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SOSIREA DELEGAȚIEI Uzina de acid sulfuric ți de la Năvodari

de partid și guvernamentală Si aici au lucrat
9

a R. P. Romîne în R. Cehoslovacă brigadierii!
la trimișii' PRAGA 20 — De 

speciali AGERPRES:
Luni dimineața delegația 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne a sosit în 
capitala Republicii Cehoslovace — 
Praga.

Delegația este alcătuită din to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
membru în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale, conducătorul de
legației, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, membru al 
Piroului Politic al C.C. al P.M.R.,

de

Petre Borilă, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., șeful Direcției de 
propagandă și cultură a C.C. al 
P.AÎ.R. și G. Gaston-Marin, pre
ședintele Comisiei de Stat a 
Planificării.

Delegația este însoțită de consi
lieri, experți și ziariști.

împreună cu delegația a sosit 
de asemenea, dr. Iyan Rohal Ilkiv, 
ambasadorul R. 
R.P. Romînă.

La sosirea pe teritoriul 
slovac, membrii delegației romîne 
au fost întîmpinați de Gustav 
Soucek, șeful secției externe a 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Antonin Gregor, 
prim-locțiitor al ministrului A- 
facerilor Externe, Karel Klima, 
locțiitor al ministrului Afa
cerilor Interne, Jan Stencl, vice
președinte al corpului împuternici-

Cehoslovace în

ceho-

ților din Slovacia, Samuel Takac, 
împuternicit pentru problemele 
construcțiilor din Slovacia, precum 
și de ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Romîne la 
Praga, Gheorghe Vidrașcu.

Sosirea la Praga a delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne a prilejuit o pu
ternică manifestare a trainicei 
prietenii ce unește poporul ceho
slovac cu poporul romîn, în ma
rea Jamilie a țărilor socialiste. Cu 
toată ploaia măruntă ce cădea a- 
supra orașului, peroanele gării

T In timpul convorbirilor oficiale romîno-cehoslovace ",

principale din Praga, piața gării 
cît și arterele ce duc spre centrul 
orașului erau pline de mii și mii 
de locuitori ai vechii capitale a 
Cehoslovaciei, veniți să întîmpine 
pe solii poporului romîn prieten. 
Pe construcția masivă a gării, pe 
clădirile din apropiere, în mîinile 
miilor de praghezi prezenți flu
turau înfrățite drapele tricolore 
romînești și cehoslovace. Pe o 
mare pancartă care domina împre
jurimile erau înscrise în limbile 
romînă și cehă cuvintele: „Salutăm 
din toată inima pe reprezentanții 
poporului frate romîn"

In întîmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Romîne pe peronul gării se aflau 
tovarășii: Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Cehoslovace, Vi
liam Siroky, membru în Biroul

(Continuare în pag. IV-a)

Au început 
convorbirile dintre 
dslegațitla romînî 

și cehoslovacă

Discursul rostit de tovarășul 
Antonin Novotng

DRAGA TOVARĂȘE GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
DRAGA TOVARĂȘE CHIVU STOICA,
DRAGI TOVARĂȘI ȘI PRIETENI,

Discursul rostit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

SCUMPE TOVARĂȘE NOVOTNY,
SCUMPE TOVARĂȘE SIROKY,
DRAGI TOVARĂȘI ȘI PRIETENI,

Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Co- 
nunist din Cehoslovacia, în numele guvernului, Frontului Națio- 
lal și în numele poporului nostru să vă urez din toată inima bun 
^enit dumneavoastră, reprezentanți ai Partidului Muncitoresc Ro
nin, ai guvernului Rominiei democrat-populare și ai poporului ro- 

. nîn.
Intîmpinăm cu mare bucurie pe tovarășii și prietenii noștri dragi 

1 apropiați — tovarășul Gheorghe Gheorghiu.Dej, prim-secretar al 
Z.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, membru în Prezidiul Marii 
kdunări Naționale, tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului 
le Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., tovarășul 
’etre Borilă, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru al 
îiroului Politic al C.C. al P.M.R., tovarășul Ștefan Voitec, vicepre- 
edinte al Consiliului de Miniștri, membru supleant al Biroului Po- 
itic al C.C. al P.M.R., tovarășul Leonte Răutu, membru supleant 
ii Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direcției de propagandă 
i cultură a C.C. ai P.M.R., tovarășul G. Gaston-Marin, președin- 
ele Comisiei de Stat a Planificării și pe ceilalți tovarăși.

Prietenia frățească a popoarelor țărilor noastre are vechi tradiții 
le căror rădăcini se află în lupta comună împotriva capitaliștilor, 
larilor moșieri și a fascismului. Această prietenie s-a adîncit și 
ia! mult în lupta împotriva fasciștilor hitleriști cînd, cot la cot cu 
roica Armată Sovietică au luptat și soldații romîni, mulți dintre ei 
;rtfindu-și viața pentru eliberarea republicii noastre.
Poporul cehoslovac nu va uita acest ajutor și aportul pe care po- 

orul romîn l-a adus la eliberarea noastră.
Jertfele pe care clasa muncitoare și poporul muncitor din Romî- 

ia le-au adus în lupta lor condusă de Partidul Comunist împotriva 
ictaturii fasciste, pentru libertate și viață mai bună și mai fericită 
î patria lor, au dat roade bogate. Astăzi poporul romîn, partidul 
I guvernul său luptă pe frontul socialismului și păcii pentru ca 
iealurile celor mai buni fii ai poporului romîn să devină realitate.
Poporul cehoslovac se bucură sincer de succesele realizate de 

oporul romîn în construirea societății noi, socialiste în țara sa. 
iărețele realizări și dezvoltarea producției industriale care, în 
împărăție cu anul 1938 a crescut de patru ori, avîntul agriculturii 
joperativizate și înflorirea culturii sînt o mărturie a faptului că 
ominia pășește ferm spre socialism. Oamenii muncii din republi- 
1 noastră, ca și partidul nostru comunist se bucură de aceste suc- 
;se și pentru că ele au fost realizate sub conducerea Partidului 
luncitoresc Romîn, conducător recunoscut al poporului romîn.
An de an crește necontenit prietenia noastră și colaborarea reci- 

■ocă în domeniul economic și cultural dintre țările noastre. Acea- 
a deoarece avem interese și țeluri comune, deoarece avem o sin- 
ură învățătură comună, marxism-leninismul, și deoarece facem 
arte integrantă din marea familie socialistă în fruntea căreia se 

■ flă Uniunea Sovietică.
TOVARĂȘI,
Ați venit la noi în perioada de după cel de-al XI-lea Congres al 
artidului Comunist din Cehoslovacia cind poporul nostru, sub con- 
icerea partidului comunist își concentrează forțele în vederea în- 
sp'inirii hotărîrilor congresului. In timpul vizitei la noi și cu pri- 
jul întilnirilor cu oamenii muncii din țara noastră, vă veți con- 
nge de hotărîrea lor fermă de a desăvîrși in timpul cel mai scurt 
înduirea socialistă. Vă veți convinge de sentimentele lor prie- 
nești față de Uniunea Sovietică și față de toate popoarele frățești 
n țările de democrație populară. Sîntem ferm convinși că vizita 

V. în Cehoslovacia va contribui Ia adincirea și dezvoltarea con- 
luă a relațiilor reciproce și a colaborării frățești, la strîngerea 
ntinuă a prieteniei dintre popoarele noastre.
Vizita dv., și desigur, și tratativele noastre comune, vor constitui 
dovadă in plus a unității ferme a lagărului socialist și a întregii 
ișcări muncitorești revoluționare internaționale, în spiritul interna- 
malismului proletar, în spiritul învățăturii marxist-Ieniniste. Vă 
ăm din toată inima, dragi tovarăși, incă o dată, bun venit in țara 
>astră.

Permiteți-mi, înainte de toate, să aduc mulțumiri Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și guvernului 
Republicii Cehoslovace pentru invitația făcută partidului și guver
nului nostru de a trimite în țara dv. o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii Populare Romîne.

Este pentru noi o mare cinste și bucurie de a veni în frumoasa 
dv. țară, în străvechea ei capitală, Praga, și de a putea cunoaște 
mai îndeaproape marile realizări obținute de harnicul și talentatul 
popor cehoslovac în economie, cultură, viață socială.

Mă folosesc de acest prilej pentru ca, în numele delegației 
noastre, să-mi îndeplinesc o sarcină plăcută — aceea de a vă 
transmite dv. și, prin dv., întregului popor cehoslovac, salutul 
frățesc, fierbinte al poporului romîn.

Relațiile de prietenie și stimă reciprocă între popoarele noastre 
au adinei rădăcini în trecut. Aceste relații au căpătat un conținut 
nou după ce țările noastre au fost eliberate de către glorioasa 
Armată Sovietică, iar popoarele romîn și cehoslovac și-au luat 
soarta în propriile lor mîini. La temelia prieteniei noastre trai
nice, de nezdruncinat, stă faptul că în țările noastre puterea apar
ține celor ce muncesc de la orașe și sate, că popoareîe noastre 
luptînd, sub steagul glorios al învățăturii marxist-Ieniniste, pentru 
victoria deplină a socialismului în patria lor, pășesc umăr la umăr, 
intr-o strinsă colaborare, în rîndurile marii familii a țărilor so
cialiste.

Intr-ajutorarea frățească intre țările socialiste șl, îndeosebi, ma
rele ajutor pe care îl primesc din partea Uniunii Sovietice, consti
tuie un factor de cea mai mare însemnătate al succesului în opera 
de construire a socialismului în aceste țări.

In anii puterii populare, colaborarea și intr-ajutorarea priete
nească între Republica Populară Romînă și Republica Cehoslovacă 
au luat o mare dezvoltare și se lărgesc tot mai mult. Partidul 
Muncitoresc Romin, guvernul R.P. Romîne, oamenii muncii din 
țara noastră dau o mare prețuire ajutorului tovărășesc pe care 
poporul rom’n îl primește din partea poporului frate cehoslovac 
în diferite ramuri ale economiei, înaltelor calități tehnice ale utila
jului și materialelor produse de industria 
care o depun în țara noastră inginerii și 
Pentru tot acest ajutor, permiteți-mi să vă 
mulțumiri ale poporului nostru.

Ca țări socialiste, atît R.P. Romînă _ ... __________ ,
aduc o contribuție activă la întărirea continuă a lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovietică, a cărui forță și unitate indi
solubilă este chezășia independenței și înfloririi tuturor țărilor so
cialiste, bastionul păcii în lumea întreagă.

Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, guvernele țărilor noastre, urmăresc cu cea mai mare 
atenție evoluția evenimentelor internaționale și fac tot ce le stă în 
putință pentru a contribui la destinderea încordării în relațiile între 
state, la triumful principiului coexistenței pașnice între toate țările, 
fără deosebire de orînduire socială.

Permiteți-mi să-mi exprim convingerea că vizita noastră și trata
tivele ce vor fi duse cu acest prilej între cele două delegații. în 
spiritul de deplină unitate ce caracterizează relațiile noastre, vor 
contribui la întărirea prieteniei între popoarele romin și cehoslovac, 
la dezvoltarea tot mai largă a legăturilor economice, culturale, de 
partid și de stat între Romînia și Cehoslovacia.

Să trăiască și să se dezvolte necontenit prietenia și frăția 
între Republica Populară Romînă și Republica Cehoslovacă 1

Să trăiască Partidul Comunist din Cehoslovacia, Comitetul său 
Central și Guvernul Republicii Cehoslovace!

Să trăiască lagărul unit și puternic al țărilor socialiste, în frunte 
cu Uniunea Sovietică 1

PRAGA 20 — De la trimișii 
speciali Agerpres: Luni după a- 
miază la Palatul Hrad din Praga 
au început convorbirile oficiale 
dintre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Ceho
slovace.

La convorbiri din partea romî
nă participă tovarășii Gh. Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., membru în Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale, Chivu Stoi
ca, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Petre Borilă, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
și G. Gaston-Marin, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării.

Din partea cehoslovacă la con
vorbiri participă tovarășii: Anto
nin Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Cehoslovace, Viliam 
Siroky, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului cehoslovac, 
Jiri Hendrych, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Otakar Simunek, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.O din Cehoslovacia, preșe
dintele Direcției de Stat a Plani
ficării, Ludmila Jankovcova, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
locțiitor al președintelui guvernu
lui cehoslovac, și Vaclav David, 
membru al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, ministrul 
Afacerilor Externe.

Convorbirile au ca scop dezvol
tarea multilaterală a colaborării 
romîno-cehoslovace.

Uzina de acid sulfuric șl super- 
fosfați de la Năvodari a început 
zilele, acestea să producă primele 
tone de acid sulfuric. Valoarea 
uzinei de la Năvodari se măsoară 
în miile de vagoane cu cereale 
ce se vor obține în plus de pe 5 
milioane de hectare pe care vor 
fi împrăștiate îngrășămintele su- 
perfosfatice fabricate aici. Iată iz
vorul satisfacției și mîndriei con
structorilor uzinei.

In momentul punerii în func
țiune a liniei de 
acid sulfuric, 
Zimscov Leontie 
Ivanovici, unul 
dintre speciali 
știi sovietici (in
giner chimist la 
o mare uzină so
vietică) care a a- 
jutat Ia monta
rea și la pune
rea în funcțiune a agregatelor, 
răspunzînd mulțumirilor care 
au fost aduse colectivului de 
specialiști sovietici care și-au adus 
contribuția la această victorie, i-a 
felicitat pe toți cei care au con
struit uzina, pe toți cei care-i vor 
fi stăpîni și-i vor fructifica pute
rea.

In momentele acelea — ca de 
atîtea alte ori — ochii sutelor de 
constructori l-au privit cu nespusă 
prietenie pe Leontie Ivanovici, 
și-au amintit de priceperea pe 
care a dovedit-o el la punerea în 
funcție a cuptoarelor de ars pi
rita, s-au gîndit că nenumăratele 
agregate pe care le-au montat în 
trupul uriaș al uzinei, că proiecte
le clare și de înalt nivel tehnic 
după care a fost construită uzina

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir

I a intrarea în func
țiune a liniei de acid 

sulfuric a uzinei 
de la Năvodari

au fost trimise de marea Țară a 
Socialismului, din care a venit 
să-i ajute și Leontie Ivanovici. 
Privirile recunoscătoare și priete
noase cu care a fost învăluit 
Leontie Ivanovici în clipele ace
lea erau reflexele sentimentului 
adînc de recunoștință pe care-1 
are poporul nostru față de Uniu
nea Sovietică.

Constructorii vor lăsa aici pînă 
și în cel mai mărunt nit aminti
rea neîntreruptului lor efort. Și 

mai ales aici îa 
Năvodari, ni
meni nu va uita 
că în construcția 
uzinei, în trăini
cia ei, stau zidi
te eforturile mul
tor tineri con
structori, care au 
răspuns la che
marea partidu

lui și au înființat aici un șantier 
național al tineretului.

„Aici au lucrat brigadierii", așa 
se va spune totdeauna, căci în 
anii construcției acestui obiectiv 
din planul cincinal, aici au răsu
nat cîntecele sutelor de brigadieri 
și zgomotul uneltelor lor de mun
că, aici au lucrat ei zi și noapte 
la fundații, pe schelele zidăriilor, 
la betoniere.

Am cunoscut biografia simplă a 
cîtorva tineri constructori, printre 
care aceea a Victoriei Savcenco.

A venit pe șantier ca brigadie
ră încă de la începutul construc-

Miting la lași în cinstea 
„Săptămînii de luptă $1 
solidaritate a oamenilor 
muncii și sindicatelor 

pentru pace 
șl dezarmare"

In sala de festivități a Direc
ției regionale C.F.R. Iași, luni 
după-amiază a avut loc un miting 
al oamenilor muncii și al activu
lui sindical din orașul și regiu
nea Iași închinat „Săptămînii de 
luptă și solidaritate a oamenilor 
muncii și sindicatelor pentru pace 
și dezarmare".

Președintele Consiliului sindical 
regional lași, C. Săcăleanu, a 
vorbit despre însemnătatea săptă
mînii de luptă și solidaritate a 
oamenilor muncii și a sindicatelor 
pentru pace și dezarmare.

In încheiere participant» la mi
ting au aprobat textul unei tele
grame și au adoptat măsurile 
propuse de Uniunea Sovietică pen
tru dezarmare, pentru interzicerea 
armelor atomice, pentru destinde
rea încordării internaționale, pre
cum și textul unei telegrame a- 
dresată Federației Sindicale Mon
diale prin care participant» la mi- 
ting se declară solidari cu hotă- 
rîrile Conferinței de la Berlin.

★

Asemenea mitinguri au mai a- 
vut loc și în alte locuri din țară.

MIHAI CARAMFIL

(Continuare în pag. 3-a)

1000 ha. redate 
agriculturii

Duminică, în prezența reprezen
tanților organelor regionale și ra
ionale de partid și de stat și a 
numeroși oaspeți din regiune s-a 
dat în folosință la Mărcușa, ra
ionul Tg. Secuiesc, Regiunea Au
tonomă Maghiară, noul canal al 
Cernatului, pe o lungime de 6 km. 
La lucrările efectuate au partici
pat colectiviștii din Mărcușa, Măr- 
tineni, Cernat și Dalnic, precum și 
întovărășiții din Surcea și Albiș. 
Au fost săpați 42.000 metri cubi 
pămînt, s-au efectuat în total 1.200 
zile muncă voluntară, realizîn- 
du-se astfel economii de peste 
1.500.000 lei. Prin schimbarea 
cursului pîrîului Cernat au fost 
redate agriculturii 1.000 ha teren.

STUDENȚII
se angajează să participe cu entuziasm

la munca patriotică
de înfrumusețare a țârii

Adunarea festivă a studenților din Centrul
Stmbătă după amiază sute de 

studenti au participat la aduna
rea festivă organizată de comite
tul U.T.'M. și Consiliul asociației 
studenților din Centrul universi
tar București, în aula Facultății 
de științe juridice, în cinstea par- 
ticipanților la munca patriotică 
de sprijinire a campaniei de re
coltare și la acțiunea de înfrumu
sețare a Capitalei.

Adunarea a avut loc în prezen
ța tovarășilor Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., Ion

cehoslovacă, muncii pe 
tehnicienii cehoslovaci, 

transmit cele mai calde

cit și R. Cehoslovacă,

Iliescu, secretar al C.C. al U.T.M., 
președintele Consiliului central al 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R.P.R., Traian Dudaș, secre
tar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. București.

In referatul expus, tovarășul 
Ștefan Bîrlea, membru în Biroul 
C.C. al U.T.M., secretar al comi
tetului U.T.M. al Centrului uni
versitar București a vorbit despre 
aportul adus de studenții din 
Capitală la munca patriotică 
prestată pe șantierele Bucureștiu- 
lui și în G.A.S.-uri.

Cu elan tineresc, însuflețiți de 
recunoștință față de condițiile de 
viață și învățătură create de 
partid și guvern pătrunși de do
rința de a contribui în med di-

universitar București
rect, cu brațele lor la construirea 
socialismului, studenții din Capi
tală au prestat muncă patriotică 
voluntară la numeroase lucrări 
de construcții, la îngrijirea parcu
rilor și grădinilor, la plantările 
de pomi și la menținerea curățe
niei orașului. In luna noiembrie 
a anului 1S57. studenții au pre
luat șantierul Splai, în vederea 
instalării liniei de tramvai nr. 13. 
Peste 8.000 de studenți au prestat 
aici un număr de circa 25.000 ore 
de muncă voluntară, contribuind 
la realizarea unor serioase econo
mii și reducînd simțitor termene-

E. PITULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

CHEMARE

Aspect de la adunarea festivă a studenților din Centrul univer
sitar București

către toți studenții institutelor de învățămînt 
superior din R. P. R.

TOVARĂȘI ȘI TOVARĂȘE,
Continuind tradițiile glorioase ale brigadierilor de pe marile 

șantiere de la Salva-Vișeu, Agnita-Botorca, Bumbești-Livezeni, 
alături de tinerii brigadieri de pe șantierele Nadeș-Onești, Govora, 
Galați, șantierul Onești, Iezer etc., alături de întreg tineretul 
muncitor din patria noastră, mii de studenți însuflețiți de un fier
binte patriotism, răspunzînd chemării partidului și U.T.M. au mun
cit voluntar in anul universitar 1957-1958 pe numeroase șantiere 
pentru reconstrucția și înfrumusețarea orașelor, pentru construirea 
și amenajarea căminelor și localurilor de învățămînt superior, 
pentru îngrijirea monumentelor istorice și pentru sprijinirea mun
cilor agricole în G.A.S. Peste tot unde au lucrat, studenții și-au 
adus contribuția la realizarea unor importante economii, la efectua
rea unor construcții la timp și în bune condiții și la strîngerea 
recoltei. Astfel, studenții din București au prestat în decursul anu
lui universitar trecut pe diferite șantiere locale peste 80.000 ore 
de muncă voluntară și aproape 300.000 ore in G.A.S.

Aceste fapte oglindesc dragostea fierbinte a studenților din 
țara noastră față de Partidul Muncitoresc Romîn, dorința de a 
contribui, alături de întregul popor la dezvoltarea economică a 
țării, la construirea socialismului.

Participarea activă la muncă pe diferite șantiere și în campa»

(Continuare în pag. 3-a)



0 mare întrecere
SPORTIVA

a tineretului sătesc
din Moldova
Prima edifie a „Cupei Moldovei"

IAȘI (de la trimisul nostru special). — Timp de aproape două 
luni de zile satele moldovenești au cunoscut freamătul unei mari 
întreceri sportive. Tinerii țărani muncitori de pe ogoarele regiunilor 
Suceava, Bacău și Iași s-au întrecut în cadrul „Cupei Moldovei". 
Această competiție a reușit să antreneze peste 90.000 tineri din sa
tele Moldovei. întrecerea finală s-a desfășurat în zilele de 18—19 
octombrie în Iași.

„Cupa Moldovei" — se poate aprecia chiar de pe acum — a avut 
un rol de seamă în dezvoltarea sportului în satele din Moldova. 
Dacă pînă acum mai existau comune în care nu funcționau colec
tive sportive, nu activau echipe sportive, pe scurt — nu se ducea 
nici un fel de activitate sportivă, — acum putem afirma că situația 
este cu totul alta. Trebuie evidențiat în primul rînd raionul Zeletin 
din regiunea Bacău. In satele din acest raion, odată cu „Cupa Mol
dovei” au luat ființă colective sportive, a început să se dezvolte 
activitatea sportivă. Astfel, în întrecerile din cadrul „Cupei Moldo
vei" din raion au participat 917 tineri Ia probele de atletism, 222 
la volei, 70 la gimnastică, 368 la fotbal. Aceste cifre demonstrează 
destul de grăitor faptul că organizarea „Cupei Moldovei” și-a atins 
scopul ei inițial, respectiv — antrenarea tinerilor de Ia sate în acti
vitatea sportivă. Tot același lucru se poate spune și despre comuna 
Rinzești, din raionul Murgeni, despre comuna Răcăciuni, din raionul 
Bacău, despre comunele Grănicerești, Tămășești și altele. Faptul că 
această competiție a avut răsunet in rîndul țăranilor muncitori este 
demonstrat și de rezultatele bune, obținute de o scrie de pârtiei- 
panțj ca: tinărul țăran muncitor Zghieran Gh., Timofte Victoria, 
fiică de țărani întovărășiți din comun# Petricani, Anghel Mihai, trac
torist la S.M.T. Holboca, tineriî țărani muncitori Niga Petre, D. Efti- 
rnuță, Iulia Grigoraș, Sabodiuc Elena și mulți alții.

O mare popularitate a avut competiția în rindul tinerelor fete. 
Aceasta ne-o demonstrează faptul că din cei 90.000 de participahți, 
peste 22.000 sînt tinere țărănoi muncitoare do pe ogoarele regiuni
lor Moldovei. O cifră destul de edificatoare. Ea arată că munca or
ganizațiilor U.T.M. și a colectivelor sportive a avut roade bogate.

Im succesul acestei competiții a contribuit în primul rînd colabo
rarea care a existat între organizațiile U.T.M. din sate și colectivele 
sportive. Toată această muncă a fost condusă și îndrumată in per
manență de către organizațiile de partid din sate.

întrecerile finale de la Iași ale „Cupei Moldovei", incepind chiar 
cn meciul de fotbal dintre echipele comunei Dărăbani (Suceava) și 
Agas (Bacău) au cunoscut o desfășurare pasionantă. Fie că au fost 
pe stadion, sau în sala „Voința", întrecerile de atletism, volei, gim
nastică, au fost viu disputate. La gimnastică pe primul loo s-a clasat 
echipa din comuna Focuri, raionul Tg. Frumos din rîndul eăreia 
S-au evidențiat tinerii colectiviști D. Eftimuță și V. Vodă. Aceeași 
ardoare, voința de 1» cîștiga a caracterizat și întrecerile de volei, 
cîștigătorii nefiind cunoscuți decît în ultimele minute de joc.

„Cupa Moldovei" care se va organiza anual și cu o participare tot 
mai largă, a demonstrat din plin faptul că asemenea inițiative dau 
rezultate dintre cele mai bune. Ea antrenează zeci de mii de tineri,

* 14.850.000 de tineri și ti
nere au luat parte la Sparta- 
chiada unională a comsomo- 
liștilor și tineretului, închina
tă împlinirii a 40 de ani de la. 
întemeierea Uniunii Tineretu
lui Comunist-Leninist. Peste 
7.000.000 de tineri au concurat 
numai în probele de poliatlon 
militar. La concursurile de 
bărci cu motor, automobilism, 
aviație, motociclism, aeromo- 
delism, parașutism au luat 
parte 150.000 de sportivi care

Tinerii elevi ai Școlii de pe lingă uzinele „Republica" din Capitală iau parte ta o bo- 
activitate sportivă. lată-i pe rugbist! ta lucru.

Să dezvoltăm
răspunderea organizațiilor U.T.M.

pentru
viața sportivă a tineretului

stimulînd 1b aceștia dragostea față 
de sport. Succesul „Cupei Mol
dovei" este o mărturie a condiții
lor minunate create de partid și 
guvern dezvoltării sportului de 
masă.

CE AU
onvrilARĂT AT

întrecerile
atletice școlare

Colectivul sportiv craiovean 
„Flamura Roșie" reunește, în ma
joritate, pe tinerii muncitori ai fa
bricii de confecții „I. C. Frimu" 
din localitate. Activitatea sa cu
noaște în ultima vreme o dezvol
tare considerabilă în sensul atra
gerii unui număr din ce în ca 
mai mare de tineri la activitatea 
diverselor secții pe ramuri de sport! 
volei, atletism precum și la trecerea 
normelor complexului G.M.A. etc.

Inițiatorii unei bogate activități 
sportive în această fabrică sînt 
utemiștii. Aceasta se observă mai 
cu seamă după reorganizarea miș
cării sportive din țara noastră, 
eveniment petrecut și în viața co
lectivului lor sportiv. La adunarea 
care a avut ca scop reorganizarea 
colectivului sportiv, utemiștii,

Exemplul
Iolandei Balaș

In ultimele două duminici Sta
dionul Tineretului din Capitală a 
găzduit întreceri puțin obișnuite. 
Sute și sute de elevi din școlile 
Capitalei au participat la con
cursurile organizate pentru ei în 
incinta acestui stadion. Faptul că 

a 
fost pur și simplu asaltat de ti
nerii amatori de atletism (aproape 
2.000 la număr) a oferit un exem
plu concludent al popularității tot 
mai mari da care atletismul se 
bucură în rindul tinerilor școlari. 
Aceste întreceri atletice ale școla
rilor își propun depistarea elemen
telor promițătoare în vederea par
ticipării lor la Spartachiada pio
nierilor precum și antrenarea șco
larilor în dezvoltarea educației fi
zice.

tele două duminici de concurs 
au oferit însă aspecte diferite pri
vind organizarea concursurilor 
susmenționate. La concursul de 
acum două săptămîni, participa
rea elevilor a întrecut orice aștep
tări sub aspect numeric. Din pă
cate însă, fiind redus la număr, 
personalul tehnic în sarcina căruia 
cădea asigurarea ordinei și disci
plinei de concurs nu a reușit să 
asigure acestuia o bună desfășu
rare, pe teren existînd un perma
nent dute-vino, unele probe des- 
fășurîndu-se dezorganizat etc. In 
felul acesta participarea numeroa
să nu a reușit să răspundă întru- 
totul scopului propus, evidența 
rezultatelor fiind greu de ținut.

Ultima duminică ne-a oferit re
versul primei situații: participan- 
ții au fost mai puțini la număr, 
comparativ cu acum două săptă
mîni (circa 1.000), iar desfășurarea 
a fost mai organizată la diferitele 
discipline de concurs.

Pornind de la aceste două as
pecte, considerăm că ar fi de do
rit ca astfel de întreceri (de altfel 
binevenite) să fie organizate pe 
raioane și nu pe un singur sta
dion cum s-a întîmplat pînă în 
prezent. In felul acesta se pot ob
ține rezultate mult mai bune, atit 
sub aspectul participărilor 
sub cel organizatoric- 

îmbucurător este faptul 
ceste concursuri școlărești 
scris noi performanțe în

acum două duminici stadionul

cât și

că a- 
au în- 
Istoria 

șportului nostru școlar. Astfel,, s-au 
ameliorat recorduri școlare la pro
bele : alergări 80 metri garduri, 
triplu salt, aruncarea ciocanului și 
două probe de ștafetă, fapt care 
confirmă cu suficientă elocvență 
utilitatea unor astfel de întreceri. 
Dintre școlile care s-au distins 
printr-0 bună mobilizare, amintim

Sala Floreasca a găzduit duminică o interesantă competiție de 
baschet. Fotografia noastră vă redă o imagine din întîlnirea : Clubul 
școlar Timișoara-Cpnstructorul București.

școlile medii nr. 13, 22, 35, 15 și 
7, școli în care s-a vădit un viu 
interes în vederea antrenării unui 
număr cît mai mare de elevi Ia 
practicarea atletismului.

Considerăm însă că ar fi foarte 
util ca și în provincie să se or
ganizeze astfel da concursuri pen 
tru pionieri și școlari în vederea 
cultivării în rîndul acestora a dra
gostei pentru atletism și, evident, 
atragerii lor în număr cît mai 
mare pe terenurile de sport.

EUSEBIU P.

după ce au analizat munca des
fășurată de vechiul consiliu de 
conducere, contribuția organiza
ției U.T.M. la dezvoltarea activi
tății sportive — au făcut o seamă 
de propuneri deosebit de intere
santa : introducerea gimnasticii de 
producție, crearta unor noi secții 
pe ramuri de sport: atletism, tir 
etc. și amenajarea'prin munca vo
luntară a tineretului a unui teren 
de volei. Ei au propus în consi
liul colectivului sportiv pe cei mai 
buni tineri. Ion, Ureche, care a fost 
ales mai apoi ta munca de preșe
dinte, Moise Bercșanu, Oprea Bo
lea, oameni deosebit de pasionați 
pentru activitatea sportivă.

N-a tretut decît puțină vreme și 
în activitatea noului colectiv spor
tiv «Flamura Roșie" s-au înscris 
primele succese. Numărul mem
brilor înscriși în U.C.F.S., față de 
numărul existent înainte de reor
ganizare, a crescut cu 40 la sută, 
iar noile secții pe ramuri de sport 
și-au începui activitatea. Tinerii 
se antrenează sîrguincics și parti
cipă de-acum la competiții. Cijiva 
trăgători au cucerit categoria H-a 
de calificare sportivă. In primăva
ră a fost introdusă experimental 
gimnastica de producție, în secția 
Il-a. JEa a fost treptat extinsă și 
in celelalte secții de producție și 
în curînd numărul muncitorilor 
caro fac gimnastică de producție 
vs întruni cifra da 3-50.

Chiar dacă acum vreinea este 
puțin capricioasă, tinerii din acea
stă fabrică n-au renunțat la activi
tatea sportivă în aer liber. Dimpo
trivă, la chemarea organizației 
U.T.M. se fac ultimele pregătiri 
pentru faza pe colectiv a Sparta- 
chiadei fetelor. Aproape 100 de 
fete s-au însorii să participe ta 
această competiție. Echipele re
prezentative de volei și tir se an
trenează pentru calificarea în faza 
pe oraș, în vreme ca celelalte par
ticipante se folosesc de acest pri
lej pentru trecerea 
G.M.A.

Urmărind activitatea 
teresantă a tinerilor' 
confecții „I. C. Frimu" m-am ho- 
tărît să fac o vizită, în același 
scop, veciniilor lor, respectiv tine
rilor muncitori ai întreprinderii 
poligrafice nr. 1 din orașul Craio
va. Colectivul lor sportiv poartă 
numele „Flacăra". Pînă acum, din 
cele cîteva sute de tineri care mun
cesc în întreprindere, doar 65 
do tineri sînt membri ai U.C.F.S. 
Tinerii iau parte la activita
tea sportivă dar în mod sporadic 
și intr-un număr redus, cu mult 
sub posibilități. La întrecerile 
Spartaehiadei de vară, de pildă, 
au participat doar... 10 tineri.

Vreme îndelungată organizația 
U.T.M. a rămas indiferentă față 
do lipsa de activitate sportivă a 
tinerilor. Ea a trecut cu nepăsare 
pe lingă lipsuri grave din munca 
colectivului sportiv. Numai așa se

normelor

sportivă jn- 
fabricii de

explică cum în secția de scrimă 
a colectivului sportiv activau tot 
felul de tineri din afara întreprin
derii, numai din acest loc de 
muncă niciunul. O bună bucată 
de vreme a funcționat pe lîngă 
ce-lectiv ea tehnician sportiv Ia- 
cob Șerbănescu. Dar el nu s-a 
preocupat nici un moment de a- 
tragerea masei de tineri la acti
vitatea sportivă. Și organizația 
U.T.M. nu s-a considerat obligată 
să-l tragă la răspundere pe acest 
linia activist sportiv pentru acti
vi titea sa slabă, să-i analizeze 
munca îatr-o adunare a organiza
ției U.T.M.

Cu puțin timp în urmă, biroul 
organizației de partid a analizat 
îirir-o ședință a sa contribuția or- 
gartizeției U.T.M. la atragerea ti
nerilor în practicarea organizată 
a diferitelor discipline sportive. 
Comuniștii au indicat organizației 
de bază U.T.M., comitetului său, 
măsuri eficace pentru îmbunătăți
rea activității sale pe acest tă-îm.

E drept că în urma acestui a- 
jutOr prețios organizația U.T.M. a 
inițiat o competiție sportivă in
ternă și și-a îndreptat atenția spre 
mobilizarea unui număr mai 
msre da participant ia Sparta
chiada fetelor.

Trebuia apreciat faptnl că 
orgârâsația U.T.M. se preocupă 
acum mai mult de activitatea 
sportivă. Merită semnalată iniția
tiva introducerii gimnasticii în 
producție în secțiile legălorie, ze
țărie, cartonaje. Pînă acum aproa
pe 130 de tineri iau parte la pro
gramul gimnasticii de producție.

Activitate ta sportivă are con
diții prielnice la întreprinderea po
ligrafică nr. 1 din Craiova. Dar 
pentru a cuprinde masa întreagă 
a tinerilor muncitori de aici co
mitetul organizației U.T.M. trebuie 
să aibă în vedere un element prin
cipal și imurnC activizarea utenti- 
șt'lor în munca de organizare și 
da desfășurate a activității pe tă- 
rîm Sportiv.

Propuițind pe cei mai buni ute- 
miști în munci de răspundere în 
consiliul colectivului sportiv și a- 
trăgîndu-i în munca de propaga
re a sjtOrtuhm, de organizare a di
feritelor competiții interne, orga
nizația U.T.M. va reuși să creeze 
un larg activ de instructori volum 
teri sportivi. In fela! acesta mun- 
Ca de mobilizare a tineretniui la 
activitatea sportivă se va desfășu
ra în mod concret, iar rezultatele 
vor fi fără îndoială cele așteptate. 
Organizația U.T.M. din această în
treprindere trebuie să îndeplinea
scă cu hotărîre sarcinile ce i-au 
fost trasate de partid și să ia grab
nic cele mai potrivite măsuri pen
tru a dezvolta activitatea sportivă 
în rîndul tinerilor muncitori.

V. RANGA

și-au uemonswat priceperea m 
conducerea avioanelor și pla- 
noarelor, în săriturile cu para
șutele și în alte ramuri spor
tive. Competiția radioamatori
lor a reunit 58.000 de concu- 
renți.

lnvingînd Anglia cu 4-0 în 
cea de-a 8-a rundă ia Olimpia- 

a dei de șah de la Munchen, echi- 
\ pa U.RJSE. și-a consolidat po- 

ziția de fruntașă a clasamentu- 
a lui. După 8 runde în clasament 
x conduce U-RSE. cu 23 puncte, 
X urmată de Iugoslavia cu 20}h 
X puncte (1), Argentina 20 punc- 
X te.
X * In cadrul lucrărilor con- 
X greșului Asociației internațio- 
X nale de box amator (A.I.B.A.) 
X de la Leipzig s-au luat în dis- 
x cuție o serie de măsuri meni- 
X te să asigure securitatea pugi- 
x liștilor prin evitarea trauma- 
X tismelor pricinuite de lovituri. 
X O altă problemă discutată a 
x fost cea a noilor mănuși de 
x box, experimentate în Finlan- 
X da. Delegatul finlandez a ară- 
X tat că aceste mănuși avînd 
X mai multe „uncii" decît cele fo- 
X losite pînă acum au darul să 
X evite unele accidente cauzate 

de loviturile puternice.
X Congresul s-a declarat de 
X acord cu propunerea federației 
X din R. P. Ungară de a se or-

ganiza în viitor campionatele ? 
mondiale de box amator. A- ( 
ceasta hotărîre a fost luată ca ( 
o măsură de precauție în cazul ( 
cînd boxul va fi scos din pro- ( 
gramul Jocurilor Olimpice de ( 
vară. Pînă în prezent A.I.B.A. ( 
a organizat numai campiona-( 
tele europene de box. Viitoa- ( 
rea ediție a acestei competiții ( 
se va disputa în mai 1959 la ( 
Lucerna (Elveția). (

ir Echipa selecționată femi- { 
nină de handbal a R.P. Romîne ( 
a repurtat un frumos succes in- ( 
ternațional, învingîrul duminică ( 
la M'agdeburg cu 4-3 (2-1) re-( 
dutabila formație a RD. Ger- ( 
mane. (

* Intr-un meci internațional < 
de fotbal disputat duminică la < 
Cardiff echipa selecționată a < 
Scoției a întrecut cu 3-0 (l-0)-< 
echipa Țării Galilor. <

a Echipa de baschet Dina- < 
mo-Moscova a susținut 
seara în sala Floreasca al pa
trulea joc din cadrul turneu
lui, întilnind formația bucureș- 
teană Dinamo.

Raschetbaliștii sovietici au 
jucat din nou excelent obți- 
nînd victoria cu scorul de 
72—61 (39—22).

Toamesa « intrat din pUn 
atribuțiile sale ; schimbarea 
bruscă a timpului, ploaia rece, 
intermitentă, anunță închide
rea sezonului atletic. Pentru 
unii atleți, anul sportiv s-a fi 
încheiat. Printre aceștia se nu
mără și marea noastră 
IOLANDA BALAȘ, care și-a în
cheiat strălucit sezonul 
cu UN NOU RECORD 
DIAL : 1,83 m. !

Sîmbătă după amiază, 
tea stabilirii noului 
mondial, lolanda Balaș spuneai 
„E ultimul meu concurs din a- 
cest sezon și tare aș vrea să 
bat din nou recordul". Dorința 
Iolandei Balaș s-a realizat. 
Pentru a cincea oară în acest 
an, lolanda Balaș a stabilit alt 
nou record mondial. Mi-amin- 
tesc, că la începutul sezonului 
atletic, mai bine zis atunci cînd 
atleții se pregăteau să iasă afa
ră, în aer liber, în sala Floreas- 
ca am stat de vorbă cu antre
norul I. Sbter. Era optimist și 
mărturisea că se așteaptă ca 
eleva sa să stabilească, în viito
rul apropiat, performanțe de și 
mai mare valoare. El iși permi
tea să facă această apreciere 
avind Jn vedere 
pregătirea mul
tilaterală, înde
lungată și grea 
pe care o efec
tuase lolanda 

Balaș în sală.
Desigur că 

mulți se întrea
bă 
este 
lor 
duri 
stabilite de Io- 
landa Balaș in 
acest sezon atle
tică ? Răspunsul 
la această între
bare îl putem 
găsi în modul 
în care s-a pre
gătit loli pen
tru sezonul a- 
tletic 1958. Ea a 
muncit enorm 
pentru cele cinci 
recorduri mon
diale. N-au spe
riat-o nici antre
namentele nume
roase, nici exer
cițiile cu hal
tere, despre care 
unii auzind, au 
clătinat din cap 

neîncrezători, 
dar care i-au

acum care 
secretul ce- 
cinci recor- 

mondiale

luni

atletă

atletic 
MON-

înain- 
record

cultivai marile posibilități atle
tice. Dar, nu poate fi vorba nu
mai de o pregătire excepționa
lă, Bineînțeles că e vorba și ds 
talentul, marea clasă a record-
menei mondiale, dar tot atit de 
adevărat este faptul că astfel 
de performanțe nu pot fi obți 
nute decît ca urmare a 
voințe remarcabile, a unei mari 
dîrzenii în lupta pentru alin 
gerea obiectivului propus. Con
dițiile excelente de pregătiri 
create tuturor sportivilor noștri, 
de către partid și guvern au fă 
cut ca lolanda Balaș să reali 
zeze performanțe mondiale c«nt 
n-a mai reușit nici un crier 
pînă astăzi .- cinci reeordurț 
mondiale în âteva luni și sf 
nu uităm că 1,83 m. repr' 
zintă o cifră care întrece chiCf. 
recordurile masculine la sărltub 
ra în înălțime din unele țări.

Exemplul minunat al maestreț 
emerite a sportului, loland. 
Balaș, trebuie să întufletease> 
pe fiecare tinăr sportiv în ve; 
derea obținerii de noi și no 
performanțe, spre gloria culori 
lor sportive ale patriei noastri

M. ZON1S

astfel
u.J

Maestra emerită a sportului, IOLANDA RALZ. 
deține acum supremația mondială în proba de săi 
tură în înălțime cu recenta performanță: 1,83 ni

O PROPUNERE
DISCRIMINATORII

Federația internațională de 
fotbal a propus Comitetului olim
pic internațional și federațiilor na
ționale ca jucătorii care au luat 
parte la turneul final al campio
natului mondial diu Suedia să nu 
poată fi incluși în echipele re
prezentative pentru turneul olim
pic de la Roma din 1960.

în sprijinul acestei propuneri 
Federația internațională invocă 
motivul că toți jucătorii care au 
evoluat la Stockholm ar fi profe
sioniști sau scmi-profeeionișli deși 
este biue știut că membrii unor e- 
chipe ca ale R. Cehoslovace, R.P. 
Ungare și U.R.S.S. sînt amatori, în

aceste țări profesionismul fiind i 
terzis.

Această propunere diserimw 
torie, prin care anumite cerci; 
caută să împiedice participarea 
olimpiadă a țărilor care au 
statut-amator nu a fost prim 
favorabil în mai multe țări. Astf 
purtătorul de cuvînt al federaf 
olandeze a declarat că propuneri 
F.I.F.A. poate crea mari dificult 
și neînțelegeri. De asemenea, pi. 
ședințele federației din R.F. G< 
mană, dr. Bauwens a declarat 
pentru moment declină acea' 
propunere și așteaptă pârei 
altor federații.

Membru clubului sportiv Oradea au 1a dispoziție pentru activitatea diferitelor secții numeroas 
baze sportive. Peste puțină vreme va fi dat în folosința sportivilor acestui club, bazinul acoperit d 
înot, o modernă construcție realizată în cinstea zilei de 7 Noiembrie. Este o nouă dovadă a eriiii per

Înotătorii sovietici în turneu 
Chineză
Minaskin s-a clasat al doilea cu 
1’11”8/10.

Alte rezultate: 100 m. liber Lu- 
kowski (U.R.S.S.) 57”l/10, 200 m. 
spate Barbier (U.R.S.S.) 2’23”8/10. 
100 m. femei Wogg (U.R.S.S.) 
1’07”, 100 m. spate femei Kamae
va (U.R.S.S.) l’15”9/10, 200 m. 
bras femei Usmees (U.R.S.S.) 
3’13”4/10„ Intr-un meci de polo 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu

în R. P.
In continuarea turneului pe 

care-1 întreprind în R.P. Chineză, 
înotătorii sovietici au evoluat du
minică la Pekin. In cadrul reu
niunii au fost stabilite o serie de 
performanțe de valoare, precum 
și un rezultat surpriză. Astfel, în 
proba de 100 m. bras înotătorul 
chinez Mu Șian-siun l-a întrecut 
pe recordmanul mondial Minas- H—4 selecționata orașului Can- 
kin, realizînd timpul de 1’11’7/10, ton,

De cîțiva ani în 
orașul Constanta a 
luat ființă și a func
ționai o școală spor
tivă.

In anul acesta 
școala sportivă din 
Constanța a pregătit 
și ridicat sportivi cum 
sint gimnastele care 
s-au impus in mod 
deosebit anul acesta 
la campionatele re
publicane de junioare, 
numeroși tineri atleii 
valoroși. An de an 
școala sportivă de e- 
levi din Constanța 
și-a cîșiigat simpatia 
elevilor care in număr 
din ce în ce mai mart 
au venit să-i urmeze 
cursurile. Tocmai da
torită acestui, fapt au 
fost sporite anul aces
ta secțiile, in prezent 
funcțlonlnd următoa
rele secții: atletism 
băieți șl fete, gimnas
tică băieți și fete, 
baschet băieți și fete, 
handbal băieți și vo
lei băieți șl fete.

Tocmai avind in ve
dere acest fapt, Mi
nisterul Invătămintu- 
lui și Culturii a dis
pus printr-un ordin 
special transformarea 
școlii sportive de ele
vi din orașul Constan
ta, care funcționa ca

tia au fost încadrați 
și și-au luai funcțiile 
in primire.

Pină aici toate ar 
părea bune dacă... 
Dacă tovarășilor de 
la Sfatul popular al 
orașului Constanta nu 
le-ar fi venit o ideie

V

Constanta există 
școala sportivă de e- 
levi și totuși... nu e- 

' xistă. Există din or
dinul și prin schema 
aprobată de minister 
și nu există pentru că 
practic ea nu funcțio
nează. De ce ? Veți

Stat din localitate 
care a transformat-o 
in ateliere cțe confei- 
iionare a decorurilor. 
Astfel că școala Spor
tivă s-a trezit pe... 
drumuri. Elevii spor
tivi, îh frunte cu di
rectoarea lor, Ar.dro-

0 ȘCOALA SPORTIVA.
-w-t' . >

FANTOMĂ
a școlii medii 
în școală de

anexă 
nr. 1, 
sine stătătoare. In a- 
cest sens ministerul a 
dispus mărirea sche
mei pînă la 9 profe
sori și a corpului ad
ministrativ la 4 to
varăși. Oamenii aceș-

care, pusă tn aplicare 
prin strădania tova
rășului Stancu Ma
rin, președintele sfa
tului popular orășe
nesc, a transformat 
școala sportivă de ele
vi lntr-o... fantomă. 
La ora actuală la

vedea mai jos.
In anii trecuți școa

la folosea pentru ac
tivitatea ei o sală 
sportivă dotată cu a- 
paratele necesare șl ă- 
menalată in acest 
scop. Dar sala a fost 
luată de Teatrul de

s-aunic Maria, nu 
dat insă bătuti si au 
pornit să-și revendice 
drepturile. Se pa>e că 
toată lumea le înțe
legea necazul și se 
declara de acord că 
sala de sport trebuie 
dată școlii sportive

de elevi. Afară de 
tovarășul Marin Sian- 
cu, președintele Sfa
tului popular orășe
nesc. Insistențelor ce
lor ce-și reclamau 
drepturile asupra lo
calului școlii sportive 
el a răspuns intr-un 
mod ,,original". A ho- 
iărit ca sala amintită 
să fie transferată... 
întreprinderii O.C.L. 
Constanta pentru a o 
transforma în depozit 
de alimente. O astfel 
de măsură se lipsește 
de orice comentariu...

Este cazul să se pu
nă capăt tristei tsto- 
tii a școlii și pentru 
ca sala sportivă, cu 
tot aparatajul care e- 
xistă în ea (dușurile, 
băile și cabinele de 
odihnă) să fie pusă de 
urgentă la dispoziția 
școlii sportive de ele
vi pentru ca aceasta 
să înceapă să-și des
fășoare activitatea.

I. ȘERBU

manente pe care o manifestă statul nostru democrat-popular pen 
tru dezvoltarea mișcării sportive din țara noastră.

Fotografii: V. RANGA, P. LUCIAN
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Ample manifestări în Capitală
In aceste iile cluburile marilor 

întreprinderi și instituții din Ca
pitală, unde oamenii muncii își 
petrec timpul liber în mod plăcut 
fi instructiv, găzduiesc numeroase 
manifestări prilejuite de sărbători
rea Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice. Săptămina trecută de exem
plu, la cele peste 40 de cluburi 
din Capitală au fost organizate în 
colaborare cu A.R.L.U.S., S.R.S.C. 
fi A-S.I.T. vizionări de filme so
vietice, standuri de cărți, simpo
zioane, conferințe, recenzii, seri li
terare etc.

Printre manifestările care au 
avut loc săptămina trecută la clu
bul sindicatului muncitorilor con
structori, se numără conferințele 
despre construcțiile hidrotehnice 
din U.R.SS. ți marile realizări ale 
Uniunii Sovietice pe drumul con
struirii comunismului. Tot aici 
sute de constructori au vizionat 
filmele „Pavel Korceaghin" fi 
„Gloria Balticei".

La clubul Complexului C.F.R.
„Grivița Roșie" sute de ceferiști au

Vizitele ministrului Minelor 
și Petrolului al Republicii India

Duminică dimineața, Keshava 
Deva Malaviya, ministrul Mine
lor și Petrolului al Republicii In
dia, însoțit de ing. Mihail Flores- 
cu, ministrul Industriei Petrolului 
și Chimiei și de Nicolae lone-cu, 
adjunct al ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei a făcut o vi
zită în regiunea Ploești.

Cu acest prilej, Keshava Deva 
Malaviya a vizitat Rafinăria nr. 3 
și blocul de ulei de la Teleajen, 
unde s-a interesat de modul în 
care se prelucrează țițeiul, de pro
dusele petrolifere obținute și în 
special a uleiurilor. Oaspeții au vizitat principalele 

secții de producție ale acestor 
In cursul zilei de luni, Keshava mar' uzine metalurgice și s-au in- 

Deva Malaviya și Ambady Krish- forn.„t de exportul unor produse

Semnarea unui acord între reprezentanții 
guvernului R. P. Romîne 

și guvernului Republicii India
Luni s-a semnat la București 

un acord între reprezentanți ai 
guvernului R.P. Romîne și guver
nului Republicii India. In baza 
acestui acord, Republica Populară 
Romînă va livra Republicii India 
utilajul necesar construirii unei 
rafinării de petrol cu o capacitate 
anuală de producție de 750.000 de 
tone.

Din partea guvernului R.P. Ro- 
mîne acordul a fost semnat de 
Marcel Popescu, ministrul Comer
țului, iar din partea guvernului 
Republicii India de Keshava Deva 
Malaviya, ministrul Minelor și 
Petrolului.

La semnarea acotdiiltii au fost 
de față Al. Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ing. Mihail Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, 
Carol Loncear, adjunct al minis
trului Industriei Grele, Aurel Măl- 
nășan, adjunct al ministrului Afa-

Și aici au lucrat 
brigadierii!

(Urmare din pag l-a)
ției. A făcut tot felul de munci. 
Apoi a vrut să învețe zidăria Ș* 
a dovedit atunci că în, statura ei 
măruntă și firavă stă multă voin
ță. In scurt timp s-a specializat 
în lucrări de zidărie antiacidă. Ani 
de zile a lucrat în specialitatea 
asta. Acum, cînd cei de meseria 
ei n-au mai avut ce lucra, trebuia 
și ea să plece pe alt șantier; dar 
n-a vrut să plece, dorind arzător 
să muncească aici pînă la sfîrșit. 
Vrea să vadă cum zidurile înăl
țate de mîinile ei dibace, sînt cu
prinse în clocotul general al uzi
nei care a început să producă. 
Mi a Și arătat un zid ridicat de 
ea. Am să țin întotdeauna minte 
zidul acela înalt și trainic la te
melia căruia am simțit odată cu 
ea emoția puternică în fața faptei 
creatoare a unei tinere fete căreia 
acest șantier i-a dat putința să se 
întregească ca om și să simtă 
demnitatea de constructor al so
cialismului.

Victoria Savcenco este doar 
unul dintre sutele de tineri con
structori ai uzinei. L-am mai cu 
noscut pe Nicolae Botoșneanu, 
care are o poveste identică și pe 
mulți alții și chiar cel care m-a 
condus prin uzină, inginerul 
Gheorghe Marinescu, un tînăr 
modest și grav, este unul dintre 
fruntașii tinerilor constructori de 
aici. Inginerul Gheorghe Marines 
cu a venit singur pe șantierul uzi
nei. Aici, în forfota construcției, el 
a ajuns un specialist bine pregă
tit, a acumulat experiență și a 
atins maturitatea de care pre ne
voie un tînăr inginer construc
tor ca să-și realizeze proiectele 
sale înaripate.

Sutele de tineri brigadieri •— 
constructori ai uzinei — și-au lă
sat amintirea și în statisticele șan
tierului : peste 50 la sută din vo
lumul de l:i rări la linia de acid 
sulfuric au fost executate de bri
gadieri. Numai în 1956 și 1957 
brigadierii au înălțat 3.000 m.c. de 
zidărie și alte mii de metri pătrați 
de temelie. Cea mai mare parte 
a lucrărilor necalificate au fost 
executate tot de brigadieri. Toată 
instalația de încălzire centrală 
abur industrial și apă epurată a 
fost executată de o brigadă de 

ascultat cu interes conferințele de
spre folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice in U.R.S.S. și des
pre succesele sportivilor sovietici.

Colțul roșu al clubului uzinelor 
„Klement Gottwald" a organizat 
convorbiri despre marile realizări 
dobîndite de Uniunea Sovietică, 
despre prietenia de nezdruncinat 
care leagă popoarele romîn și so
vietic. Colțul agitatorului este Vi
zitat cu mult interes de salariații 
întreprinderii, care găsesc aici cărți 
sovietice apărute recent, fotomon
taje înfățișînd aspecte din munca 
și viața oamenilor sovietici.

La clubul fabricii „7 Noiembrie" 
numeroși tineri s-au înlîlnit cu 
scriitorul Gelu Naum, care le-a 
prezentat cartea sovietică „Timp 
înainte", tradusă de el. tn cursul 
zilei de luni, ing. Fiona Sperme- 
zan, care și-a făcut studiile în 
Uniunea Sovietică a prezentat ti
nerilor de la această întreprindere 
aspecte din viața oamenilor sovie
tici.

( Agerpres)

nan Damodaran, secretar al am
basadei Republicii India la Praga, 
însoțiți de ing Iancu Horațiu, se
cretar general al Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, au 
vizitat uzinele „23 August'1 și „Re
publica" din Capitală.

La sosirea în uzinele „23 Au
gust", oaspeții indieni au fost în- 
tîmpinați de Carol Loncear, ad
junct al ministrului Industriei 
Grele, de ing. Aurel Bozgan, di
rector general al uzinelor, și de 
tehnicieni și muncitori fruntași.

cerilor Externe, Gogu Rădulescu 
și Valentin Steriopol, adjuncți ai 
ministrului Comerțului, Ion Dumi
tru și Nicolae Ionescu, ad
juncți ai ministrului Industriei 
Petrolului și Chimiei, Dioni- 
sie Ionescu, șeful Ceremonia
lului de Stat, Iancu Horațiu, se
cretar general al Ministerului In
dustriei Pe'-olului și Chimiei și 
Nicolae Angliei, secretar general 
al Ministerului Comerțului, pre
cum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Mi
nisterul Comerțului, Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei.

A,fost de față Ambady Krishnan 
Damodaran. secretarul Ambasadei 
Republicii India la Praga

★
Cu prilejul semnării acordului 

dintre reprezentanții guvernului 
Republicii Populare Romîne și 
guvernului Republicii India, tov. 
Marcel Popescu, ministrul Comer
țului a oferit un cocktail.

tineri instalatori condusă de Nico
lae Dumitru. Procentul de insta 
lntori tineri la montajul liniei de 
acid sulfuric, trece de 80 la sută.

Toate acestea se află înscrise la 
comitetul organizației U.T.M. al 
șantierului și ele vor rămîne măr
turie a activității educative pe 
care a desfășurat-o organizația 
noastră, ca să înflăcăreze sutele de 
brigadieri constructori și să i mo
bilizeze la faptele eroice prin 
care s-a ridicat uzina. Faptele a- 
cestea au și trecut de-acum alături 
de celelalte dovezi de energie și 
capacitate constructivă pe care 
le-a dat și le dă tineretul patriei 
noastre dragi.
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Scenariul șl regia :
MIRCEA DRAGAN și MIHAI IACOB după o idee de PETRU VINT1LA

Imaginea: ANDREI FEHER Muzica: EDGAR COSMA
fn ccm/eciarea programului, filmul romînesc de păpuși în culori FESTIVALUL PRIETENIEI 
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ia Conferința mondială 
a muncitorilor agricoli 

și forestieri
Duminică seara, Prezidiul Con

siliului Central al Sindicatelor a 
oferit o masă în cinstea partici- 
panților la lucrările celei de a 
doua Conferințe mondiale a mun
citorilor agricoli și forestieri.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, președintele C.C.S., An
ton Moisescu, vicepreședinte al 
C.C.S., Ion Dobre, ing. Mihai Ma
rin și Nicolae Pascu, secretari ai 
C.C.S., Nicolae Popescu, membru 
al Prezidiului C.C.S., Bucur Șchio- 
pu și. Constantin Popescu, adjuncți 
ai ministrului Agriculturii și Sil
viculturii, prof. ing. Nicolae Zam- 
firescu, rectorul Institutului agro
nomic „Nicolae Bălceșcu", acti
viști ai C.C.S., ingineri și tehni
cieni agronomi.

Au luat parte Tjugito, președin
tele Uniunii internaționale a sin
dicatelor muncitorilor agricoli și 
forestieri, Ilio Boși, secretar gene
ral al Uniunii internaționale a 
sindicatelor muncitorilor agricoli 
și forestieri.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres}

fabricate aici cum sînt vagoane, 
instalații pentru fabricile de ci
ment etc.

★
Luni la prînz, Keshava Deva 

Malaviya, ministrul Minelor și 
Petrolului al Republicii India, 
care se găsește în țara noastră, 
a avut o întrevedere la Ministe
rul Comerțului cu Marcel Popes
cu, ministrul Comerțului și ing. 
Mihail Florescu, ministrul Indu
striei Petrolului și Chimiei.

La întrevedere au fost de față 
Carol Loncear, adjunct al mini
strului Industriei Grele, Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
Comerțului, Iancu Horațiu, secre
tar general al Ministerului Indu
striei Petrolului și Chimiei.

In cadrul întrevederii, care a 
decurs într-o atmosferă priete
nească, s-au discutat probleme 
privind lărgirea colaborării și a 
schimburilor economice dintre 
R.P. Romînă și Republica India.

Roadele colaborării dintre petroliștii 
romîni și indieni

Impresiile conducătorului grupului de petroliști 
romîni care lucrează în Republica India

De curînd s-a înapoiat în țară 
pentru a-și petrece concediul de 
odihnă ing. ION PETCU, condu
cătorul grupului de specialiști 
romîni care lucrează la forajul 
unei sonde de explorare a petro
lului în Republica India.

Solicitat de un redactor al A- 
genției Romîne de Presă — 
Agerpres — ing. I. PETCU a răs
puns unor întrebări în legătură cu 
roadele de pînă acum ale colabo
rării directe dintre petroliștii ro
mîni și indieni. Din aprilie 1957, 
îndată după semnarea la Delhi ■ 
unui acord comercial în baza că
ruia R.P. Romînă a livrat Indiei 
o instalație de foraj însoțită de 
uneltele, accesoriile și piesele de 
schimb necesare — muncitorii pe
troliști romîni și indieni lucrează 
la forarea unei sonde de explora
re la Jwalamukhi, o regiune bo
gată, pitorească. Sonda aceasta 
— simbol al prieteniei romîno- 
indiene — se sapă cu instalația 
romînească 5 D pentru forajul la 
mari adîncimi, instalație fabrica
tă la uzinele „1 Mai“ • Plo
ești.

Atitudinea prietenească a petro
liștilor romîni, felul în care ei au 
știut să contribuie la creșterea 
cadrelor locale a stîmit entuzias
mul unanim al petroliștilor și 
tehnicienilor indieni. Noi am îm
părtășit fără rezerve prietenilor 
noștri indieni tainele meseriei de 
petrolist, astfel îneît paralel cu 
lucrările de foraj au fost califi
cați pînă acum peste 50 de tehni
cieni și muncitori indieni, dintre 
care mulți au și trecut să lucre-

Colectivul Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
s-a înapoiat în Capitală

Luni după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală colectivul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" care 
timp de o lună de zile a întreprins 
un turneu în Uniunea Sovietică.

Intîmpinați cu aplauze, flori și 
entuziaste urări de bun sosit ar
tiștii primei noastre scene au fost 
repede înconjurați de colegi, prie
teni, cunoscuți, studenți ai Institu
tului de artă teatrală și cinemato
grafică „I.L. Caragiale". Pe peronul 
Gării de Nord le-au ieșit în în- 
tîmpinare tovarășii Pavel Țugui, 

Imagine de sezon
(La magazinul „Romarta copiilor" 

din Capitală)

ze în tînăra industrie petroliferă 
de stat indiană.

Referindu-se la perspectivele de 
dezvoltare a industriei petrolife
re a Indiei și la lărgirea colabo
rării în acest domeniu dintre țara 
noastră și Republica India, ing. 
Ion Petcu a spus: Pentru poporul 
indian sonda pe care o săpăm 
astăzi are o semnificație deose
bită, deoarece exploatarea petro
lului în această regiune aparține 
statului indian, iar ajutorul pe 
care-1 dă țara noastră nu prejudi
ciază ci, dimpotrivă stimulează 
dezvoltarea activității pentru pu
nerea în valoare a zăcămintelor pe
trolifere. Sonda de la Jwalamukhi 
este un pionier al industriei pe
trolifere de stat indiană, care are 
mari perspective de dezvoltare. 
Vizita în țara noastră a ministru
lui Minelor și Petrolului Repu
blicii India K. D. Malaviya, acor
durile pe care le-a încheiat au 
pus bazele reale pentru dezvolta
rea colaborării între petroliștii 
romîni și petroliștii indieni.

Sîmbătă 25 octombrie 
PREMIERA 
la cinematograful 
PATRIA 

și în programul viitor la 
BUCUREȘTI
NOUL FILM ARTISTIC

ROMÎNESC 

șef de secție la C.C. al P.M.R., 
acad. Zaharia Stgncu, directorul 
Teatrului Național „I. L Caragia
le", Virgil Florea, directorul ge
neral al Artelor, I. Moraru, secre
tar al Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost de față V. F. Nikolaev, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București și 
alți membri ai Ambasadei

Maestrul emerit al artei, Sică 
Alexandrescu, care semnează re
gia celor 5 piese prezentate în ca-

STUDENȚII 
se angajează să participe cu entuziasm 
LA MUNCA PATRIOTICĂ 
de înfrumusețare a țârii
(Urrnare din pag. l-a)

le de execuție a lucrărilor. Este 
doar unul din zecile de exemple 
ilustrînd acțiunile patriotice ale 
tineretului studios din Capitală. 
Studenții de la Universitatea 
„C. I. Parhon“ au adus o impor
tantă contribuție la lucrările exe
cutate pe șantierele caselor de 
cultură ale tineretului din raioa
nele „V. 1. Lenin" și „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“. Totodată studenții au 
contribuit la lucrările de întreți
nere a pșrcului din strada Dr. 
Staicovici și a construcției hale
lor „Constantin David" etc.

Cel mai mare volum de muncă 
a fost însă executat cu prilejul 
campaniei agricole de vara, cînd 
studenții bucureșteni, încadrați în 
brigăzi de muncă au lucrat în 
G.A.S.-uri, prestînd un număr de 
circa 300.000 ore muncă volunta
ră.

La adunare au luat cuvîntul 
studenți ai diferitelor institute de 
învățămînt superior din Capitală 

CHEMARE
către toți studenții institutelor de învățămînt 

superior din R. P. R.
(Urmare din pag. l-a)

niile agricole constituie un minunat prilej de educare cetățe
nească, un mijloc de călire morală și politică, de însușire a acelor 
trăsături de caracter, proprii intelectualului de tip nou, pătruns 
de patriotismul socialist, care prețuiește munca productivă și este 
devotat trup și suflet intereselor poporului, cauzei construirii so
cialismului.

Străduindu-ne să ne însușim cît mal temeinic știința și cultura 
înaintată pentru a deveni specialiști pregătiți, constructori 
de nădejde ai socialismului, sîntem conștienți de datoria 
noastră ca încă studenți fiind să participăm activ și direct la 
munca productivă, la făurirea bunurilor materiale pentru a con
tribui și pe această cale la creșterea buneistări a poporului mun
citor, la înflorirea patriei.

De aceea, în numele tuturor studenților din Capitală ne anga
jăm ca în decursul anului universitar 1958/1959 fiecare student 
să efectueze cel puțin 10 zile de muncă voluntară pe diferite șan
tiere de construcție și înfrumusețare a orașului nostru, la mun
cile agricole în G.A.S.

Ca obiective imediate ne propunem participarea la lucrările de 
construcții de locuințe de pe șantierele Floreasoa, Tei, Mihai 
Bravu, de pe alte șantiere din centrul orașului, la construcția 
conductei de aducțiune Arcuda-București, la amenajarea parcului 
Casei de Cultură a Studenților și a bazei sportive studențești de 
la lacul Tei.

Studenții din Capitală, care au participat la munca voluntară 
în cursul anului universitar trecut, întruniți în adunarea convo
cată de Comitetul U.T.M. și U.A.S.R. din centrul uni
versitar București se adresează vouă tuturor studenților 
patriei noastre cu chemarea ca în anul universitar 
1958/1959 să participați cu și mai mult elan, în număr și mai 
mare la munca voluntară pe. șantierele de construcții, la acțiunile 
de înfrumusețare a orașelor, la sprijinirea țărănimii muncitoare în 
campaniile agricole, de a vă asocia la angajamentul nostru ca 
fiecare student și studentă să presteze în acest an cel puțin 10 
zile de muncă voluntară.

Prețuind condițiile din ce în ce mai bune create de Partidul 
și Guvernul nostru, noi, studenții ne angajăm să învățăm cu și 
mai multă perseverență, să ne pregătim cît mai temeinic și în 
același timp să sporim contribuția noastră alături de întregul 
tineret la munca concretă de construire a socialismului în R.P.R.

TRAIASCA PARTIDUL MUNCITORESC ROMÎN - CON
DUCĂTORUL IUBIT AL TINERETULUI DIN R.P.R.!

TRAIASCA SI ÎNFLOREASCĂ SCUMPA NOASTRĂ PA
TRIE - REPUBLICA POPULARA ROMÎNĂ!

ADUNAREA STUDENȚILOR DIN CAPITALA 
CARE AU PARTICIPAT LA MUNCA VOLUN
TARA ÎN CURSUL ANULUI UNIVERSITAR 

1957-1958
București, 18 octombrie 1958

drul turneului, a declarat la so
sire unor reprezentanți ai presei: 
„In cursul turneului din care ne 
întoarcem acum am fost primiți 
pretutindeni cu căldură frățească, 
cu multă prietenie și dragoste. Am 
dat spectacole în fața publicului 
sovietic, un public pe cit de pre
tențios, pe atît de priceput și ge
neros. Am dat spectacole în fața 
marilor maeștri ai teatrului sovie
tic de la care am avut atît de 
mult de învățat în anii aceștia 
din urmă. Eforturile noastre au 
fost încununate de succes. Mulțu
mim celor care ne-au trimis în 
acest turneu, mulțumim partidului 
și guvernului care ne-au înlesnit 
prilejul de a înscrie o nouă pagi
nă luminoasă în istoria teatrului 
romînesc"

Despre turneul în Uniunea So
vietică, dramaturgul Aurel Ba- 
ranga, director aajunct al Tea
trului Național „1. L. Caragiale", 
a spus: „In clipa întoarcerii în 
patrie, gîndurile se îndreaptă că
tre toți bunii noștri prieteni din 
Uniunea Sovietică care ne-au îm
brățișat cu atîta dragoste și prie
tenie. In numele întregului colec
tiv al Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" transmit un salut căl
duros tovarășilor din Ministerul 
Culturii din Uniunea Sovietică, A- 
sociației de prietenie sovieto-ro- 
mînă, Casei actorului din Mosco
va și marelui nostru prieten, pu
blicul sovietic care a manifestat 
față de noi o dragoste fier
binte. Turneul teatrului nos
tru a constituit o puternică mani
festare a prieteniei între poporul 
romîn și popoarele marii Uniuni 
Sovietice, prietenie care stă che
zășie fericirii și viitorului nostru 
luminos".

Louis SaHlant a
Duminică a părăsit Capitala, 

plecînd spre Sofia, Louis Saillant, 
secretar general al Federației Sin
dicale Mondiale, care a participat 
la lucrările Conferinței mondiale a 
muncitorilor agricoli și forestieri, 

care, după ce au mulțumit parti
dului pentru condițiile minunate 
de studiu și viață create, și-au ex
primat dorința de a contribui și 
mai activ, prin muncă voluntară, 
la munca concretă de construire 
a socialismului, s-au angajat să 
răspundă și pe mai departe cu 
entuziasm la chemările partidului 
și la acțiunile întreprinse de 
U.T.M.

Intr-o atmosferă de entuziasm 
a fost înmînat apoi drapelul de 
fruntaș în munca patriotică stu
denților Universității „C. I. Par- 
hon" și au fost acordate premii 
unui număr de 27 studenți din 
centrul universitar care s-au dis
tins în mod deosebit în acțiunea 
de muncă patriotică.

A luat cuvîntul de asemenea 
tov. Traian Dudaș, secretar al 
comitetului orășenesc P.M.R. 
București care a subliniat grija 
pe care partidul o poartă tinere
tului nostru studios și a felicitat 
pe studenții bucureșteni pentru

Prezidiul Academiei R. P. Ro
mîne, subsecția de Științe Isto
rice și Biblioteca Academiei 
R. P. Romîne, Direcția Generală 
a Arhivelor Statului și Societatea 
Numismatică Romînă cu durere 
anunță' încetarea din viață — în 
ziua de 20 octombrie 1958 — a 
acad. Constantin Moisil.

Născut la 8 decembrie 1876 la 
Năsăud, dintr-o familie care a 
dat mai multe generații de căr
turari, Constantin Moisil a urmat 
studiile universitare la Bucu
rești, distingîndu-se de timpuriu 
printr-o vădită înclinare pentru 
munca de cercetare științifică. 
L-a atras îndeosebi trecutul po
porului din mijlocul căruia se 
ridicase.

In bogata sa activitate știin
țifică a publicat peste 300 de lu
crări, cîmpul cercetărilor sale îm- 
brățișînd istoria, arheologia, ar
hivistică, numismatica, medalisti
că, sigilografia și heraldica. Con
tribuția cea mai însemnată a a- 
dus-o în domeniul numismaticei, 
în care a dat lucrări de deose
bită valoare științifică în răstimp 
de peste cinci decenii. Constantin 
Moisil este cel care a organizat 
în 1910 Cabinetul numismatic al 
Bibliotecii Academiei, cabinet pe 
care l-a condus pînă în ultima 
clipă a vieții sale. A condus 
Arhivele Statului, dînd o nouă 
organizare acestei instituții și a 
înființat Școala superioară de 
arhivistică și paleografie pentru 
pregătirea tinerelor cadre de ar- 
hiviști. Ca profesor în învățămîn- 
tul secundar, încă din 1897 a des
fășurat o laborioasă activitate, 
publicînd numeroase articole cu 
conținut didactic și pregătind se
rii întregi de elevi.

părăsit Capitala
ce au avut loc în București între 
16—19 octombrie 1958.

Pînă la graniță, Louis Saillant 
a fost condus de ing. Mihai Ma
rin, secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor.

rezultatele obținute în acțiunile 
de muncă voluntară.

In numele C.C. al U.T.M. a 
luat cuvîntul tovarășul Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al
U. T.M. Felicitînd studenții Capi
talei pentru aportul ce l-au adus 
pe șantiere și în G.A.S., tovarășul
V. Trofin a subliniat rolul 
activ al studenților în măreața 
operă de construcție socialistă, 
munca plină de abnegație pe care 
o duc ei alături de întregul tineret 
al patriei noastre, alături de în
tregul popor muncitor contribuind 
la acțiunea de înflorire a patriei. 
Arătînd că 800.000 tineri au lucrat 
voluntar pentru înfrumusețarea 
patriei, tov. Virgil Trofin și-a ex
primat printre altele convingerea 
că studenții vor participa și de 
acum înainte cu același elan la 
acțiunile de muncă voluntară ini
țiate de U.T.M., urîndu-le succese 
și mai mari în această acțiune 
patriotică.

Cuvintele tovarășului Trofin 
au fost subliniate de nenumărate 
ori de aplauzele celor prezenți în 
sală care și-au manifestat astfel 
dorința de a înfăptui în viitor sar
cinile încredințate de organizația 
noastră.

In acelaș cadru entuziast, tov. 
Ion Moca, secretarul comitetului 
U.T.M. din Universitatea „C. I. 
Parhon" a dat citire chemării stu
denților din cadrul acestui insti
tut, către studenții din toate in
stitutele de învățămînt superior 
din R.P.R., cu privire la obiecti
vele muncii voluntare în noul an 
universitar, chemare ce a fost 
aprobată prin aplauze nesfîrșite 
de către toți cei prezenți.

Pentru meritele sale științifice, 
Constantin Moisil a fost ales 
membru în mai multe societăți 
științifice din țară și din străi
nătate. Din 1913 membru și din 
1933 președinte at Societății Nu
mismatice Romîne; membru în 
Comisia Monumentelor Istorice, 
membru corespondent al Acade
miei din 1919; membru onorific 
sau corespondent al mai multor 
societăți numismatice din străi
nătate (Viena, Praga, Cracovia, 
Zagreb Paris).

In* 1948, cînd vechea Academie 
Romînă s-a transformat în Aca
demia R. P. Romîne, profesorul 
C. Moisil a devenit membru ti
tular onorific. El a desfășurat în 
cadrul noii Academii o activitate 
rodnică pentru progresul istorio
grafiei noastre de după 23 Au
gust 1944.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne apreciind activitatea sa 
didactică și științifică desfășu
rată timp de aproape șase dece
nii, i-a acordat în 1956 Ordinul 
Muncii cl. I.

Amintirea sa va rămîne ne- 
ștearsă pentru colegii și colabo
ratorii săi, cît și pentru toți cei 
ce l-au cunoscut.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
R.P.R. SUBSECȚIA DE 
ȘTIINȚE ISTORICE A 
ACADEMIEI R.P.R.
BIBLIOTECA ACADE
MIEI R.P.R.
DIRECȚIA GENERALA A 
ARHIVELOR STATULUI 
SOCIETATEA NUMISMA
TICA ROMÎNĂ.

★
Corpul neînsuflețit al acad. C. 

Moisil va fi depus în sala Institu
tului de istorie, din B-dul Stalin 
nr. 1, miercuri 22 octombrie a.c. 
Ceremonia funebră va avea loc la 
ora 13, iar înhumarea la ora 14 
ba Cimitirul Bellu.

Informații
Printr-un decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 75 de 
ani, pentru merite deosebite în 
munca științifică, s-a conferit 
Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" cl. 11-a academicie
nilor profesori doctori Constantin 
Ionescu-Mihăești și Mihai Ciucă.

★
Luni, 20 octombrie a.c., s-a sem

nat la Ministerul Finanțelor o 
convenție de plăți necomerciale 
între R. P Ungară și R. P. Ro
mînă. Din partea R. P. Ungare 
convenția a fost semnată de tov. 
Ferenc Keleti, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, iar din par
tea R. P. Romîne de tov Radu 
Mănescu, adjunct al ministrului 
Finanțelor.

Intre R.P.Romînă 
și Republica Guineea 

se vor stabili 
relații diplomatice
Primul ministru al Republicii 

Guineea, Seku Ture, a adresat la 
4 octombrie a. c„ tovarășului 
Chivu Stoica propunerea de a 
stabili relații diplomatice între 
cele două țări.

La această propunere tovarășul 
Chivu Stoica a adresat următoa. 
rea telegramă de răspuns :

Guvernul Republicii Populare 
Romîne salută dorința Guvernu
lui Republicii Guineea de a sta
bili relații diplomatice cu Repu
blica Populară Romînă și are 
onoarea a comunica acordul său 
pentru stabilirea relațiilor diplo
matice între țările noastre.

Guvernul Republicii Populare 
Romîne își exprimă convingerea 
că stabilirea de relații diploma
tice între Republica Populară 
Romînă și Republica Guineea va 
contribui la apropierea dintre po
poarele noastre și va servi dez
voltării prieteniei și colaborării 
între țările noastre în Interesul 
întăririi păcii în lume.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 

Romîne



Sosirea delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Romîne în R. Cehoslovacă

Chemările CC ai P.C.U.S. 
cu prilejul celei de a 41-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie

La Varșovia

(Urmare din pag. l-a)

Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele guvernului cehoslovac, Rudolf 
Barak, Jaromir Dolansky, Zde- 
nek Fierlinger, Jiri Hendrych, 
Vaclav Kopecky, Otakar Simunek, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Ludmila Jankovcova, 
membru supleant în Biroul Poli
tic al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Oldrich Cernik, 
Bruno Kohler și Vladimir Koucky, 
secretari ai C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, dr. ing. 
Emanuel Slechta, dr. losef Plojhar, 
miniștri, conducători ai partide
lor Frontului Național, Vaclav 
David, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
ministrul Afacerilor Externe, mem
bri ai Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia și membri âi guvernului, An
tonin Krcek, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Praga al P.C. 
din Cehoslovacia, Adolf Svoboda, 
primarul orașului Praga, conducă
tori ai organizațiilor obștești și ai 
instituțiilor centrale, generali și 
ofițeri superiori, activiști ai orga
nizațiilor Frontului Național

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Praga 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Ora 10... Trenul special sosește 
în gara principală din Praga. Din 
tren coboară membrii delegației 
romîne. Tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica, Antonin No
votny și Viliam Siroky, cît și 
ceilalți conducători de partid și 
de stat romîni și cehoslovaci se 
îmbrățișează cu căldură.

Compania de onoare a trupelor 
garnizoanei Praga aliniată în 
fața gării prezintă onorul. Sînt 
intonate imnurile de stat ale Re
publicii Populare Romîne și Re
publicii Cehoslovace.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
însoțit de tovarășul Antonin No
votny trec în revistă compania de. 
onoare.

Conducătorilor delegației de par
tid și guvernamentale a R.P. Ro
mîne le sînt prezentați apoi înalții 
demnitari prezenți, precum și șe
fii misiunilor diplomatice veniți 
în întîmpinare.

Cei prezenți primesc apoi de
filarea companiei, de onoare.

In aplauzele puternice ale miilor 
de locuitori ai capitalei cehoslova
ce veniți în întîmpinarea delega
ției romîne, conducătorii de partid 
și de stat romîni și cehoslovaci 
iau loc apoi în tribuna special a- 
menajată în piața gării.

Tovarășul Antonin Novotny, 
prim secretar al C.C al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Cehoslovace 
se apropie de microfon și rostește 
cuvîntarea de salut.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, prim secretar 
al C.C. al P.M.R., membru în 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le, conducătorul delegației romîne.

Cele două cuvîntări au fost su
bliniate în repetate rînduri cu pu
ternice și îndelungi aplauze și a- 
clamații. Minute în șir praghezii 
au manifestat entuziast pentru 
prietenia romîno-cehoslovacă, pen
tru unitatea de granit a puterni
cului lagăr socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Tineri și tinere înconjoară pe

membrii delegației romîne, oferin- 
du-le buchete de flori.

In drum spre reședința care le-a 
fost pusă la dispoziție, membrii

delegației de partid și guverna
mentale a R.P. Romîne au fost 
salutați cu căldură și entuziasm de 
mii de praghezi.

Vizita la palatul prezidențial
PRAGA 20. — De la trimișii 

speciali Agerpres : Luni la amia
ză, membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Romîne 
î;i frunte cu tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționali a R. P. 
Romîne, au făcut o vizită la Pala
tul preziden'ial Hrad din Praga 
tovarășilor Antonin Novotny, prim 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, preșe
dintele Republicii Cehos’ovace și 
Viliam Siroky, membru in Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului 
cehoslovac.

Au fost de față tovarășii: Jiri 
Hendrych, Otakar Simunek, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Ludmila 
Jankoocova, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. cd P.C. din 
Cehoslovacia, Vaclav David, 
membru al C. C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Cehoslovace, și Gustav 
Soucek, șeful secției externe a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Conducătorii de partid și de 
stat romîni și cehoslovaci s-au în
treținui într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

Spectacol de gală în cinstea delegației romîne
PRAGA 20 — De la trimișii 

speciali Agerpres: Luni seară la 
Teatrul Național „B. Smetana" 
din Praga a avut loc un specta
col de gală cu opera „Mireasa 
vîndută" de B. Smetana, dat sub 
auspiciile C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia și guver
nului cehoslovao în cinstea dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne.

La sosirea în sală, membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Romî
ne, și conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Cehoslovace au 
fost aclamați îndelung de public.

La spectacol au asistat membri

ai Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, ai 
guvernului cehoslovac, conducă
tori ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor de masă, fruntași ai 
vieții culturale din Praga, ziariști 
romîni și străini și un numeros pu
blic.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Praga și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Opera «renumitului compozitor 
al muzicii clasice cehoslovace s-a 
bucurat de un frumos succes.

Artiștilor li s-au oferit flori din 
partea conducătorilor de partid și 
de stat ai R.P. Romîne.

Poporul cehoslovac a întâmpinat cu sinceră bucurie 
delegația de partid și guvernamentală a R. P. R.

A PRAGA 19. Corespondentul 
p Agerpres transmite : Poporul 
11 cehoslovac a luat cunoștință 
(I din știrea transmisă simbătă 
p seara de radio Praga că delega- 
(I ția de partid și guvernamentală 
(• a R.P.R., care a fost invitată de 
(I Comitetul Central al Partidului 
(• Comunist din Cehoslovacia și 
(• de guvernul cehoslovac să facă 

o vizită de prietenie în R. Ce- 
11 hoslovacă, a plecat din Bucu- 
P rești indreptindu-se spre Pra- 
(1 ga. Știrea este publicată la loc 

de frunte duminică dimineața

de întreaga presă centrală ce
hoslovacă.

Ziarele cehoslovace consacră 
un spațiu amplu vizitei delega
ției romîne.

„RUDE PRAVO", „PRACE", 
„MLADA FRONTA", „OBRA- 
NA LIDU“ și toate celelalte 
ziare cehoslovace publică la loc 
de frunte pe primele pagini fo
tografiile tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica 
însoțite de prezentarea unor 
date biografice.

f ce în lagărul țărilor socialiste, 
I articolul spune in încheiere t 
I „Astăzi putem spune în adevă- 
I râtul sens al cuvîntuliu că la 
I noi sosesc prieteni și tovarăși. 
I Noi îi întîmpinăm cu inima 
1 deschisă. Grija și dragostea po- 
I porului nostru îi va însoți pre- 
ț, tutindeni pe pămintul țării

noastre, în fiecare întreprinde
re, in fiecare sat. Le dorim sin
cer să se simtă la noi ca acasă, 
le dorim ca vizita lor în R. 
Cehoslovacă să aducă roade bo
gate și să dea un nou ovini 
luptei pentru construirea socia
lismului, pentru pace in țările 
noastre".

Prace: „împreună pe același drum, 
spre același țel“

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Ziarele sovietice din 19 octombrie 
publică chemările C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul celei de-a 41-a aniver
sări a Aăarii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In una din primele chemări se 
spune :

Glorie Marelui Octombrie care 
a deschis o eră nouă în istoria 

omenirii — era prăbușirii capita
lismului și a triumfului socialismu
lui.

Chemările salută cel de-al 
XXl-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice — 
Congresul constructorilor comu
nismului.

Saliitind partidele comuniste și 
muncitorești din toate țările — a- 
vangarda clasei muncitoare și a 
tuturor oamenilor muncii în lupta 
pentru pace, democrație și socia
lism — C.C. al P.C.U.S. cheamă 
partidele comuniste și muncitorești 
la unitate frățească și coeziune 
indestructibilă, sub steagul mar- 
xism-leninismului.

Solidaritatea de luptă a clasei 
muncitoare internaționale — se 
spune în continuare în chemări — 
este chezășia invincibilității cau
zei democrației și socialismului. 
Mai sus steagul internaționalismu
lui proletar I

Proletari din toate țările, uni- 
ți-vă I

Oameni ai muncii din toate ță
rile 1 Să se întărească unitatea de 
acțiune între toate organizațiile 
oamenilor muncii în lupta pentru 
pace, democrație și socialism 1

Cu toții la luptă împotriva pri
mejdiei izbucnirii unui nou răz
boi. Demascați cu hotărîre pe ațî- 
țătorii imperialiști la război I

Pentru pace și colaborare intre 
popoare I

Comitetul Central al P.C.U.S. 
cheamă popoarele lumii să ceară 
guvernelor S.U.A. și Angliei înce
tarea imediată și pentru totdeauna 
a experiențelor cu arma atomică 
și cu hidrogen, să lupte pentru 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen, pentru reducerea arma
mentelor și forțelor armate.

Intr-una din chemări se spune : 
Trăiască puternicul lagăr socia
list — bastion de neînvins al pă
cii și securității popoarelor 1 Să 
se întărească și să înflorească 
marca comunitate a popoarelor 
in țările lagărului socialist 1

Adresîndu-se oamenilor muncii 
din țările socialiste, Comitetul 
Central al P.C.U.S. salută prie-

tenia și colaborarea de nezdrunci
nat dintre poporul sovietic și po
poarele acestor țări.

In una din chemări se spune: 
Salut frățesc oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă, care 
construiesc socialismul 1 Trăiască 
prietenia și colaborarea de ne
zdruncinat dintre popoarele sovie
te și rcmîn !

Chemările cuprind saluturi a- 
dresate unui șir de popoare din 
Africa și Asia, din America Lati
nă, saluturi in cinstea prieteniei 
și colaborării dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
mari puteri și alte state euro
pene.

Una din chemări este închinată 
politicii externe leniniste de 
pace a U.R.S.S., politică de coe
xistență pașnică a statelor cu di
ferite orinduiri sociale, politică de 
menținere și întărire a păcii, de 
dezvoltare a legăturilor economice 
și culturale cu toate țările.

Adresîndu-se muncitorilor din 
industrie, construcții și transpor
turi, C.C. al P.C.U.S. îi cheamă 
să întimpine cel de-al XXl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice cu 
torii în muncă.

Oameni ai muncii din 
Sovietică I — se 
chemări. Dați o 
ploare mișcării de 
deplinirea sarcinii 
junge din urmă 
Statele Unite ale Americii în ce pri
vește producția pe cap de locui
tor.

C.C. al P.C.U.S. cheamă lucră
torii din agricultură să lupte pen
tru traducerea în viață a măsu
rilor elaborate de partid în vede-

noi vic-

Uniunea 
apoi in 

ara
spune
mai mare 
masă pentru în- 
istorice de a a- 
și de a depăși

rea dezvoltării continue a produc
ției agricole.

Glorie oamenilor de știință, in
ginerilor, tehnicienilor și muncito
rilor sovietici, primii care au lan
sat sateliți artificiali ai pămintu- 
lui, care au deschis calea spre cu
cerirea spațiului cosmic 1

C.C. al P.C.U.S. adresează oa
menilor de știință chemarea de a 
lupta pentru înflorirea continuă a 
științei, pentru ridicarea rolului ei 
în progresul tehnic, iar oamenilor 
de litere și artă — chemarea de 
a lega strîns și indisolubil litera
tura și arta de viața poporului și 
de actualitate.

Intr-o chemare adresată oame
nilor muncii din Uniunea Sovie
tică se spune :

In unitatea partidului comunist 
șl a poporului rezidă izvorul for
ței orînduirii socialiste, chezășia 
unor noi succese în consiruirea 
comunismului 1 Trăiască unitatea 
de nezdruncinat a partidului și 
poporului I

In ultimele chemări se spune :
Trăiască Uniunea Republicilor 

Sovietice Socialiste — fortăreața 
prieteniei popoarelor țării noastre, 
bastionul păcii și socialismului 1

Trăiască scumpul nostru Gu
vern Sovietic I

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice — marea forță 
inspiratoare și conducătoare a 
poporului sovietic în lupta pentru 
construirea comunismului 1

Sub steagul marxism-leninismu- 
lui, sub conducerea partidului co
munist — înainte, spre victoria 
comunismului 1

Trăiască comunismul — viitorul 
luminos al întregii omeniri I

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția PMJ>„ 
la 18 octombrie au luat sfîrșit lu
crările celei de-a Xll-a plenare a 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

In încheierea discuțiilor, la care 
au participat 29 de tovarăși, a 
luat cuvîntul Wladyslaic Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Plenara a aprobat în unanimi
tate următoarele proiecte :

a) de directive cu privire la dez- 
voltarea Republicii Populare Po
lone pe perioada 1959—1965 ;

b) de directive în problema po
liticii partidului la sate ;

c) de 
P.M.U.P.

Aceste proiecte vor forma obiec
tul unor 
gului partid înainte de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.U.P.

Plenara a adoptat de asemenea 
in unanimitate o hotărîre în pro
blema convocării Congresului al 
II 1-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Plenara hotărăște ca cel de-al 
lll-lea Congres al PM.UJ3. să fia 
convocat la Varșovia la 10 martie 
1959 cu următoarea ordine de zi i

1. Raportul 
trai ;

2. Raportul 
de Revizie ;

3. Directivele 
voltarea economiei i 
perioada 1959—1965 ;

4. Directivele cu privire la pro
blema politicii partidului la sate;

5. Modificări în statutul parti
dului ;

6. Alegerea Comitetului Central 
și a Comisiei Centrale de Revizie.

In hotărîrea plenarei Comitetu
lui Central sînt stabilita normele 
de reprezentare și procedura ale
gerii delegațiilor la Congresul al 
IlI-lea al partidului.

modificări în statutul

discuții în cadrul între-

Comitetului Cen-

Comisiei Centrale

cu privire la dez- 
naționale pa

Deoarece ciankaișiștii au Tncăhat condițiile de încetare
a focului împotriva insulelor de coastă

R. P. Chineză a anulat ordinul de suspendare 
a bombardării insulei Țzînmîndao

PEKIN 20 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 20 octombrie 
Ministerul Apărării Naționale al 
Republicii Populare Chineze a dat 
următorul ordin ;

Rude Pravo: „Sosesc prieteni, 
tovarăși"
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In articolul de fond din 
„RUDE PRAVO", intitulat „So
sesc prieteni, tovarăși", se spu
ne : „Capitala și întreaga noa
stră țară întimpină miine cu 
sinceră bucurie delegația Par
tidului Muncitoresc Romin și a 
guvernului romin condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., și membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
din care face parte și tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, precum 
și alți conducători de stat și de 
partid din R.P.R.

„Reprezentanții poporului 
prieten romin se vor intîlni in 
timpul vizitei lor in țara noa
stră cu reprezentanții Partidu
lui Comireist și guvernului no
stru, cu care vor avea un 
schimb de păreri în privința 
celor mai importante probleme 
ale ambelor țări. Delegația ro- 
mină se va intîlni de asemenea 
cu oamenii muncii din orașele, 
întreprinderile și satele noastre 
și va discuta cu ei.

In felul acesta, oaspeții ro
mîni vor face cunoștință cu suc
cesele obținute de poporul no-, 
stru în construirea socialismu
lui și vor avea în același timp 
posibilitatea să se convingă cît 
de mult se interesează poporul 
nostru de construirea socialis
mului în Romînia și cît de cal
de sînt sentimentele care leagă 
popoarele ceh și slovac de cel 
romin".

In continuare ziarul „RUDE 
PRAVO" arată că tradiția le
găturilor de prietenie dintre 
poporul romin și cel cehoslovac 
a fost cimentată de lupta co
mună împotriva fascismului, 
cind soldații romîni eliberatori 
și-au vărsat sîngele și pe pă- 
mîntul nostru, contribuind la 
eliberarea patriei noastre".

„Atunci cind ideile socialis
mului au triumfat în ambele 
țări s-au creat condiții favora
bile pentru lărgirea și adinci- 
rea relațiilor noastre. Din acel 
moment prietenia dintre po
poarele noastre s-a întărit și 
prin relațiile de prietenie ale 
reprezentanților guvernului ro
min și cehoslovac, precum și 
dintre Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și Partidul Mun
citoresc Romin. Prietenia din
tre popoarele noastre a fost în
tărită și de Tratatul cehoslova- 
co-romîn de prietenie, colabo
rare și ajutor reciproc a cărui 
a 10-a aniversare am sărbăto
rit-o in acest an".

Referindu-se la colaborarea 
dintre țările noastre, articolul 
arată in continuare că : „Aju
torul reciproc și colaborarea 
economică dintre Cehoslovacia 
și Republica Populară Romînă 
s-a dezvoltat in ultimii ani tn- 
tr-un ritm rapid și sîntem con
vinși că există cele mai largi 
perspective pentru continuarea 
lor și mai departe cu acelaș 
succes".

în articol se vorbește apoi 
despre succesele obținute de 
R.P.R. pe drumul construirii 
socialismului.

După ce se vorbește despre 
poziția R.P.R. și R. Cehoslova-

Ziarul „PRACE** publică un 
articol de fond intitulat Jm- 
preună pe același drum, »pre 
același țel“. Articolul vorbește 
despre condițiile care au con
tribuit la cimentarea relațiilor 
de prietenie dintre țările noa
stre. „Amândouă țările noastre, 

p se spune în articol, luptă pen- 
p tru apărarea păcii împreună cu 
tl alte forțe iubitoare de pace a- 

vînd în frunte Uniunea Sovie- 
(l tică. Prietenia și colaborarea 

noastră contribuie la forța la- 
(I găridut socialist",
t *
p Ziarul „OHRANA LIDU** pu- 
p blică un articol intitulat „Ro- 
(I mânia, prietenă și aliată*. In 
<1 articol se vorbește despre dez

voltarea relațiilor de prietenie 
p dintre țările noastre. Referin

du-se la contribuția adusă de

armata romînă la eliberarea 
Cehoslovaciei, ziarul scrie : 
Divizii românești luptând umăr 
ba umăr cu armatele sovietice 
au eliberat regiuni din Slova
cia și Moravia, jertfind viețile 
soldaților lor. Prietenia noa
stră, care avea deja vechi tra
diții a putuț să se dezvolte pe 
deplin pe baza celei mai strin- 
se colaborări în domeniul poli
tic, economic și cultural**.

în ziarul „LIDOVA DEMO- 
KRACIE“ a apărut de aseme
nea un articol de fond intitulat 
„în întîmpinarea prietenilor**, 
în care se vorbește pe larg des
pre dezvoltarea economiei na
ționale a României.

Ziarul „MLADA FRONTA** 
publică un amplu articol inti
tulat „Bun venit, prieteni ro
mâni**.

Prin R.P. Ungară, 
in drum spre Praga

țk--- - ---- =

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
După ce a participat la funera
liile papei Pius al XII-lea și a 
făcut o escală la Londra, secreta
rul de stat Foster Dulles a ple
cat mai departe spre Taipe, unde 
va avea întrevederi cu Cian Kai- 
și și alți lideri ai clicii ciankai-

BANGKOK. — După cum anunță 
agenția France Presse, la 20 oc
tombrie guvernul Tailandei in 
frunte cu primul ministru Tanom 
Kittikacion, și-a prezentat demi
sia în urma unei lovituri de stat 
militare,

PEKIN. — După o vizită de 16 
zile in r’p Chineză delegația for
țelor armate ale R.P.R., în fruntei 
cu general-colonel L. Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate ale R.P.R., 
s-a întors la Pekfn.

După o ședere de cîteva zile la 
Pekin delegația forțelor armate 
ala R.P.R. va părăsi marea țară 
prietenă și se va întoarce în pa, 
trie.

NEW YORK- — Agenția Asso
ciated Press anunță că la 18 oc
tombrie a avut loc Pe poligonul 
atomic din statul Nevada o nouă 
explozie nucleară experimentală,

MOSCOVA. — Pînă la 21 oc- 
tombrie ora 6 dimineața cel de-a,l

treilea satelit artificial a înconju
rat pămîntul de 2178 ori.

LONDRA. — La 20 octombrie 
sosește la Londra In vizită oficia
lă de trei zile președintele R. F. 
Germane, Theodor Heuss. Aceasta 
este prima vizită ofict-iiă pe care 
o face la Londra șeful unui stat 
german in ultimii 50 de ani.

ACCRA, GHANA. — Cunoscutul 
cîntăreț american de culoare Paul 
Robeson, care după cum se știe 
s-.a stabilit în Anglia, va vizita 
Ghana în cursul lunii decembrie 
pentru a da o serie de concerte. 
I.n aceeași perioadă va avea loc la 
Accra și conferința partidelor 
politice din țările africane.

BRUXELLES — La 19 octom
brie ora 24 Expoziția Universală 
de la Bruxelles s-a închis printr-o 
mare serbare cu focuri de artifi
cii și prin ceremonia solemnă de 
coborîre a drapelului belgian și 
a drapelelor naționale ale-țărilor 
care au participat la expoziție.

BELGRAD. — La 20 octombrie 
capitala Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia a sărbătorit 
cea de-a 14-a aniversare a elibe
rării sale de sub jugul germano- 
fascist de către unitățile Armatei 
Sovietice și Armatei Populare de 
Eliberare a Iugoslaviei.

BUDAPESTA 20 (de la trimi
sul special Agerpres) : Dumi
nică la ora 15, trenul oficial cu 
care călătorește spre Praga dele
gația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne a 
părăsit teritoriul romînesc prin 
punctul de frontieră Curtici, tre- 
cînd în R. P. Ungară.

In gările Arad și Curtici nume
roși locuitori, în frunte cu condu
cătorii organelor locale de partid 
și de stat, au salutat călduros pe 
membrii delegației. Clădirile gă
rilor erau pavoazate festiv cu dra
pele de stat ale R. P Romîne și 
R. Cehoslovace, cu portretele to
varășilor Gh. Gheorghiu-Dej, Chi
vu Stoica, Antonin Novotny și 
Viliam Siroky. Pe pancarte mari 
erau înscrise urări pentru priete
nia romîno-cehoslovacă, pentru u- 
nitatea frățească de nezdruncinat 
a țărilor socialiste.

Âdresîndu-se celor veniți să sa
lute delegația în gările Arad și 
Curtici, tovarășul Gh. Gheorphiu- 
Dej a subliniat că vizita delega
ției de partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne în R. Cehoslovacă 
va constitui o importantă contri
buție la dezvoltarea colaborării 
multilaterale romîno-cehoslovace, 
la întărirea unității țărilor marelui 
lagăr al socialismului

Sosind pe teritoriul R. P. Un
gare, la punctul de frontieră 
Lokoshaza, membrii delegației au 
fost întîmpinați de Csatorday Ka- 
roly, trimis extraordinar și mini
stru plenipotențiar, directorul pro
tocolului din Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Ungare, și de 
Ion Popescu, ambasadorul R.P.R.* 
la Budapesta, care au însoțit dele
gația pînă la frontiera cehoslova
că, precum și de conducători ai 
comitetului județean al P.M.S.U. 
și ai Comitetului executiv al sfa
tului județean Bekes.

Pe clădirile de la frontiera un
gară erau arborate drapele de 
stat ale R. P. Ungare și R. P. 
Romîne.

Continuîndu-și drumul spre 
frontiera cehoslovacă, trenul ofi
cial a sosit seara în capitala R. P.

Ungare — Budapesta. Pe peronul 
gării de vest, delegația de partid 
ji guvernamentală a R. P. Romî
ne în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a fost întîmpinată 
de tovarășii Gyorgy Marosan, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., mini
stru de stat, Sandor Ronai, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Adunării 
de Stat a R P. Ungare, Endre 
Sik, ministru al Afacerilor Exter
ne al R. P. Ungare, Janos Csergo, 
membru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistru al Siderurgiei și Construc
țiilor de Mașini, Istvan Szirmai, 
membru al C.C al P.M.S.U., șe
ful Secției de agitație și propa
gandă a C.C. al P.M.S.U., Gyorgy 
Aczel, locțiitor al ministrului Cul
turii, precum și de ambasadorul 
R Cehoslovace la Budapesta și 
membri ai ambasadei cehoslovace.

Membrii delegației romîne s-au 
întreținut cu conducătorii unguri 
sosiți în întîmpinarea lor După 
aproximativ o oră de ședere la 
Budapesta, trenul oficial și-a con
tinuat drumul spre frontiera ceho
slovacă.

Telsgrama de salut 
adresată tovarășilor 

Kadarși Munnich
PRAGA 20. — (de la trimișii 

speciali AGERPRES): 
t Duminică seara, părăsind teri
toriul R. P. Ungare, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne, condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.AÎ.R., membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, a adresat o 
telegramă de salut tovarășilor 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C 
al P.M.S.U., și Ferenc Munnich. 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc al R. P. 
Ungare, cu prilejul trecerii dele
gației romîne prin Republica 
Populară Ungară.

La aniversarea 
eliberării orașului Debrefin

BUDAPESTA 
dentul Agerpres transmite : La 19 
octombrie s-au împlinit 14 ani 
de la eliberarea orașului Debrețin 
de către trupele sovietice și ro
mîne de sub ocupația hitleristă.

In cadrul festivităților organi
zate cu acest prilej a avut loc și 
dezvelirea unui monument închi
nat ostașilor romîni care au căzui 
în luptele pentru eliberarea ora
șului. Cu acest prilej a sosit la 
Debrețin o delegație romînă, con
dusă de generat-iocatenenî Floca 
Arhip, adjunct al ministrului For
țelor Armate ale R, P. Romîne și 
formată din general-colonel Teclu 
lacob, general-maior Marin Drag- 
nea, locoterient-colonel Petru Rota
ru, atașat militar al R.P.R. în R.P. 
Ungară, Miron Olleanu, membru în 
C.C. al U.T.M., scriitorul Aurel 
Mihale, director general în Minis
terul Invățăinîntului și Culturii al 
RJ’.R., Octav Iliescu, președinte al 
Comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc Iași, 
Lukacs, 
regional de partid Oradea, re- 
dactor-șef al ziarului „Faklya", 
Emil Cotoi, secretar al Comitetu
lui executiv al sfatului popular al 
regiunii Oradea, Maria Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comisiei 
regionale de femei Oradea, An
drei Vigh, președintele Comitetu
lui executiv al sfatului popular 
orășenesc Oradea, Stanca C. Ruse 
din comuna Turbați, regiunea 
București, al cărei fiu a căzut în 
luptele pentru eliberarea Debreți
nului.

La 18 octombrie a avut loc la 
Debrețin o mare adunare festivă 
la care au participat delegația ro
mînă, precum și lan Popescu, am
basadorul R.P.R. la Budapesta, 
reprezentanți ai Ambasadei sovie
tice, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Ministe
rului Apărării Naționale al R.P. 
Ungare.

Valko Mihâly, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Debrețin a evocat luptele grele 
date de ostașii sovietici și romîni 
'în împrejurimile și pe străzile ora
șului, a subliniat actele de vitejie 
ale unităților armate romîne și în 
special ale diviziei de voluntari 
„Tudor Vladimirescu". El a arătat 
in continuare că eliberarea a 
deschis Debreținului calea unei 
noi și puternice dezvoltări.

Luînd apoi cuvîntul general-lo- 
cotenent Floca Arhip, a subliniat 
importanța istorică mondială a 
victoriei armatei sovietice asupra 
fascismului, rolul hotăritor al fii
lor poporului sovietic în elibera
rea Ungariei și a orașului Debre
țin. Vorbitorul a arătat că, după 
victoria insurecției armate orga
nizate de Partidul Comunist din 
Romînia, armata romînă a întors 
armele împotriva cotropitorilor 
hitleriști și a participat alături de 
armatele sovietice la luptele pen
tru eliberarea Romîniei, Ungariei 
și Cehoslovaciei.

Trupele romîne au luptat cu 
curaj și abnegație și pentru elibe
rarea orașului Debrețin și sîngele 
vărsat în aceste lupte a contribuit 
la cimentarea prieteniei romîno-

20. — Corespon-

Vasile
membru în Comitetul

ungare. In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți general-locotenent 
Floca Arhip a îmnînat în dar ora
șului Debrețin tabloul pictorului 
Paul Atanasiu, laureat al Premiu
lui de Stat, înfățișînd luptele de la 
Debrețin, precum și darul ofe
rit de Ministerul Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, Ministeru
lui Apărării Naționale al R. P. 
Ungare — o statuată infățișind pe 
soldatul Eftimie Croitoru „Eroul 
de la Tiszaldk". Mulțumind pen
tru dar, Generalul-maior Ugrai Fe
renc, locțiitor al ministrului Apă
rării Naționale al R. P. Ungare, 
a subliniat printre altele priete
nia strînsă dintre armatele popu
lare ale celor două țări vecine, in
ternaționalismul proletar care le 
însuflețește și fidelitatea celor 
două popoare față de marele 
găr al socialismului condus 
UJI.S.S.

•k
dimineafă a avut 

depunerilor de

Ia
de

loc
co- 
So-

•
Tovarăși din Armata populară 

de eliberare de pe frontul Fuțzian:
Intrucît autoritățile din Taivan 

au introdus în cursul nopții de 
19 spre 20 și în cursul dimineții 
de 20 octombrie o escortă milita
ră americană în apele insulei 
Țzînmîndao, ordinul adresat ar
matei noastre de a suspenda 
bombardarea insulei Țzînmîndao 
încetează de a se mai aplica. Tru
pele noastre au suspendat în două 
rînduri bombardarea și totuși 
autoritățile din Taivan nu au a- 
doptat o atitudine mai realistă. 
Autoritățile din Taivan au persi
stat în atitudinea lor de încapă- 
țînare, au refuzat să adopte o 
politică pașnică și au intensificat 
pregătirile de război anunțînd 
fățiș o așa-zisă „reîntoarcere" pe 
continent. Și acum, în ajunul so
sirii în Taivan a lui Dulles, pe 
care l-au invitat pentru a pune la 
cale îndeplinirea și pe viitor a 
„tratatului" dintre ciankaișiști și 
americani, autoritățile din Taivan 
au introdus în apele insulei Țzîn
mîndao vase militare americane 
care au rămas în aceste ape ca 
escortă timp de cinci ore. Aceasta 
constituie o încălcare fățișă a 
condițiilor suspendării temporare 
de către trupele noastre a bom
bardării insulelor de coastă. Dacă 
lucrul acesta poate fi tolerat, 
atunci ce nu ar mai fi de tolerat ?

Trebuie reînceput așadar bombar
damentul ca o măsură de pedep
sire.

Este cu totul de nepermis ca a- 
mericanii să se amestece în tre
burile chineze. Noi avem o dato
rie națională nobilă. Cei care 
persistă în greșeală sînt în de
finitiv foarte puțini. Se pare 
că va sosi timpul cînd auto
ritățile din Taivan își vor da 
seama de necesitatea de a părăsi 
drumul greșit și de a accepta o 
reglementare pașnică, și noi con
tinuăm să sperăm că așa se va 
întîmpla. Americanilor nu le a- 
jută să se agațe mai depar
te de Taivan și de regiunea 
strîmtorii Taivan. Este cu totul 
de nepermis ca americanii să se 
amestece în treburile interne ale 
Chinei și noi nu vom accepta în 
nici un caz nici o manevră ame
ricană care are ca scop folosi
rea autorităților " '
pentru a încălca 
tea țării noastre, 
civilii patriot» 
Penhuledao, Țzînmîndao și Mat
sushan trebuie să se trezească. 
Taivanul, Penhuledao, Țzînmîn. 
dao și Matsushan trebuie să 
reîntoarcă la patria-mamă.

din Taivan 
suveranita- 

IMilitarii și 
din Taivrn,

se

PIN DE-HUAI, 
ministru al Apărării Naționale, 

20 octombrie 1958.

Duminică 
solemnitatea 
roane la Monumentul Eroilor 
vietici din Debrețin, Din partea 
R.P.R. au depus coroane reprezen
tanții Ambasadei R. P. Romîne 
la Budapesta, delegația romînă so
sită la Debrețin, precum și mem
brii delegației de scriitori din 
R.P.R. care se află în R. P. Un
gară.

In parcul orașului a fost dezve
lit în aceeași dimineață Monu
mentul Eroilor Romîni.

Monumentul eroilor romîni de 
la Debrețin, creație a sculptoru
lui Koosis Andrăs, laureat al Pre
miului Kossuth, lucrat în marmură 
albă, primită în dur din R.P.R., 
înfățișează o mamă romîncă al că
rui chip exprimă durerea pentru 
fiii căzuți și în aceeași timp încre
derea în viitor, in nuna st.mgă ri
dicată ține un porumpel al păcii, 
iar un capăt al mammei atinge 
un trunchi pe care se află o cască 
de ostaș romin. Minunată reali
zare artistică, monumentul poartă 
inscripția : „Ridicat cu pioasă re
cunoștință m memoria ostașilor 
romîni căzuți pentru eliberarea 
Debreținului, de către Sfatul Popu
lar al orașuiui Debrețin, la 19 
octombrie iy58".

In cuvîntul său Javor Andras, 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular al orașului . . , i n n 11 
Debrețin, a subliniat primire ai-11 N U I r K U
tele că jertfa ostașilor romîni nu 
a fost zadarnică. S.ngsie eroilor 
a udat un pămint rodnic, din care 
au răsărit florile prieteniei un- 
ga-ro-romîne. Populația orașului va 
îngriji cu recunoștință și dragoste 
monumentul ridicat in amintirea 
nepieritoare a ostașilor romîni.

Luînd apoi cuvîntul general-lo- 
cotenent Floca Arhip a vorbit des
pre marile sacrificii făcute de po
porul sovietic in luptele împotriva 
hitlerismului, despre participarea 
armatelor romîne la aceste lupte. 
Vorbitorul a mulțumit autorități
lor locale, sculptorului, pentru fru
mosul monument care întruchi
pează dragostea ce o poartă po
porul ungar și populația orașului 
Debrețin pentru ostașii romîni, 
pentru poporul romin.
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57- avertisment
PEKIN 20 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: La 19 octombrie, 
ora 23,30, o navă americană de 
debarcare a pătruns în apele te
ritoriale ale R. P. Chineze în re
giunile Siamîn și Țzînmîn. Imediat 
după aceasta, la ora 23,50, în a- 
ceeași regiune trei contratorpiloa- 
re americane au pătruns în apele 
teritoriale ale R. P Chineze pen
tru apărarea susmenționatei nave 
de debarcare. La ora 23,45 spre 
aceste vase de război americane 
din direcția coastelor Țzînmindao 
au pornit cîteva șlepuri cu moto: 
pentru debarcare ale ceankaișiști- 
lor însoțite de un vas de război 
ciankaișist. Vasele de război ame
ricane au părăsit apele teritoriale 
ale R.P. Chineze la 20 octombrie, 
ora 4,48.

Purtătorul de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze este împuternicit să de
clare următoarele: In ciuda repe
tatelor avertismente din partea gu
vernului nostru, forțele maritime și 
aeriene militare ale S.U.A. pătrund 
mereu în apele teritoriale și în 
spațiul aerian ale țării noastre. De 
data aceasta pătrunderea navei de

debarcare și a celor trei contra- 
torpiloare americane în apele te
ritoriale din regiunile Siamîn și 
Țzînmîn a fost întreprinsă în 
scopul vădit de a apăra vasele 
trupelor gomindaniste din Tai van, 
care fac transporturi militare spre 
Țzînmîndao. După ce țara noastră 
a declarat că este inadmisibil ca 
americanii să escorteze vasele 
ciankaișiste în apele insulei Țzîn
mindao, considerăm aceasta o pro
vocare excepțional de gravă. In 
legătură cu aceasta guvernul Re
publicii Populare Chineze adresea
ză cel de-al 36-lea avertisment se
rios.

★
PEKIN 20 (Agerpres). — China 

Nouă transmite : La 20 octombrie 
patru distrugătoare ale Statelor 
Unite au violat din nou apele te
ritoriale chineze, în regiunile Pin- 
tan și Matsushan (provincia Fu- 
țzian).

Purtătorul de 
rului Afacerilor 
Chineze a fost 
cel de-al 37-lea
împotriva acestor 
tare ale Statelor Unite.

cuvînt al Ministe- 
Externe al R. P. 

autorizat să dea 
avertisment serios 

provocări mili-

Continuă ciocnirile între trupele
britanice

ATENA 20 (Agerpres). — După 
cum transmite France Presse, în 
Cipru continuă cu intensitate cres
cândă ciocnirile dintre trupele bri
tanice și patrioții ciprioți. Ca re
presalii trupele colonialiste brita
nice au efectuat razii largi și nu
meroase arestări. Mai mulți ci
prioți au fost omoriți. După cum 
subliniază agenția France Presse, 
în prezent, la sfîrșitul celei de-a 
3-a săptămîni de cind autoritățile 
britanice încearcă să aplice planul

și ciprioți
Macmillan pentru Cipru, încorda
rea pe această insulă a atins un 
grad încă fură precedent.

O soluție justă în problema Ci
prului pare în prezent tot atit de 
greu de realizat ca și acum e leva 
luni.

In ciuda optimismului oficial 
manifestat de cercurile N-A.T.O. 
de la Paris, opinia publică greacă 
este sceptică în ce privește posi
bilitățile de a rezolva această pro
blemă pe calea unei conferințe 
convocate sub egida N.A.T.O,
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