. După cum 
s-a anunțat returul a- 
cestui joc se va dispu
ta Ia 26 aprilie 1959 la 
Istanbul.

Pentru că ne afiăm la 
capitolul fotbal se cu
vine să mai consemnăm 
cîteva rezultate din în-

tîlnirile Internaționale: 
Olanda-Belgia 3-2, Lu- 
xemburg-Belgia B : 2-2, 
Anglia-Irlanda de Nord 
(amatori) : 6-2.

Cinci noi recorduri 
mondiale au fost corec
tate de halterofilii sovie
tici în cadrul întâlnirii 
U.R.S.S. - R. P. Bul
garia disputată la Ros- 
•tov. lată rezultatele: 
Korj (categoria pană) 
la împins 118,5 kg; 
Ciulinov (categoria se- 
mi-mijlocie) la aruncat 
169,5 kg.; Plukie.der 
Ia împins 147,5 kg., la 
smuls 138 kg. și 452,5 
kg. total.

La Drezda s-a desfă
șurat cea de a 5-a edi
ție a „memorialului 
Rudolf Harbig". Cursa 
memorială a fost cîști-r. 
gată de suedezul P 
tcrsson. Zoltan Varnc, 
(R.P.R.) s-a clasat pe 
locul IV. Iolanda Balaș 
a cîștigat proba de înăl
țime femei cu 1,70 m. Se 
relatează că pista moa
le șl vîntut au Impie- 
dicat-o să obțină un re
zultat mai bun.

Tot la atletism echipe 
feminină a R.F.G. a în
trecut Italia cu 74-30 . 
La Londra, atleții fin
landezi i-au întrecut p< 
cei englezi cu 120-110

In cadrul unui con
curs de parașutism 
sportiv desfășurat re
cent în apropierea ora
șului Pekin, sportivele 
din R.P. Chineză av 
stabilit un nou recorc 
mondial. Un grup de < 
parașutiste, studente lă 
universitatea din Pekir 
au sărit de la o înălțv 
me de 1000 m., aterizîndt 
la o distanță de 9,817 ml 
de centrul cercului.



Activități inadmisibile COMUNICAT
din partea

La 29 septembrie însărcinatul 
cu Afaceri a. i. al Italiei a fost 
chemat Ia Ministerul Afacerilor 
Externe unde i s-a înminat o notă 
in care se arată că Legația Italiei 
desfășoară printre cetățenii ita
lieni din R.P. Romînă o activitate 
contrară legilor romînești și u- 
zanțelor diplomatice, îndemnîn- 
du-i să nu se supună legilor și 
dispozițiilor în vigoare cu privire 
la regimul străinilor.

Astfel, doi membri ai Legației 
Italiei au convocat la Craiova o 
adunare publică a cetățenilor ita
lieni din localitate. Cu această o- 
cazie au calomniat autoritățile ro-

unui oficiu
mine și au însărcinat pe un cetă
țean italian fără nici o calitate 
oficială să identifice pe acei ce
tățeni italieni din Craiova care 
au făcut cereri de naturalizare 
romînă sau și-au manifestat do
rința de a deveni cetățeni ai R.P. 
Romîne și să facă presiuni în nu
mele Legației Italiei pentru a-i 
determina să renunțe la intențiile 
lor. - s ■ di - ■ , ■ .

De asemenea Legația Italiei a 
permis unor cetățeni italieni par
ticulari să se folosească de curie
rul diplomatic al Legației pentru 
a trimite și primi din străinătate 
corespondență și diverse obiecte.

R. P.
(Urmare din pag. l-a) poarelor lumii, dedîndu-se la pro

vocări nerușinate în Liban și Ior
dania și la frontierele marii noa
stre prietene și aliate Republica 
Populară Chineză. In Europa 
revanșarzii germani intensifică 
înarmările și isteria războinică 
sub aripa ocrotitoare a inspirato
rilor lor — imperialiștii ameri-

dunări Naționale, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, D. Diaconescu, președin
tele Sfatului Popular al Capitalei, 
Dionisie Ionescu, șeful Ceremo
nialului de Stat, Mircea Biji, se
cretarul general al Mărfi Adunări 
Naționale, președinți ai comisiilor 
Marii Adunări Naționale, numeroși _______________ ___
deputați ai Marii Adunări Națio- agresivă a imperialiștilor va pri

mi riposta cuvenită ca și pînă a- 
cum, chezășie fiind dorința fier- 

basadei R. P. Polone la București binte de pace a popoarelor lumii, 
în frunte cu ambasadorul Janusz forța de nebiruit și unitatea de 
Zambrowicz.

In cinstea oaspeților, aeroportul 
Băneasa era împodobit sărbătoreș
te cu drapelele de stat ale R. P. 
Romîne și R.P. Polone. In limbile 
celor două popoare frățești erau 
înscrise urări de bun sosit. La co- 
borîrea din avion, un grup de pio
nieri a oferit flori parlamentarilor 
polonezi.

In numele Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne, tovară
șul Constantin Pîrvulescu a urat 
oaspeților un călduros bun sosit. 
„Ingăduiți-mi ca în numele Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne — a spus vor
bitorul — în numele întregului 
popor romîn, să vă urez un căl
duros „bine ați venit" pe pămîn- 
tul patriei noastre.

Poporul romîn salută cu căl
dură în persoana dy. pe solii po
porului polonez prieten, care, sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, pășește ' pe 
calea reconstrucției patriei sale, 
pe calea construirii socialismului.

Sînt încă vii în amintirea noa
stră imaginile de neșters prile
juite de vizita delegației noastre 
parlamentare,,,în .anul,..trecut, .în 

văzut atunci în mod nemijlocit 
unele realizări importante ale 
Poloniei populare, printre care 
frumoasa Varșovie, renăscută 
din cenușa pîrjolului hitlerist, 
noile fabrici și uzine, ca cele de 
la Combinatul Nowa Huța, rea
lizări care ilustrează marele efort 
patriotic al poporului muncitor 
polonez pentru construirea unei 
societăți noi, socialiste.

Dorim poporului frate polonez 
noi și noi succese în munca și 
lupta sa pentru asigurarea unei 
vieți îmbelșugate și fericite.

Lupta noastră, a tuturor țări
lor care fac parte din marea fa
milie socialistă, se desfășoară în 
condițiile cînd forțele întunecate 
ale agresiunii caută să tulbure 
din nou munca pașnică a po-

nale.
Au fost de față membrii Am

rilor lor — imperialiștii 
câni.
. Fără îndoială că orice acțiune

unitatea de 
socialist.monolit a lagărului

Dragi oaspeți,
Avem convingerea 

,zita dumneavoastră 
Populară Romînă va contribui la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la adîncirea și dezvoltarea 
țîilor de prietenie ce unesc 
noastre.

Ea va constitui un bun 
pentru un rodnic schimb de ex
periență în activitatea economică, 
culturală și politică, în activi
tatea parlamentară.

Contactele pe care le veți sta
bili cu poporul romîn în timpul 
vizitei dumneavoastră, ca și întîl- 
nirile pe care le veți avea, vor 
aduce un însemnat aport la con
solidarea unității indestructibile 
â puternicului lagăr al socialis
mului, în fruntea căruia se află 
mărea Uniune Sovietică, la apă
rarea nobilei cauze a păcii.

Puteți fj siguri, dragi prieteni, 
că sentimentele calde cu care vă 
primește poporul romîn vă vor 
fade să vă simțiți în țara noastră 
ca la dumneavoastră acasă.

Trăiască prietenia frățească 
dintre popoarele noastre 1

Trăiască unitatea lagărului 
Republica Populară Polonă. ’Am ciafist, în frunte cu Uniunea 

" ’ 1<"' •' vietică I
Trăiască pacea în întreaga 

me 1“
Răspunzînd, conducătorul dele

gației parlamentare polone,- mare
șalul Seimului R. P. Polone, 
Czeslaw Wycech, a spus: „Dele
gația Seimului Republicii Popu
lare Polone își exprimă marea sa 
bucurie cu prilejul sosirii în țara 
prietenă — Republica Populară 
Romînă.

In trecut țările noastre au avut 
multe legături, dar astăzi ne u- 
nesc într-o prietenie de nezdrun
cinat două țeluri comune: con
struirea socialismului și lupta

fermă că vi- 
în Republica

rela
tările

prilej

so-
So-

lu-

diplomatic
Reamintind Legației Italiei că 

nu este pentru prima oară că ce
tățeni italieni duc, in strînsă le
gătură cu Legația, o activitate 
contrară legilor romînești, Minis
terul Afacerilor Externe a atras 
atenția Legației Italiei asupra a- 
cestor fapte dăunătoare relațiilor 
romîno-ita'iene și i-a cerut să 
pună capăt de indată acestor ac
tivități cu totul inadmisibile din 
partea unui oficiu diplomatic.

In legătură cu cele de mai sus, 
autoritățile romîne au hotărît ex
pulzarea din țară a doi cetățeni 
italieni rezidenți în R.P. Romînă, 
care au desfășurat o activitate 
contrară legilor romîne.

POLONE
pentru coexistență pașnică între 
popoare. Experiența amară de 
cîteva decenii, a popoarelor noa
stre, ne arată că țările noastre 
pot păstra și întări independența 
și suveranitatea lor numai prin 
dezvoltarea regimului socialist și 
numai în legătură cu forțele de 
progres din lume și în primul 
rînd în prietenie cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări 
lagărului socialist.

înainte de război, țările 
stre, colonizate de 
străine, n-au 
de a se dezvolta în 
punzător. Abia trecerea popoare
lor noastre pe drumul construc
ției socialiste ne-a dat posibilita
tea unei dezvoltări depline în do
meniul economiei naționale, pen
tru satisfacerea nevoilor materia
le și culturale ale popoarelor 
noastre.

Venim la dv. în frățeasca Re
publică Populară Romînă ca să 
întărim legăturile de prietenie și 
colaborare între statele noastre 
și totodată să întărim unitatea 
și puterea întregului lagăr socia
list, atît de necesare pentru pă
strarea și întărirea păcii în lu
mea întreagă. Acest lucru ne este 
cu atît mai necesar în 
de față cînd situația 
nală este încordată.

Venim la dv. ca să 
realizările Republicii 
Romîne, să realizăm un 
de experiență în domeniul con
struirii socialismului în statele 
noastre, pentru ca, pe această 
cale, să întărim forțele și posibi
litățile de creare a regimului 
dreptății sociale, în scopul ridi
cării nivelului de trai și de cul
tură al popoarelor noastre. Per- 
miteți-mi ca în momentul sosirii 
în republica frățească, în numele 
delegației noastre și în numele 
Seimului — ca reprezentantul în
tregului popor polonez — să sa
lut din toată 
mîn, Marea 
a Republicii 
Guvernul dv. 
toresc Romîn 
toare a poporului romîn.

Să înflorească prietenia și co
laborarea între popoarele noa
stre 1

Trăiască 
cialist 1

Trăiască
Trăiască 

Romînă!"

capitalurile 
avut posibilitatea 

mod cores-

privind ședința a IV-a a Comisiei Permanente 
de Colaborare Economică și Tehnico-Științifică 
în domeniul agriculturii a Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc
nea, referatele grupelor de lucru 
de specialiști ai țărilor membre 
privind sistema de cele mai eco
nomice și perfecționate tractoare 
și mașini agricole pentru mecani
zarea complexă a lucrărilor agri
cole, privind producerea de semin
țe hibride de porumb cît mai pro
ductive și folosirea porumbului 
pentru scopuri furajere și alimen
tare, privind asigurarea cu nutre
țuri albuminoide a creșterii ani
malelor și a adoptat recomandări 
în legătură cu aceste probleme.

Comisia a hotărît ca „Revista 
Internațională pentru agricultură" 
să apară începînd din 1959, de 6 
ori pe an

Recomandările adoptate în una
nimitate în ședința a IV-a a Co
misiei Permanente de Colaborare 
Economică și Tehnico-Științifică 
în domeniul agriculturii, urmăresc 
îndeplinirea hotărîritor sesiunii a 
IX-a a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Ele vor contribui 
la ridicarea în continuare a agri
culturii și industriei alimentare în 
țările membre ale C.A.E.R.

Intre 24 și 26 septembrie a.c. 
a avut loc la Sofia, R. P. Bulga
ria, ședința a IV-a a Comisiei 
Permanente de Colaborare Econo
mică și Tehnico-Științifică în do
meniul agriculturii, a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrări au participat repre
zentanții R. P. Albania, R. P. Bul
garia, R. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Polone, R. P. Romî
ne, R. P. Ungare și U.R.S.S. Au 
asistat la consfătuire, ca observa
tori, reprezentanți ai R. P. Chine
ze și R. P. D Coreene.

Comisia a examinat o serie de 
probleme importante care decurg 
din hotărîrile sesiunii a IX-a a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, privind lărgirea în con
tinuare a colaborării economice și 
tehnico-științifice între țările so
cialiste, în domeniul agriculturii 
și industriei alimentare.

Comisia a examinat și a adop
tat recomandări privind asigura
rea schimbului operativ de reali
zări tehnico-științifice între țările 
membre ale C.A.E.R.

Comisia a examinat, de aseme-

Cutezătoarele mesaje ale lui Jules Verne
p e ecr

încearcă 
ceea ce 

cinema- 
me-

Ceea ee caracterizează opera 
regizorului cehoslovac Karel Ze
man, este fără îndoială fantezia 
creatoare pusă în slujba eviden
țierii unor idei majore, gene
roase. Zeman face parte din 
aoei cineaști care 
să folosească tot 
poate oferi tehnica
tografica și să ducă tot 
reu înainte cea de a șaptea artă 
Așa se explică peregrinările lui 
prin diferitele genuri ale filmu
lui : desenul animat (aventurile 
buclucașului erou „domnul Pro- 
kuk“), filmul de păpuși („Co
moara din Insula Păsărelelor"), 
f ilmul combinat pe baza unor in
teresante trucaje, educativul fan- 
tastico-științific „O călătorie în 
preistorie" și altele. Și de data 
aceasta, Zeman a realizat ceva 
nou și interesant, originalul „In
venție diabolică" pe care avdtn 
plăcere să-l vedem acum pe 
ecranele noastre.

Făurit pe baza mai multor ro
mane ale părintelui genului 
științifico-fantastic, „Invenție dia
bolică" ilustrează limpede marea 
clarviziune a lui Jules Verne, 
exactitatea unor pronosticuri 
științifice ale sale. Descoperirea 
tainelor celor mai intime ale con-

cunoaștem
Populare 

schimb

momentul 
internațio-

O scenă din filmul „Invenție diabolică"

stituției materiei și folosirea u- 
ria.șei ei energii, aparate com
plicate de zbor, uriașe nave 
blindate submarine de mare to
naj și submarine „pitice", de 
recunoaștere, scutere submarine, 
iată numai cîteva din anticipa
țiile științifice ale lui Jules Ver
ne care apar în filmul lui Ze
man. Dar cu o adîncă cunoaș
tere a vieții, Jules Verne n-a 
prevăzut numai extraordinare 
descoperiri științifice, ci și lupta 
acerbă care se va da între for
țele răului și ale binelui pentru 
folosirea acestor invenții, bătălia 
oamenilor cinstiți pentru a îm
piedica pe bandiți să utilizeze 
uriașa energie a materiei în ser
viciul distrugerii vieții, a subju
gării popoarelor. Ca un om ata
șat cauzei progresului, scriitorul 
francez dădea ciștig de cauză 
totdeauna oamenilor înaintați, a- 
nimați de idealuri nobile.

Așa se întimplă lucrurile și în 
filmul despre care vorbim. „In
venția diabolică" a profesorului 
Roch, un exploziv cu o formida
bilă putere destructivă, este pe 
cale să intre în posesia unor ti
căloși, banda de pirați ai conte
lui Artigas care vrea să pună 
stăpînire pe întreaga lume cu a- 
jutorul ei. Artigas l-a răpit pe 
Roch, l-a pus să lucreze în la
boratoarele sale și, profitînd de 
naivitatea savantului, de ruperea 
lui de practică, vrea să-și înde
plinească planurile criminale cu 
ajutorul descoperirii acestuia. A- 
sistentul lui Roch, inginerul Si
mon Hart, un tînăr integru și cu 
dragoste de popor încearcă să-l 
prevină pe savant de cursa în 
care a căzut și, nereușind, tri
mite un mesaj către popoare, de- 
nunțîndu-le uneltirile lui Artigas. 
O mare mișcare de acțiune a 
oamenilor cinstiți de pretutin
deni ia ființă. Artigas vrea să 
bombardeze flotele care-l asal
tează cu ajutorul explozibilului 
miraculos dar profesorul Roch, 
înțelegînd in ultima clipă inten
țiile banditești ale contelui, a- 
runcă în aer insula cu mașinile ei 
aducătoare de moarte, pierind in 
acest dezastru. Soarta omenirii 
a fost însă salvată. Nu este greu 
de recunoscut în acest conflict 
o prefigurare îndrăzneață a lup-.

tei actuale a popoarelor împo
triva planurilor imperialiste de 
aruncare a lumii în ghiarele unui 
măcel nuclear, pentru interzice
rea folosirii energiei atomice în 
scopuri războinice.

Pornind de la ideea reconsi
derării lui Jules Verne pe cale 
cinematografică, Zeman a vrut 
să creeze o operă complexă în 
care să apară nu numai idealu
rile umaniste ale marelui scriitor 
ci și poziția omului de azi, a 
omului erei atomice față de anu
mite naivități ale scriitorului, 
față de felul cum iși închipuia 
Jules Verne că va evolua tehni
ca pornind de la înfățișarea de 
atunci a invențiilor științifice. In 
același timp, Zeman ironizează 
puțin și maniera melodramatică 
de a scrie a lui Jules Verne, care 
a fost apoi demonetizată total de 
autorii romanelor polițiste in se
rie Așa se face că regizorul 
cehoslovac nu a apelat la moda
litatea obișnuită de a face film 
ci a pus actorii să joace în de
coruri schematice, pictate în ma
niera celebrilor ilustratori con
temporani cu Jules Verne, ai ope
rei acestuia, Benett și Rion. Ac
torii se mișcă de aceea puțin sa
cadat (ca în f ilmele de la înce
puturile cinematografiei) in ca
drul unui decor desenat cu ha
șuri dese, plin de înflorituri și 
motive decorative caracteristice 
manierei celor doi pictori mai 
sus pomeniți.

Trebuie recunoscute reușita 
și meritele regizorului care a 
știut să creeze un film de aven
turi antrenant, cu un puternic 
mesaj progresist, cu umor de 
calitate, rezolvîn d complicate 
probleme de trucaj, folosind la 
un înalt nivel tehnica interesantă 
a filmărilor combinate, meritele 
creatorilor muzicii care au con
tribuit la făurirea atmosferei de 
miraculos și entuziasm pentru 
marile cuceriri ale gândirii, ale 
științei puse in slujba omului, 
precum și ale echipei de actori 
care s-au încadrat bine pe linia 
intențiilor regizorului.

Iată deci un film care trebuie 
recomandat cu căldură tinerilor 
spectatori.

B. DUMITRESCU

inima poporul ro- 
Adunare Națională 
Populare Romine, 
și Partidul Munci- 
— forța conducă-

unitatea lagărului so-

pacea 1
Republica Populară

(Agerpres)

Repertoriul

Acțiunea patriotică de împăduriri 
și plantare a pomilor fructiferi 

pe marginile șoselelor
(Urmare din pag. l-a)

de la Centrul școlar agricol Bu
zău etc.

In regiunea Pitești, în satul de 
munte Cetățeni, din raionul Mus
cel, se află filatura Musceleanca. 
Duminică, peste 60 de tineri, 
muncitori ai filaturii, au plecat
de dimineață pe Valea Utij și la 
Puntea Schitului, acolo unde în 
pădurea de paltini se 
luri mari despădurite. 
frumos, și frumusețea 
lor, dar mai cu seamă 
ceea ce fac ei este o 
mare Însemnătate i-a

și cu multă 
Așa incit la 
a sosit vre- 
acasă, ei au

aflau go- 
Și timpul 
priveliști- 
gîndui că 
treabă de 
îndemnat

să lucreze repede 
tragere de inimă, 
ora prînzului, cînd 
mea să se întoarcă acasa, ei au 
lăsat în urma lor cinci hectare 
de pămînt însămînțate cu sămîn- 
ță de paltin. Dar cei mai mulți 
tineri din regiunea Pitești au lu
crat duminică de-a lungul șose
lelor Pitești—Craiova și Rimni- 
cu Vîlcea—Pitești. O sută de ti
neri din Slatina au săpat 80 de 
gropi, 140 de tineri din raionul 
Costești au săpat 130 de gropi 
pe șoseaua Pitești-Craiova, iar la 
Vîlcea 80 de tineri au săpat pe 
marginea șoselei 60 de gropi.

V

formațiilor artistice de amatori să slujească

Cockfail cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Armatei

Luni seara colonelul Lajos Soit, 
atașatul 
Populare Ungare la București a 
oferit un cocktail cu prilejul săr
bătoririi Zilei Armatei Republicii 
Populare Ungare.

La cocktail au luat parte gene
ral de armată Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, generalii locotenenți 
Floca Arhip și I. Tutoveanu, ad- 
juneți ai ministrului Forțelor Ar
mate, general maior I. Șerb, ad-

militar al Republicii

R. P. Ungare
junct al ministrului Afacerilor In
terne, A. Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au participat ambasadorul R.P. 
Ungare, Ferenc Keleti, atașați 
militari și membri ai unor misiuni 
diplomatice la București.

Cocktailul s-a desfășurat î 
atmosferă prietenească.

Membrii delegației Seinului R.P. 
Polone în frunte cu mareșalul 
Seimului, Czeslaw Wycech, au fost 
firimiți luni după amiază la Pa- 
atul Marii Adunări Naționale de 

tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Națio
nale.

La primire au fost de față to
varășii Gheorghe ■ Stoica, secreta 
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Petre Drăgoescu și Tiță 
Florea, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, Simion Bughici, 
Dumitru Praporgescu, Dumitru 
Simulescu și Barbu Solomon, de- 
putați ai Marii Adunări Naționa
le, precum și Mircea Biți, secre
tarul general al Marii Adunări 
Naționale.

A fost de față Janusz Zămbro- 
wicz, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

Tovarășul Constantin Pîrvules
cu ă salutat călduros pe oaspeți, 
subliniind că vizita delegației par
lamentare poloneze în țara noa
stră constituie o prețioasă contri
buție la o mai bună cunoaștere 
și colaborare între cele două țări 
surori.

Mulțumind pentru călduroasa 
primire făcută membrilor delega 
ției parlamentare poloneze, mare 
șalul Seimului R. P. Polone. Czes 
law Wycech, a evocat tradiționala 
prietenie ce leagă poporul polonez 
de poporul frate romîn Conducă
torul delegației poloneze a subli 
niat că această prietenie consti 
tuie astăzi o expresie a unității de 
nezdruncinat ce unește toate țări 
le invincibilului lagăr al socialis 
mului.

Membrii delegației parlamenta 
re poloneze au avut o convorbire 
prietenească cu deputății prezenți 
și au vizitat apoi Palatul1 Mării 
Adunări Naționale.

educației comuniste a tineretului
(Urmare din pag. l-a)

mult de gîndit tovarășilor Iul 
de muncă. Față de vîrstnici, 
față de femei avea o atitudi
ne total necorespunzătoare. Dar 
nu numai atît, chiar și în muncă 
el era întotdeauna codaș, nu folo
sea din plin cele 480 de minute de 
lucru. Cînd era vorba de vreo 
ședință de la care ar fi putut în
văța multe Uță Nicolae se es
chiva întotdeauna. Utemiștii bri
găzii n-au trecut nepăsători pe lîn
gă asemenea fapte; cu ajutorul 
versului, usturător l-au făcut să 

-înțeleagă că nu-i pe calea bună și 
azi și datorită brigăzii artistice de 
agitație, el și-a schimbat atitu
dinea. Brigada a ajutat-o și pe 
Viorica Ungureanu și pe alții 
să-și vadă și să-și îndrepte gre- 

. șelile.
La fel și brigada artistică din 

organizația U. T M. O.C.L.-Pro- 
duse Industriale și-a îndreptat fo
cul criticii spre lipsurile existente 
atît în unitățile lor cît și în alte 
compartimente ale orașului. Co 
lective talentate, alcătuite din ti
neri entuziaști, cele două brigăzi 
artistice de agitație nu-și limitea 
ză activitatea doar în întreprinde 
rile lor ci merg în satele și comu 
nele din raion, în oraș, ajutînd 
prin critica lor și pe alți finer' 
să-și vadă și să-și lichideze lip 
șurile

în felul acesta, membrij for 
mațiilor artistice, ai brigăzilor ar 
tistice de agitație contribuie prin 
întreaga lor activitate la educa 
ția tineretului. învățînd în ace 
lași timp și educîndu-se ei înșiși 

Dar dacă comitetele U. T. M 
din această întreprindere se pre 
ocupă de activitatea formațiilor 
artistice, de calitatea și eficiența 

■programelor respective, nu același 
lucru se poate spune despre co-

mitetul U.T.M. de la „Metalurgi
ca" (locțiitor de aecretar Al. Io- 
nescu). Sub scuza „n-avem con
diții", el rimîne nepăsător față 
de educația artistică a tinerilor. 
Muncesc și trăiesc aici aproape 
200 de tineri și în munca cultural- 
artistică nu-s antrenați decît vreo 
10. Activitatea brigăzii artis
tice de agitație s-a rezumat de 
la începutul anului și pînă acum 
doar la 3 programe, date de Anul 
Nou, 1 Mai și 23 August Această 
brigadă ar putea susține progra
me în cadrul „Joilor tineretului" 
care se organizează aici, dar 
care nu se deosebesc decît 
foarte puțin unele de altele. Co
mitetul U.T.M de aici privește 
încă nepăsător sărăcia tematică a 
Joilor tineretului, plîngîndu-se de 
lipsa de condiții fără a stimula 
însă inițiativa utemiștilor pentru 
organizarea propriei lor vieți cul
turale.

Lipsă de preocupare pentru îm
bogățirea 
culturală 
educația 
manifestă 
la întreprinderile textile 
nie“ (secretar tovarășa Arghira). 
E drept că în cele 
ale acestei 
louă brigăzi 
gitație a căror activitate este 
susținută, avînd programe bogate 
in conținut variate. Am amintit 
de corul și echipele de dansuri de 
aici. Dar față de numărul mare 
Ie tineri din această întreprindere 
(organizațiile U.T.M. cuprind pes 
te 850 tineri) și față de necesită 
tile de creștere a nivelului lor cui 
tural-artistic, numărul celor an
trenați în diferite formații artistice 
este extrem de redus. Existau a 
cum cîtva timp echipe artistice în 
fiecare schimb. Pornind de la pre- 
miza „să avem o echipă bună a

formelor de activitate 
menită să contribuie la 
comunistă a tinerilor 
și comitetul U.T.M. de 

........................ 11 Iu-

două unități 
întreprinderi există 

artistice de a-

întreprinderii" comitetul U.T.M. a 
recrutat tinerii cei mai talentați, 
un număr relativ mic și a lăsat 
să se desființeze toate celelalte e- 
chipe artistice, cu toate că ele 
desfășurau o activitate bogată și 
interesantă. Acum un an-doi se 
înfiripase în această întreprindere 
un colectiv de teatru. Comitetul 
U.T.M în colaborare cu comite
tul de întreprindere, conduse de 
partid, au sprijinit mult entuzias
mul tinerilor și roadele muncii, 
s-au concretizat în prezentarea 
pieselor „Comuniștii", apoi „Refe
rentul principal", piese ce S-au 
bucurat de mult succes atît în în
treprindere cît și în satele și co
munele

Anul 
U.T.M. 
teatru.

în care au fost prezentate, 
acesta însă comitetul 

a neglijat formația de 
S-a mulțumit să știe că 

se pregătește o piesă. Dar 
s-a interesat în ce măsură 
este accesibilă tineretului, 
răspunde preocupărilor lui, 
sității educării politice, formării 
orizontului cultural; de asemenea 
el nu a sezisat că activitatea 
formației de artiști amatori este 
paralizată de luni de zile, prin 
punerea în scenă a unei piese 
grele, de proporții, care necesită 
nu numai timp, dar și o expe
riență bogată. Atît pentru crește
rea tinerilor din formația de 
teatru cît și pentru educația ge
nerală a tinerilor de aci, comi
tetul U.T.M. trebuie să se gîn- 
dească la alcătuirea repertoriului 
echipei de teatru cu piese scurte, 
care se pot pregăti ușor, cu o te 
matică bogată, variată, cu un 
conținut care să militeze pentru 
educația comunistă a tinerilor.

După cum am arătat, în orga
nizațiile U.T.M. din orașul Pi
tești s-a creat o bază pentru des
fășurarea activității culturale de

el nu 
piesa 
dacă 

nece-

masă în rîndul tineretului. Ti
neri entuziaști, talentați, partici
pă la activitatea formațiilor ar
tistice dintre care multe au re
pertorii bogate, cu un profund 
conținut educativ , prin cîntecele 
revoluționare de masă, prin ver
suri etc., membrii echipelor ar
tistice contribuie la educația ti
neretului, în același timp auto- 
educîndu-se; unele brigăzi artis
tice de agitație au un program 
bogat și variat și, după cum am 
arătat, cu efecte pozitive eviden
te. Dar toate acestea nu sînt însă 
suficiente. Comitetele U.T.M. tre
buie să se preocupe mai mult de 
antrenarea unui număr din ce în 
ce mai mare de tineri în activi
tatea culturală, de lărgirea bazei 
de masă a acestei activități. Pe 
lîngă formațiile artistice existen 
te trebuie antrenați mult mai 
mulți tineri care să învețe îm
preună cu aceștia, pentru a se 
forma apoi mai multe echipe, și 
din ce în ce mai bune, care să 
contribuie la educația comunistă 
a tineretului.

Este de datoria Comitetului 
orășenesc U.T.M. Pitești să con
troleze și să îndrume mai mult 
activitatea cultural-artistică din 
organizațiile de bază U.T.M. El 
trebuie să le îndrepte spre o 
participare mai activă la Casa 
tineretului „Vasile Tudose", Casa 
de cultură .,23 August" (de cu- 
rînd deschise în localitate), la 
Palatul Culturii — organizațiile 
de bază U.T.M. fiind primele 
care trebuie să sprijine activitatea 
cultural-artistică a acestor lăca 
șuri de cultură. De asemenea co
mitetul orășenesc U.T.M. treb rie 
să se preocupe de sprijinul și a- 
jutorul competent pe care aceste 
lăcașuri de cultură le pot da for
mațiilor artistice pentru continua 
lor dezvoltare.

in total, pe întreaga regiune 
au participat la această 
340 de tineri, efectuînd 
ore muncă voluntară.

Intr-o singură zi, mii 
neri, plantînd pe marginea șose
lelor pomi fructiferi și sădind în 
păduri puieți au creat prin mun
ca lor entuziastă temelia unei 
bogății care va dăinui poate sute 
de ani. Este o mare mîndrie 
pentru tineri să-și lase încrustată 
sîrguința în priveliștea viitoare 
a șoselelor mărginite de pomi, in 
pădurile care vor fi mai întinse 
și mai bogate.

In întreaga țară acțiunea de 
lărgire a sectorului pomicol și de 
împăduriri a început să se desfă
șoare cu intensitate. E necesar 
ca și pe viitor organizațiile 
U.T.M. să mobilizeze mase cît 
mai largi de tineri la această 
acțiune patriotică a tineretului.

acțiune
650 de

de ti-

Numirea ambasadorului
R. P. Romîne 

în Republica Irak
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, tovară 
șui Constantin Stănescu, ambasa 
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romîne în 
Republica Arabă Unită și în Re 
publica Sudan și trimis extraor
dinar și ministrul plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în 
Etiopia, a fost acreditat și în ca
litate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Republica 
Irak.

Vizitele delegației culturale birmane
Delegația culturală din Uniunea tenie cu popoarele din Asia și A- 

Birmană, în frunte cu U Ba frica. In cadrul întrevederii, care 
Kyaw, ministru adjunct al Edu- ' ‘ ' ........................... ..
cației și Culturii, care ne vizitează 
țara la invitația Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, a făcut 
în cursul zilei de duminică o călă
torie pe Valea Prahovei. Oaspeții 
au vizitat uzinele de autocamioane 
„Steagul roșu" din Orașul Stalin 
și grupul școlar de pe lîngă a- 
ceste uzine, Biserica Neagră și 
instituții culturale din acest 
oraș, precum și Castelul Peleș și 
Pelișorul din Sinaia.

Luni dimineața, membrii dele
gației culturale din Uniunea Bir
mană au făcut o vizită la Univer
sitatea „C. 1. Parhon" din Capi
tală, unde au fost primiți de con
ducerea Universității în frunte cu 
acad, lorgu Iordan, rectorul uni
versității. Oaspeții au luat cunoș
tință de organizarea și structura 
învățămîntului superior din țara 
noastră și în special de activitatea 
ce se desfășoară în Universitatea 
„C. I. Parhon".

In aceeași dimineață, delegația 
culturală din Uniunea Birmană a 
avut o întrevedere cu membri ai 
Consiliului de conducere al Ligii 
romîne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa. La întrevedere 
au luat parte acad. Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte; prof. univ. 
Stanciu Stoian, secretar general, 
dr. Florica Bagdasar și Sanda 
Rangheț, membri ai Consiliului de 
conducere al Ligii romîne de prie-

a decurs într-o atmosferă de cal-* 
dă prietenie, oaspeții s-au intere
sat de organizarea și activitatea 
Ligii.

Luni la amiază, membrii dele
gației 
mană 
gust", 
cîteva 
tocești 
au vizionat, 
filmelor, un program de filme ro
mînești.

culturale din Uniunea Bir- 
au vizitat uzinele „23 Au- 
iar în cursul după amiezii 
cartiere de locuințe munci- 
din Capitală De asemenea, 
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Al IV-lea concurs pe țară 
al grupelor sanitare 

de Cruce Roșie
stadionul Tineretului dinPe

Capitală s-a desfășurat duminică 
și luni cel de-al IV-lea concurs 
pe țară al grupelor sanitare ale 
Crucii Roșii a R.P. Romîne.

La deschiderea concursului 
care a avut loc duminică dimi
neața au luat parte tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P Romîne, Petre 
Borilă și Ștefan Voitec, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești, cadre

sanitare și numeroși oameni ai 
muncii din Capitală.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de dr. Octavian Belea, 
președintele C C. al Crucii Roșii 
a R.P. Romîne. Vorbitorul a sub 
liniat ajutorul pe care echipierii 
sanitari din țara noastră îl a- 
cordă cadrelor medico-sanitare în 
policlinici, spitale, în întreprin
deri, unități agricole socialiste 
sau în prevenirea îmbolnăvirilor.
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TUDOR POPESCU:
Chinei populare este 
întregii omeniri.

MANEA MANESCU: 
forță a relațiilor economice în
tre țările socialiste.

P. MOLDOVAN: Rolul 
S.M.T. în construcția socialistă 
la sate și organizarea produc
ției agricole.

ELENA LASCU : Perfecțio
narea continuă a aparatului de 
stat în atenția organizațiilor 
de partid.

S. 1OSIFESCU : Știință și 
spirit de partid în critica lite
rară.

A. BUTENCO: Necesitatea 
istorică a dictaturii proleta
riatului și revizionismul con
temporan.

Cauza 
cauza

Marea

CRITICA Șl BIBLIOGRAFIE

— O înaltă tribună de luptă 
pentru pace și socialism.

CORNEL ALMAȘAN: O pu
ternică armă de luptă pentru 
puritatea teoriei marxist-leni- 
niste.

GHEORGHE DOLGU: Să 
ridicăm nivelul predării econo
miei politice în învățămîntul 
superior.

DIN MIȘCAREA 
MUNCITOREASCA 
INTERNAȚIONALA

— Hotărîrile Congresului— Hotărîrile Congresului al 
V-lea al P.S.U.G. — o contri
buție la aplicarea creatoare a 
marxism-leninismului.

JOHN GOLL AN : Progra
mul economic al partidului la- 

— o trădare a cauzei 
muncitoare.

burist 
clasei

NOTE
DRAGNE: Anuarul staGH. 

tistic al R.P.R. pe 1958.
P. BERARU: Mai multă 

exigență ideologică.



Din R. P. Ch ineză

0 nouă acțiune criminală
al Ministerului Apărării al Republicii Populare Chineze

în R. P. Chineză

Poporul chinez va dejuca

a aviafiei ciankaișiste
PEKÎN 29 (Agerpres). — China Nouă transmite: Un purtător 

de cuvînt al Ministerului Apărării al Republicii Populare Chineze 
a făcut luni următoarea declarație: „La 24 septembrie, 143 de 
avioane ciankaișiste au violat spațiul nostru aerian deasupra pro
vinciilor Fuțzian, Sekian și Guandun, dedîndu-se la provocări ar
mate. în luptele aeriene, aviația ciankaișistă a folosit proiectile 
teleghidate „Sidewinder", fabricate in S.U.A. pentru a doborî unui 
dintre avioanele noastre. Aviația ciankaișistă a lansat cinci proiec
tile teleghidate „Sidewinder" în ziua de 24 septembrie între orele 
9,30 și 9,40 dim. Proiectilele au fost lansate în spațiu' în zona 
localităților Ventiou, fuian și Loșin din provincia Sekian. Părți 
din proiectile au fost găsite în zona localității Venciou. S-au găsit 
între altele receptorul de raze infraroșii, focosul neexplodat și bu
căți mari din corpul rachetei care au fost aduse la Pekin pentru 
a fi expuse.

Noua provocare armată a aviației ciankaișiste s-a produs după 
ce Statele Unite au echipat-o cu avioane F-86 și F-100 cu proiec
tile teleghidate „Sidewinder" și cu alte arme moderne și după ce 
conducătorii militari ai Statelor Unite au conferit la Taipe 
cu clica ciankaișistă. Aceasta arată că este vorba de o chestiune 
extrem de gravă.

Purtătorul de cuvînt al Ministerului Apărării este autorizat să 
declare în mod solemn că Armata Populară de Eliberare a po
porului chinez este hotărită să dea lovituri de pedeapsă aviației 
ciankaișiste pentru această acțiune criminală".

Vizita delegației 
Forțelor Armate 
ale R. P. Romine

PEKIN 29 (Agerpres).—China 
Nouă transmite : Membrii delega
ției Forțelor Armate ale R.P. Ro
mine, condusă de general colo
nel Leonlin Sălăjan, ministrul For
țelor Armate ale R.P. Roțnîne, au 
viaitat în dimineața zilei de 29 
septembrie o școală de tancliiști 
a armatei populare chineze de e- 
liberare.

Delegația a fost însoțită de ge
neral Pîn Se-hui locțiitor al șefu
lui de stat major al Armatei 
populare de eliberare și general- 
maior Sun San, șeful Departamen
tului tehnic al trupelor de blin
date.

planurile agresorilor americani
Declarația lui Ciu En-lai

PEKIN 28 (Agerpres). — CHI
NA NOUÂ transmite : Luînd cu- 
vîntul la 28 septembrie la re
cepția dată în cinstea specialiști
lor străini cu prilejul celei de-a 
9-a aniversări a constituirii Repu
blicii Populare Chineze, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat, 
a declarat că dacă imperialiștii a- 
mericani vor dezlănțui totuși un 
război pentru insulele Țzînmîn- 
dao și Matsushan, poporul chinez 
de 600 de milioane strîns unit va 
dejuca complet, cu sprijinul și da
torită solidarității întregului lagăr 
socialist și a tuturor țărilor și po
poarelor iubitoare de pace, acțiu- ’ 
nile agresive ale imperialiștilor a- 
merioani. Poporul chinez, a decla
rat Ciu En-lai, apără ferm suve
ranitatea și integritatea teritorială 
a țării, cauza păcii, și în același 
timp nu renunță la eforturile în
dreptate spre rezolvarea prin tra
tative pașnice a problemelor liti
gioase dintre R. P. Chineză și 
S.U.A.

In ultimul timp imperialiștii a- 
mericani au recurs la provocări 
militare în regiunea strîmtorii Tai- 
van și amenință țara noastră cu 
războiul încercînd să-și extindă a- 
gresiunea de pe insulele Taivan 
și Penhuledao la insulele Țzîn- 
inîndao și Matsushan oare intră în 
apele teritoriale ale Chinei.

Poporul chinez, a declarat pre
mierul Ciu En-lai, nu va tolera

în nici un caz acest amestec al 
imperialiștilor americani în trebu
rile interne ale țării noastre.

Sintem profund recunoscători ță
rilor din lagărul socialist, în frun
te ou Uniunea Sovietică, a decla
rat în încheiere Ciu En-lai, pentru 
simpatia fierbinte și sprijinul pu
ternic pe care îl acordă luptei 
noastre juste și care însuflețesc și 
mai muit poporul nostru.

Noi grava provocări ale S.U.A 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 29 (Agerpres). — In 
cursul zilei de duminică 22 avi
oane militare americane au pă
truns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze în regiunea Amoy, pro
vincia Fuțzian. In același timp 
cinci vase americane de război au 
invadat apele teritoriale chineze 
în regiunea Fuțzian. *

Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului de Externe al R. P. Chineze 
a fost 
vernul 
ment
grave provocări militare 
de Statele Unite.

autorizat 
chinez dă 
serios împotriva

să declare : Gu- 
al 16-lea avertis- 

acestor 
comise

9

Construirea secției constructoare de mari generatoare cu abur a 
fost terminată la Harbin, provincia Helunțzian. Secția va putea 
produce generatoare pentru turbinele cu aburi de mari proporții, 
ajungînd de la 200.000 pînă la 300.000 k\V.

In fotografie: Ultima fază a montării unei gigantice mașini ver
ticale de frezat.

In vliforli 7 an!

Producția de energie 
a U. R. S. S. va

cu 60 milioane
MOSCOVA 29. — Corespon

dentul Agerpres transmite: In 
cadrul unei convorbiri cu un co
respondent al ziarului „Litera- 
tumaia Gazeta", A. Pavlenko, 
ministrul Centralelor Electrice 
al U.R.S.S., a declarat că în vii
torii 7 ani producția 
electrică a țării va 
60.000.000 kW.

în prezent, toate 
electrice ale U.R.S.S. 
50.000.000 de kilowați, 
cuvinte, planul de 7 ani care va 
fi supus dezbaterii Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S., prevede 
construirea și punerea in funcțiu
ne a unor surse energetice de 2,2 
ori mai mari decît de-a lungul 
întregii istorii de 41 de ani a 
statului sovietic. Această uriașă 
creștere a producției de energie

de energie 
crește cu

centralele 
. produc 

Cu alte

electrică
crește

pu-se va realiza prin 
funcțiune a hidrocen-

Telegramă
CĂTRE 

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC

ROM IN
București

electrică 
nerea în 
tralelor aflate in prezent în curs 
de construcție și mai ales prin 
forțarea ritmului de construire a 
termocentralelor ce vor funcțio
na pe bază de cărbune, petrol și 
gaz.

Liniile de înaltă tensiune cu o 
lungime de 200.000 km., care vor 
împinzi țara de la un capăt la al
tul, ar putea înconjura de 5 ori 
g'obul pămîntesc pe la ecuator. 
La sfîrșitul perioadei de 7 ani 
toate colhozurile și sovhozurile, 
toate satele vor fi electrificate. 
Totodată se vor electrifica 20.000 
km. de căi ferate, printre care 
toate căile ferate din Siberia, și 
o parte a rețelei feroviare din 
partea europeană a țării.

Zilele culturii romînești“ 
în Ucraina

KIEV 29 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : In salo Filar
monicii regionale din Stalino 
a avut loc duminică adunarea fes
tivă consacrată „Zilelor culturii 
romînești în Ucraina". La aduna
re au participat mineri, metalur- 
giști, constructori, intelectuali, stu- 
denți și elevi. Reprezentanți ai 
oamenilor muncii și ai vieții cultu
rale au salutat cu căldură grupul 
de delegați romîni veniți aici în 
frunte cu acad, prof. N. Gh. Lupu. 
Din partea delegației romîne ă 
vorbit Ștefan Kovacs, directorul 
Institutului de mine din Petro
șani.

După adunare a avut loc un 
concert cu participarea artiștilor 
romîni, a celor din Stalino și a 
echipelor fruntașe de artiști ama
tori din Donbas.

La cinematografele și cluburile 
din Dnepropetrovsk ca și în ce
lelalte orașe ale Ucrainei s-zzu des
chis expoziții care înfățișează as
pecte ale dezvoltării economiei, 
culturii și științei în R.P. Romînă.

La Vinița au avut loc primele 
două concerte ale ansamblului de 
cîntece și dansuri al Ministerului 
Forțelor Armate ale R.P. Ramîne.

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului 

Comunist din Finlanda vă mulțu
mește fierbinte pentru felicitările 
frățești trimise cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a partidului 
nostru. Sîrriem mîndri că în ziua 
marii sale sărbători, partidul no
stru a primit atîtea dovezi că este 
membru al familiei frățești a nar- 
tidelor comuniste și muncitorești, 
care luptă sub steagul marxism- 
leninismului în țările socialismu
lui și țările capitalismului

Succesele partidului nostru au 
devenit posibile numai datorită 
faptului, că după Revoluția Socia
listă din Octombrie socialismul a 
învins pe o mare parte a globu
lui pămînfgsc. Sîntem. de aseme
nea. bucuroși că și în tara voa
stră se construiește socialismul. 
Aceast a tfe a iută să trecem mai 
curînd pe același drum de dezvol
tare.

Sîntem convinși că una din sar
cinile noastre, care nu suferă a- 
mînare, în zilele de astăzi, este 
întărirea solidarității reciproce a 
întregii mișcări muncitorești inter
naționale, lupta pentru puritatea 
marxism-leninismului.

Permiteți-ne să dorim partidu
lui dv. noi succese în munca lui 
nobilă pentru viitorul socialist al 
poporului dv., în lupta lui pentru 
prietenie și pace între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN FINLANDA

Libanul cere retragerea imediată 
americane

Vizita tovarășului Mao Țze-dun 
în provincia Hubei

a trupelor
BEIRUT 29 (Agerpres). — 

Ziarul „Al-Kifah** scrie că in 
cursul convorbirii de sămbătă cu 
McClintock ambasadorul S.U.A, 
în Liban, Rașid Karami, primul 
ministru al Libanului, a cerut 
ambasadorului să coipunice guver
nului său că este necesar ca a- 
cesta să ia măsuri pentru evacua
rea imediată a trupelor americane 
din Liban.

Presa anunță că Takla, minis
trul Afacerilor Externe al Liba
nului, pregătește o notă către gu
vernul S.U.A. în care va cere re
tragerea trupelor americane din 
Liban, Această notă va fi remisă 
ambasadorului S.U A. la Beirut 
după ce parlamentul va acorda 
învestitura noului guvern.

Cu toate că s-a cerut retrage
rea trupelor americane, corespon
denții de presă relatează că pe 
străzile Beirutului circulă militari

americani înarmați iar la colțurile 
străzilor sint staționate ca fi îna
inte tancuri americane.

★
BEIRUT 28 (Agerpres). — 

Cercurile reacționare din Liban 
continuă să recurgă la manevre 
provocatoare încercînd să agrave
ze situația din țară fi să submi
neze pozițiile noului guvern liba
nez. Bande înarmate de falan- 
gifti construiesc baricade și sapă 
tranșee în cartierele din Beirut 
locuite de creștini. Conducătorii 
falangiștii îndeamnă populația să 
participe la „greva generală" pen
tru a forța guvernul Rașid Ka- 
rami să-și dea demisia. Pierre 
Djemael, șeful falangiștilor, a de
clarat că partizanii sui „vor parti
cipa la greva organizată împotri
va guvernului Karami".

PEKIN 29 (Agerpres).— După La Uhan și Huanși președinte-
-............................... . .. 1 a acordat o

mare atenție producției de oțel 
și de fontă. El a vizitat o serie 

; de întreprinderi metalurgice prin
tre care combinatul metalurgic 
din Uhan, mina de minereu de 
fier și uzina metalurgică din 
Daes, precum și furnalul înalt și 
filatura nr. 1 din Ucean.

Cu prilejul vizitelor făcute, pre
ședintele Mao Țze-dun s-a întîlnit 
cu aproximativ 40.000 de munci
tori și funcționari, dînd , o .înaltă 
apreciere entuziasmului revoluțio
nar și spiritului inovator mânife- 

-• state de aceștia în cadrul mișcării 
pentru dezvoltarea pe scară largă 
a siderurgiei.

In cursul vizitei sale, preșe
dintele Mao Țze-dun a arătat că 
o întreprindere atît de mare cum 
este combinatul metalurgic de la 
Uhan se poate transforma treptat 
într-un combinat mixt. La un 
astfel de combinat, în afară de 
întreprinderi pentru producția di
feritelor metale feroase, vor 
trebui ridicate întreprinderi con
structoare de mașini, întreprin
deri chimice și pentru industria 
de construcții. El a arătat de a- 
semenea că la o întreprindere 
atît de mare trebuie creată o co
mună populară care, în afară de 
industrie, să se ocupe și de agri
cultură, comerț, învățămînt și 
instrucția militară.

Președintele Mao Țze-dun a vi
zitat Universitatea și uzina pen
tru construcția de mașini-unelte 
grele din Uhan. Datorită mișcării 
pentru îmbunătățirea stilului în 
muncă, Universitatea și uzina pen
tru construcția de mașini unelte- 
grele din Uhan au obținut mari 
succese în producție și îmbunătă
țirea învățămîntului. Datorită miș-

cum anunță China Nouă, la în- le Mao Țze-dun 
ceputul lunii septembrie Mao Țze- 
dun, președintele Republicii Popu
lare Chineze, a vizitat timp de 
șase zile localitățile Uhan și 
Huanși din provincia Hubei, unde 
s-a interesat de activitatea între
prinderilor și organizațiilor lo
cale și a dat indicații importante 
cu privire la producția oțelului și 
a fontej și la organizarea învă- 
țămîntului superior.

cării pentru îmbunătățirea stilului 
în muncă, au crescut considerabil 
conștiința socialistă și nivelul 
ideologic al profesorilor și studen
ților.

Președintele Mao Țze-dun a vi
zitat, de asemenea, uzina pentru 
construcția de mașini-unelte grele 
din Uhan. El a acordat o deose
bită atenție metodei de construcții 
și producție simultană, folosită în 
această uzină.

La Little Rock

Intr-o atmosferă încordată de teroare și presiuni

In Franța a avut loc referendumul
w

Rezulbatele referendumului con
stituțional pe teritoriul Franței 
au fost cunoscute ieri noapte. Pe 
listele electorale au fost înscrise 
26.606.948 persoane. La vot au 
participat 22.595.703 alegători, a- 
dică 84,9 la sută dintre persoanele 
care se bucură de dreptul la vot. 
79,25 la sută, adică 17.666.828 vo
turi au fost date pentru noua con
stituție. 20,75 la sută, sau 
4.624.475 de alegători s-au pro
nunțat pentru „NU**.

Cum a decurs votul la Paris, 
ce s-ar putea spune despre atmo
sfera care a domnit aici în ziua 
referendumului ?

în duda zilei frumoase de toa
mnă, cum nu sint multe la Paris 
în această perioadă a anului, at
mosfera era apăsătoare, încordată, 
în fața porților comisariatelor de 
poliție, agenți cu degetul pe tră
gaci făceau de gardă. Sergenților 
din post li se instalase îngrădituri 
de beton armat. Ciracii poliției 
circulau neîncetat pe străzi și mai 
ales în jurul centrelor de votare, 
acolo unde se aflau urnele verzi 
sigilate și închise cu lacăte.

...în glorioasa piață a Bastiliei 
m-a izbit un aer nesănătos, îmbie- 
sit : mirosea de acum a fascism, 
în noaptea zilei votării, un număr 
de huligani, sub protecția autoca
mioanelor poliției, care ocupaseră 
piața, au minjit cu inscripții ob
scene solul obeliscului înălțat în 
cinstea eroilor rezistenței. în ziua 
premergătoare votului, indivizi 
suspecți au răspîndit un număr 
falsificat al ziarului „L’Hunvanite6* 
care conținea îndemnuri de a se 
vota pentru constituție. Acest fapt 
amintește de metodele folosite de 
ocupanțiî hitleriști ai Parisului. 
Actele samavolnice, săvîrșite de 
gangsteri de după colțurile străzi" 
lor, sînt puse după cîteva ore de 
presa reacționară pe seama apă
rătorilor instituțiilor republicane.

...Din cartierele îmbuibaților își 
iau zborul mașini confortabile ; 
adepții noii constituții se grăbesc 
să spună „DA11. Ei nu au nevoie 
de Republică, îi irită cuvin tul 
„democrație** ; ei au nevoie de 
un „guvern forte6*, după cum a 
spus Villier, președintele Consi
liului naționul al industriașilor 
francezi, care în numele instituției 
ce o patronează a dat sute de mi
lioane de franci pentru propagan
da în favoarea noii constituții.

După cum a devenit cunoscut, 
noua constituție va fi promulgată 
la 5 octombrie. începînd de la a- 
ccrstă dată, guvernul va căpăta pe 
baza noii constituții împuterniciri 
extraordinare, foarte largi, pe ter~

men de 4 luni. (In articolul 91 
al noii constituții se spune că „in
stituțiile republicii, prevăzute in 
această constituție, trebuie să fie 
create în termen de 4 luni de la 
data intrării ei în vigoare"). Gu
vernul va avea dreptul in confor
mitate cu art. 92 să elaboreze „de
crete cu putere de lege" pentru 
crearea de noi organe ale puterii.

Demagogia, enormele mijloace 
de propagandă de care a dispus 
guvernul De Gaulle, scindarea for
țelor de stingă și republicane, da
torită atitudinii unor conducători, 
socialiști și in primul pi ud a rene
gatului Guy Mollet, au contribuit 
la rezultatul referendumului de 
duminică, rezultat de care gene
ralul De Gaulle se va folosi mîine

Corespondentă telefonică
El elaborează și aprobă legea •- 
leciorală pentru viitoarele 
parlamentare și poate „să 
șurile pe care le consideră 
re...**,

în acest fel proporțiile 
împuterniciri extraordinare depind 
numai de interpretarea articolelor 
amintite.

Cit privește foștii parlamentari 
care-și păstrează mandatele pînă 
la noile alegeri în Adunarea Nr 
țională ei au fost puși de fapt 
finitiv în disponibilitate și nu 
mai participa la conducerea 
burilor țării.

Cum va folosi generalul 
Gaulle toate împuternicirile sale ? 
Aceasta este întrebarea pe care 
și-o pun astăzi cu multă îngrijo
rare numeroși francezi cinstiți. De 
altfel răspunsul nu va întîrzia 
Marți sau miercuri va avea loc o 
ședință a Consiliului de Miniștri, 
unde guvernul va lua o serie de 
măsuri în urma desfășurării re
ferendumului. A doua zi, genera
lul De Gaulle va pleca din nou 
pentru două zile în Algeria și va 
rosti o cuvîntare la Constantine. 
Neîndoios că el va folosi această 
călătorie pentru a clarifica cîteva 
din marile probleme ale politicii 
sale. Vorbind despre lovitura 
cistă de la 13 mai, pentru 
referendumul n-a fost decît 
din consecințe, De Gaulle 
trebui în mod special să-și defi
nească mai deschis atitudinea sa 
față de autorii acestei lovituri de 
stat. Conducătorii comitetului sal
vării publice din Alger și-au ma
nifested de pe acum nerăbdarea în 
această privință, exprimîndu-se 
cu brutalitate asupra atitudinii 
guvernului insuficient de clară în 
problema algeriană. Generalul De 
Gaulle nu va mai putea să con- 
tinuie să mascheze, oarecum, ade
văratele intenții în legătură cu 
Algeria. De altfel, rezultatele de 
la 28 septembrie îi dau posibili
tatea generalului De Gaulle să 
ducă pe față politica preconizată 
de cercurile ultrareacțiotiare.

alegeri 
ia ma- 
necesa-

acestor

de- 
vor 
tre-

De

f os
ca re 
una 

va

pentru a lua orice mături antide
mocratice pe care le va socoti ne
cesare.

Bandele fasciste devin deosebit 
de îndrăznețe fi de violente, ele 
sini încurajate sub privirile pa
sive ale autorităților să-fi conti
nue atentatele împotriva organi
zațiilor democrate, atentate care 
rămîn nepedepsite. Aceasta este 
doar o primă consecință a rezulta
telor referendumului.

Profitînd de rezultatul referen
dumului, ultrareacțiunea va căuta 
acum să obțină toate 
posibile. Astăzi se fac 
dictatura personală fi

generalului De Gaulle să fie întă
rită, pentru ca mîine, ea să cede
ze locul fascismului. Fără îndoia
lă că, 
Gaulle 
numai 
„Nu", 
simpli, care amețiți de propagan
da guvernamentală, deși au votat 
„Da", nu se gîndesc să sprijine 
ideea de a se acorda generalului 
De Gaulle împuterniciri dictato
riale.

Partidul Comunist Francez a a- 
vertizat din timp asupra perico
lului instaurării unui regim fascist 
în Franța, Majoritatea clasei mun
citoare, rispuruând la chemarea 
partidului său, care a arătat calea 
corespunzătoare pentru salvarea 
intereselor naționale ale Franței, 
vottnd „Au" a dat încă o dată un 
exemplu de rezistență împotriva 
fasciștilor.

Unirea tuturor forțelor republi
cane fi democratice este astăzi 
absolut necesară fi urgentă, deoa
rece libertățile republicane sînt 
acum mai mult decît oricînd ame
nințate în Franța.

în viitor, generalul De 
va trebui să facă față nu 
ostilității celor ce au votat 
ci fi numeroșilor francezi

Rasiștii își bat 
joc de legi

LITTLE ROCK 29 (Agerpres). 
Populația din Little Rock a fost 
chemată duminică să se pronun
țe printr-un referendum dacă este 
sau nu de acord cu hotărîrea 
Curții Supreme de a desființa 
segregația rasială în școli.

„Un asemenea referendum nu 
are nici cea mai mică bază le
gală.

Cu toate acestea, referendumul 
a avut loc. împotriva desființării 
segregației s-au pronunțat 19.470 
de alegători, iar pentru desfiin
țarea segregației 7.565 de alegă
tori.

îndată după anunțarea rezul
tatului definitiv al referendumu
lui s-a făcut cunoscut că între 
direcțiile școlilor din Little Rock 
și un grup particular constituit 
ad-hoc s-a încheiat un contract 
de închiriere în baza căruia lo
calurile celor patru școli din oraș 
au fost cedate acestui grup.

Pentru elevii negri, școlile din cunoscutul centru 
rasist, Little Rock, ca și din multe alte localități din 

S.U.A., sint închise. ,

De Gaulle amenință cu represalii 
Guineea franceză pentru că 

A spus în majoritate „NU
avantajele 

eforturi ca 
militară a

REGIS BERGERON 
corespondentul „Sclnteii tinerctu 

la Paris

IN FRANȚA

NOUA LOCUINȚA A FASCISTULUI
Desen de NIC. NICOLAESCU

PARIS 29 (Agerpres). — După 
cum transmite France Presse, gu
vernul De Gaulle „va lua măsuri 
grabnice împotriva Guineei france
ze", colonie a cărei populație a 
votat în majoritate covîrșitoare 
„NU", la referendumul din 28 
septembrie.

Intr-un comunicat oficial al gu
vernului francez, remis luni lui Se- 
ku Ture, președintele Consiliului de 
guvernămînt al Guineei, se anun
ță oficial că Franța va bloca toa
te creditele care erau destinate a- 
cestui teritoriu și că în termen

de două luni toți funcționarii și 
tehnicienii francezi din Guineea 
vor fi rechemați.

Guineea franceză este un teri
toriu cu o suprafață de 231.000 
km. pătrați și cu o populație de 
peste două milioane de locuitori, 
bogată în diverse produse agrico
le, tropicale, în cauciuc și alumi
niu. Colonie franceză din prima 
jumătate a secolului al 19-lea, ea 
se va proclama în curînd indepen
dentă, așa cum a anunțat Seku 
Ture într-o declarație făcută la 28 
septembrie.

(Ziarele)

In regiunea siriană a R. A. U 
se va efectua o reformă agrară

„LAC ATU L"
Desen de V. VAS1LIU

(Agerpres). — 
dat publicității

La 
de-

CAIRO 29 
Caito a fost 
crețul care stabilește efectuarea 
unei reforme agrare în regiunea 
siriană a R.A.U.

Reforma agrară prevede că un 
proprietar nu are dreptul să po
sede mai mult de 80 de ha. de pă
mînt irigat sau livezi^ sau mai 
mult de 300 de ha. de pămînt 
neirigat. De asemenea proprietarul 
poate ceda încă aproximativ ju
mătate din suprafețele menționate 
soției sau copiilor. După cinci 
ani de la anunțarea reformei, sta
tul va confisca pămîntul care de
pășește maximum stabilit. Cei că
rora li se va confisca pămîntul 
vor avea dreptul la o compensa
ție.

Pămîntul confiscat va fi împăr
țit în loturi de ccl mult 8 ha. de 
pămînt irigat sau livezi, sau 
de ha. de pămînt neirigat.

Prețul pămîntului împărțit va 
fi stabilit în Raport cu suma com
pensațiilor plătite dc stat celor 
ce li se confiscă pămîntul, plus o 
dobîndă de 0,5 la sută pe an. Pă- 
mîntul va fi plătit de țărani în 
40 de ani.

Paralel cu aceasta se creează 
societăți cooperatiste la care vor 
participa țărani care vor primi pă
mînt în urma reformei agrare. So
cietățile cooperatiste vor acorda 
împrumuturi pentru cumpărarea 
de semințe, îngrășăminte, vite, ma
șini etc.
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RUDAPESTA. - Cu prilejul 
..Ziildf armatei populare ungare", 
care se sărbătorește în fiecare an 
la 29 septembrie, >a Teatrul Ar. 
matei Populare din Budapesta a 
avut loc o adunare festivă la care 
au participat Janos Kadar. prim, 
secretar a| C.C. a| P M.S.U. și alți 
membri ai guvernului.

PR AGA. — tn ziua de 28 sep
tembrie a sosit la Praga tov. Voi- 
nea Marinescu, ministrul Sănătă
ții ,al R. P. Romine, pentru a par
ticipa la lucrările conferinței mi
niștrilor sănătății din țările de de
mocrație populară care va începe 
marți, 30 septembrie,

BONN. — Heinz Renner, fost 
deputat tn Bundestag din partea 
Partidului Comunist din Germa, 
nia, arestat acum cîteva zile tn

Berlinul occidental, a fost pus în 
libertate ta 27 septembrie |a Essen.

ATENA. — După remiterea de 
către arhiepiscopul Makarios a 
propunerilor sale .privind proble
ma Ciprului, din Atena se anunță 
că guvernul grec aprobă propune, 
rile făcute de către Makarios.

MOSCQVA. — Eminentul să-' 
vant-biolog sovietic, acad. Trofim 
Lisenko, a fost decorat cu Ordi
nul Lenin. Lîsenko a fost d'stins 
cu această decorație în legătură 
cu împlinirea a 60 de ani de la 
nașterea sa și pentru 
sebite tn dezvoltarea 
gricole și acordarea 
practic producției

MOSCOVA. — Pini la 30 sep
tembrie ora 6 dimineața, cel de al 
treilea satelit artificial sovietic < 
înconjurat pămîntul de 1887 de ori.

merite deo. 
științei ia
de ajutor
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