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întoarcerea în Capitală 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

La sosire, în Gara Bâneasa

Duminică 23 octombrie la 
ora 20 s-au înapoiat în Bucu
rești tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul 
delegației R. P. Romîne la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, precum și to
varășii Leonte Răutu și Stefan 
Voitec.

Cu același tren au sosit și 
tovarășii Chivu Stoica, Nico- 
lce Ceaușescu și Alexandru 
Drăghici care au însoțit pe 
membrii delegației romîne de 
la intrarea pe teritoriul țârii.

La sosire în gara Băneasa 
tovarăși! Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Leonte Răutu și ȘJefan 
Voitec au fost întîmpinați de 
tovarășii Gheorghe Apostol,

Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
general de armată Leontin Să- 
lăjan, Mihai Dalea, Janos Fa- 
zekaș, membri ai Comitetului 
Central al P.M.R., miniștri, 
membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, gene, 
rali și ofițeri superiori, oa
meni de știință, artă și cul
tură, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine, nu
meroși oameni ai muncii.

Erau prezenți șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La coborîrea din tren to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți tovarăși cu care 
a călătorit au fost întîmpinați 
cu urale și aclamații în
delungi.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori conducători
lor partidului și guvernului.

în piața gării Băneasa și 
de-a lungul șoselei spre oraș 
se adunaseră zeci de mii de 
bucureșteni care au salutat cu 
căldură și entuziasm pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au aclamat îndelung pen
tru P.M.R., pentru Comitetul 
său Central.

Salutul cald
al oamenilor muncii

Duminică dimineața trenul 
cu care a călătorit in drum 
spre patrie tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, precum și to
varășii Leonte Răutu și Ștefan 
Voitec a sosit în gara de 
frontieră Curtici.

La sosirea pe teritoriul țării 
noastre, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți 
membri ai delegației romîne 
au fost salutați de tovarășii 
Chivu Stoica, Nicolae Ceau- 
șes cu și Alexandru Drăghici, 
veniți în întâmpinare.

De asemenea pentru a în
tâmpina delegația au venit to
varășii Petre Blajovici, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Timișoara al P.M.R., loan 
Gluvaccv, secretar al Comi
tetului regional Timișoara al 
P.M.R., loan Beldean și alți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, nu
meroși locuitori din Curtici și 
din împrejurimi, care au făcut 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și celorlalți membri 
ai delegației o caldă și entu
ziastă primire. Grupuri de pio
nieri și tineri colectiviști le-au 
oferit buchete de flori.

De-a lungul întregului par

curs al trenului de la frontieră 
pînă în Capitală, zeci de mii 
de oameni ai muncii au sa
lutat cu căldură pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, i-au 
exprimat mulțumirea și calda 
recunoștință pentru activitatea 
desfășurată la sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U., unde 
a afirmat cu putere voința de 
pace și colaborare internațio
nală a poporului romîn.

La Arad, Săvîrșin și Simeria 
la Sighișoara, Racoș, Orașul 
Stalin, Predeal, Cîmpina și 
Ploești — localități unde s-a 
oprit trenul — oamenii muncii 
în frunte cu reprezentanți ai 
organelor locals de partid și 
de stat au înconjurat cu dra
goste, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pe membrii 
delegației, le-au urat bun so
sit pe pămîntul patriei.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a stat de vorbă cu 
oamenii muncii veniți în în- 
tîmpinare, relatîndu-le despre 
lucrările sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U,, despre acti
vitatea delegației țării noastre. 
Mulți dintre cei prezenți au 
înfățișat aspecte din munca

lor, succesele obținute în pro
ducție.

„Urmărind activitatea dele
gației noastre la O.N.U., în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — a declarat în 
gara Arad muncitorul ceferist 
Ion Vlăsceanu — m-am simțit 
fericit că trăiesc într-o țară 
unde toate eforturile poporu
lui, condus de partid, sînt în
dreptate spre pace, spre ridi
carea necontenită a nivelului 
de trai al celor ce muncesc. 
Salutînd astăzi pe membrii 
delegației, îmi exprim hotă- 
rîrea de a aduce prin munca 
mea o contribuție tot mai 
mare la întărirea patriei noa
stre, a forțelor păcii".

Victoria Sotiorian, colecti
vistă din Coșlariu, și-a expri
mat bucuria pentru munca de
pusă de delegația noastră la 
O.N.U. în slujba păcii și pro
gresului și a adresat urări de 
sănătate tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

In gara Sighișoara, dăruind 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej un buchet de flori, 
pioniera Elena Buzaș din clasa 
a Vil-a a școlii elementare njr. 
2 din localitate a spus : „Trăim

o clipă frumoasă din fericita 
noastră copilărie, o clipă mult 
dorită, cînd putem transmite 
direct un fierbinte salut pio
nieresc iubitului nostru con
ducător, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, sol al dorinței 
de pace a poporului nostru. 
Însoțim aceste flori cu un gînd 
plin de dragoste și recu
noștință pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, care ne învață 
să cinstim viața și munca, să 
prețuim omul și realizările 
lui, să iubim și să apărăm 
pacea".

In timpul scurtei opriri a 
trenului în gara Racoș, munci
torul Biczo Istvan, a înmînat 
o scrisoare tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. ,,Sîntem 
foarte bucuroși să vă salutăm 
personal — se spune printre 
altele în scrisoare — să vă 
transmitem calda noastră re
cunoștință pentru munca neo
bosită pe care ați desfășurat-o 
la O.N.U. în folosul poporului 
nostru, a cauzei păcii".

Intimpinînd pe conducătorii 
partidului și guvernului pio
nierii le-au dăruit cravate 
roșii și insigne de pionieri, 
nenumărate buchete de flori.

Pe teritoriul
La sosirea pe teritoriul 

R. P. Ungare tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Leonte 
Răutu și Ștefan Voitec au fost 
întîmpinați de tovarășii Rdnai 
Săndor, președintele Adunării 
de stat a R. P. Ungare, Kris- 
tof Istvan, secretar al Consi
liului Prezidențial, Puja Fri- 
gyes, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe, și Radvâny

La Deva, Alba-Iulia, Blaj, 
Copșa Mică, Mediaș, Dumbră
veni, Azuga, Bușteni, Sinaia, 
Băicoi și alte localități pe 
unde a trecut trenul mii de 
oameni aflați pe peroanele 
gărilor au aclamat călduros 
pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și pe ceilalți condu
cători ai partidului și guver
nului, au ovaționat îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn. Locuitori ai satelor și 
cetățeni care treceau pe șo
selele din vecinătatea căii fe
rate au făcut semne priete
nești de salut, la care tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și ceilalți conducători au răs
puns de la ferestrele trenului.

Atmosfera sărbătorească, 
manifestările pline de entu
ziasm ale oamenilor muncii 
au constituit o puternică ex
presie a dragostei profunde a 
poporului pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru 
Comitetul său Central in 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

R. P. Ungare
Jănos, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne care i-au însoțit în tot 
timpul călătoriei lor prin R. P. 
Ungară.

Delegația a fost însoțită de 
asemenea de tovarășul V. Gli- 
ga, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne în 
R. P. Ungară.

BACÂU (de la corespon
dentul nostru). — încă de la 
începutul lunii iulie, Comitetul 
sindical de la I.M.S.-Roman a 
organizat o întrecere pe pro
fesii, menită să stimuleze 
creșterea nivelului profesio
nal al muncitorilor, să-i an
treneze în îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan și 
îmbunătățirea calității produ
selor. Acum, în preajma celui 
de al IV-lea Congres al Sindi
catelor, comitetul sindical a 
făcut bilanțul realizărilor ob
ținute și s-au stabilit cîștigă- 
torii acestei pasionante între
ceri. Titlul de cel mai bun fre
zor a fost cîștigat de tînărul 
C. Pilat de la linia chiulase. 
Dar C. Pilat este cunoscut în 
întreaga întreprindere nu nu
mai ca cel • mai priceput și 
harnic frezor, ci și ca un activ 
inovator.

Tinerii de la atelierul pom
pe al întreprinderii se mîn- 
dresc cu două titluri cîștigate 
în această întrecere : titlul de 
cel mai bun ajustor — cîștigat 
de comunistul C. Ciuhodaru 
și titlul de cel mai bun strun
gar — cîștigat de tînărul Pa- 
nait Boghină. Cei doi cîștigă- 
tori sînt și inovatori. De altfel, 
în secția pompe, din 4 munci
tori unul este inovator. între
cerea pe profesii a scos la 
iveală și echipe fruntașe. Ast
fel, titlul de cea mai bună 
echipă de formatori a fost 
cîștigat de echipa condusă de 
comunistul C. Pricop de la 
turnătorie. Această echipă își 
depășește cu regularitate pla
nul în fiecare lună obținînd 
însemnate economii. Astfel, 
pe trimestrul al III-lea echipa 
și-a realizat planul în pro
porție de 139 la sută, a redus 
rebuturile la aproape jumă
tate față de coeficientul admis 
și a economisit 520 kg. bronz, 
obținînd economii în valoare 
de peste 8200 lei.

La locurile de muncă ale 
cîștigătorilor întrecerii, flu
tură acum stegulețele de cei 
mai buni muncitori ai fabricii 
în meseria respectivă. Comi
tetul sindical și conducerea 
întreprinderii au hotărît de 
asemenea să-i recompenseze 
pe fruntași și cu premii în 
bani.

Și-au depățif 
angajamentul anual

CONSTANȚA (de la cores- 
pondentul nostru).—în cinstea 
Congresului Sindicatelor, la 
I.M.U. Medgidia întrecerea 
socialistă pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce revin uzinei, 
reeșite din hotărîrile celui 
de-al III-lea Congres al parti
dului, a luat un nou avînt. 
Aceasta a contribuit ca între
gul co’ectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri să realizeze 
sarcinile planului producției 
globale pe primele trei tri
mestre ale anului în proporție 
de 104.2 la sută. Un succes 
deosebit l-au obținut muncito
rii de aici în obținerea de 
economii peste plan. Aplicînd 
in producție unele măsuri 
tehnico-organizatorice și eco
nomice cu privire la fabrica
rea în serie a unor suban- 
samble de la produsele de 
bază ale uzinei, care înainte 
se executau în colaborare cu 
alte uzine Ia un preț de cost 
ridicat, precum și prin apli
carea unui număr de 164 ino
vații, întreprinderea raportea
ză pe cele 3 trimestre ale a- 
cestui an realizarea unei eco
nomii de 10.129.000 lei, cu 
6.129.000 lei mai mult decît 
prevedea angajamentul anual.

Tot In cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al Sindicatelor 
la I.M.U. Medgidia s-a inițiat 
un concurs pe profesii și pe 
echipe între muncitorii din 
întreaga întreprindere.

UN RITM MAI INTENS 
LUCRĂRILOR AGRICOLE DE TOAMNĂ

Ziua Forțelor Armate 
ale R. P. Romine

de Gen erai-maior Țîrcd Sterian

In gara Curtici, la sosire pe teritoriul patriei, 
foto | AGERPRES

Agrotehnica arată, și expe
riența practică a unităților 
agricole socialiste fruntașe a 
dovedit, că în afară de folo
sirea seminței de soi, a îngră
șămintelor naturale și chimi
ce, o condiție de primă impor
tanță pentru asigurarea unor 
recolte bogate o constituie 
executarea arăturilor și însă- 
mînțărilor în timpul optim. 
Necesitatea și utilitatea aces
tei norme științifice o cunosc 
bine și munci
torii agricoli și 
țăranii munci
tori din raio
nul Timișoara. 
De aceea, în 
toamna aceasta 
ei au început la 
timp lucrările de recoltare a 
culturilor, arăturile pentru 
însămînțări și semănatul. Din 
păcate, însă, în multe comune 
din acest raion lucrurile s-au 
oprit numai la acest început 
bun.

La începutul săptămînii tre
cute în întregul raion se re
coltaseră culturile de toam
nă în proporție de numai 40 
la sută, arăturile pentru însă
mînțări se efectuaseră numai 
pe 55 la sută din suprafața 
planificată, iar semănatul 
griului nu se făcuse decît în 
proporție de aproximativ 40 
la sută. La Utvin, Dragșina, 
Beșeaova Noua, Ghiioiia. U-

nova, treburile au fost lăsate 
mereu de azi pe mîine. Nu s-a 
condiționat la timp sămînța de 
grîu, nu au fost eliberate tere
nurile de culturile de toamnă, 
iar arăturile și însămînțările 
au fost lăsate exclusiv pe sea
ma tractoriștilor de la S.M.T. 
Bazîndu-se pe faptul că „e 
timp destul" colectiviștii din 
comunele amintite (raionul 
este complect colectivizat) nu 
și au făcut nici o problemă

In raionul Timișoara, însămînțările 
sînt rămase în urmă

din faptul că viteza zilnică de 
lucru planificată nu se reali
za. Și iată că acest „e timp 
destul" le-a încurcat treburile. 
Au venit o serie de zile plo
ioase în care lucrările au fost 
mult îngreunate. Dacă alături 
de tractoarele S.M.T. ar fi lu
crat din plin și atelajele gos
podăriilor colective, însămîn- 
țarea griului ar fi fost mult 
avansată și ploile ar fi găsit 
acum boabele sub brazdă. La 
Ianova, de pildă, de la înce
putul campaniei și pînă acum 
nu au lucrat decît trei semă
nători de la S.M.T., pe cînd 
cele opt semănători ale gos
podăriei colective au stat pur

șl simplu în remize. Din 
această cauză viteza zilnică de 
lucru planificată — 60 hecta
re — nu a fost realizată nici 
în proporție de 50 la sută. O 
vină importantă o poartă și 
organizația de bază U.T.M. din 
gospodărie, care nu și-a res
pectat o sarcină importantă ce 
îi revenea, aceea de a-i mo
biliza pe tinerii conductori 
de atelaje la lucru, alături de 
mecanizatorii de la S.M.T.

La gospodă
ria colectivă 
din Beșenova 
Nouă, lucrările 
din campanie 
merg de aseme
nea cu înceti
neală. Deși ve

cini cu gospodăria de stat din 
Becichereul Mic, colectivjștii 
nu au urmat exemplul munci
torilor de aici. în timp ce trac
toriștii utemiști Emil Isac, 
Jifco Momirov și Iosif Loth ai
de la G.A.S. foloseau fiecare 
„fereastră" dintre ploi, și arau 
și însămînțau pe terenurile 
zvîntate, tinerii conductori de 
atelaje din gospodăria colec
tivă din Beșenova Nouă... 
așteptau numai „zile însorite" 
ca să se apuce de treabă.

Timpul optim agrotehnic

N. SIMIONESCU
(Continuare in pag. 3 a)

în fiecare an, la 25 octom
brie, poporul nostru sărbă
torește cu dragoste și mîn- 
drie patriotică Ziua Forțelor 
Armate ale R.P.R, Acum 16 
ani, la 25 octombrie 1944, ca 
urmare a luptei duse de 
glorioasa armată sovietică și 
de armata romînă și ca rezul
tat al luptei pline de abnega
ție a oamenilor muncii din 
țara noastră, conduși de 
P.C.R., s-a desăvîrșit elibera
rea întregului teritoriu al Ro- 
mîniei de sub jugul fascist.

Marea sărbătoare militară 
și populară de la 25 octom
brie constituie pentru milita
rii Forțelor noastre Armate un 
prilej de reafirmare a hotărî- 
rii lor neclintite de a-și per
fecționa măiestria lor militară, 
de a fi demni continuatori ai 
glorioaselor tradiții de luptă 
ale poporului nostru munci
tor, de a dezvolta și pe mai 
departe indestructibila prie
tenie șl frăție de arme romî- 
no-sovietică, frăție cimentată 
în focul aprigelor lupte îm
potriva fascismului.

Anul acesta, sărbătorim 
Ziua Forțelor Armate în con
dițiile unui puternic avînt 
politic și în muncă creat de 
mărețele perspective deschise 
de lucrările celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

Armata populară constituie 
una din marile realizări ale 
regimului nostru. Ea este 
rezultatul unui proces isto
ric care-și are începutu
rile în activitatea desfă
șurată în adîncă ilegalitate 
de către P.C.R. în rîndurile 
militarilor, în lupta antifas
cistă a maselor populare con
duse de partid, pentru pregă
tirea și înfăptuirea insurecției 
armate de la 23 August 1944.

O puternică influență asu
pra maselor de militari a a- 
vut-o lupta democratică anti
fascistă a poporului în vede-

rea răsturnării dictaturii mi* 
litaro-fasciste din țară, pen
tru întoarcerea armelor împo
triva Germaniei hitleriste. 
Rod al muncii partidului a 
fost și crearea pe teritoriul 
Uniunii Sovietice a Diviziei 
de voluntari „Tudor Vladi- 
mirescu“ formată din soldați 
romini aflați prizonieri in 
U.R.S.S.

în condițiile favorabile crea
te de puternica ofensivă so
vietică de Pe frontul Iași— 
Chișinău, la 23 August 1944 a 
început insurecția armată or
ganizată și condusă de P.C.R. 
Alături de formațiunile pa
triotice de luptă, unitățile mi
litare au participat la curăți
rea Capitalei de trupele hitle
riste, la alungarea hoardelor 
fasciste de pe întreg teritoriul 
patriei. Răspunzînd chemării 
partidului, armata romînă 
a întors armele împotriva 
Germaniei hitleriste, s-a ală
turat de la început luptei po
porului pentru dezarmarea și 
nimicirea trupelor hitleriste 
aflate pe teritoriul Romîniei.

De la 23 August 1944 pînă 
la 25 octombrie 1944, cînd În
tregul teritoriu al Romîniei 
a fost eliberat, au luptat ală
turi de trupele armatei sovie
tice 30 de divizii, 1 corp ae
rian, flotila de Dunăre și alte 
unități ș{ formațiuni ale ar
matei romîne.

După zdrobirea trupelor 
fasciste din Romlnla, armata 
romînă reorganizată în 16 
divizii a continuat lupta ală
turi de glorioasa armată so
vietică pînă la Infringerea de
finitivă a Germaniei hitle
riste. în luptele ofensive des
fășurate în Romînia, Ungaria 
și Cehoslovacia, ostașii arma
tei noastre au dat dovadă de 
nenumărate pilde nepieritoare 
de vitejie și glorie militară

(Continuare tn pag. 3'a)

ORDINUL 
ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne
nr. 16

25 octombrie 1960
București

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofițeri 1
Astăzi, poporul nostru muncitor, militarii armatei noastre 

populare sărbătoresc Ziua Forțelor Armate ale Republicii Popu
lare Romîne în condițiile unui puternic avînt patriotic în 
munca pentru realizarea sarcinilor istorice trasate de Congre
sul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.

La 25 octombrie 1944, prin lupta comună a glorioasei ar
mate sovietice și a vitezei armate romîne, întregul teritoriu al 
Romîniei a fost eliberat de sub jugul cotropitorilor hitleriști. 
Neuitate vor rămîne faptele de vitejie și eroism ale bravilor 
ostași sovietici și romîni, ale tuturor patrioților care nu și-au 
precupețit sîngele și viața pentru eliberarea țării noastre de 
robia fascistă.

Continuatoare a glorioaselor tradiții de luptă ale poporului 
romîn, armata noastră populară, creată, educată și condusă 
de Partidul Muncitoresc Romîn. este apărătoarea de nădejde a 
cuceririlor revoluționare ale poporului, ea stă de strajă inde
pendenței și suveranității patriei noastre. împreună cu forțele 
armate ale celorlalte state socialiste frățești, ea își aduce con
tribuția la apărarea lagărului socialist, a cauzei păcii în lume.

Cu prilejul acestei aniversări, salut și felicit întregul perso
nal al Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne și îi 
urez noi succese în pregătirea de luptă și politică, în Întărirea 
continuă a capacității de apărare a patriei noastre.

în cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare Ro
mîne -x

ORDON:
Astăzi, 25 octombrie, orele 21,00, în Capitala patriei noastre 

se vor trage, în semn de salut. 21 salve de artilerie.
Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Romîne !
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare a 

poporului nostru !
Trăiască Guvernul Republicii Populare Romîne!
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Ro

mînă !
Ministrul Forțelor Armate 

General de armată
Leontin Sălâjan

Tinerii Negulescu Gheorghe și loniță Constantin sînt prieteni. Ambii 
lucrează in secția strungorie grea a Uzinelor „Mao Jze-duzT din 
Capitală. Fruntași in muncă ei se ajută deseori pentru a da pro

duse numai de bună calitate.
Foto : N. STELORIAN



ciclismul feminin?

O ZI PE STADION

„CUPA AGRICULTURII"

Foto : VAL PiETREANU

Duminica sportivă

Formație de box S.P.C. a intil nit duminică dimineața o echipă 
de tineri pugiliști alcătuită din membrii atorva cioburi bucu- 
restene. In ring : Ispas (Școala sportivă Rapid) și lonescu (S.P.C.) 

Foto ; S. SPIREA

După 'minuțioase pregătiri, numeroși elevi de la Școala medie 
nr. 32 „Filimon Sirbu" din Capitală, au luat startul in etapa de 
masă a tradiționalei competiții crosul „Să tntimpinăm 7 No
iembrie". In fotografie, un aspect din proba rezervată băieți

lor, desfășurată pe aleele din jurul școlii.

I. SPUSA

Fotba!_
Jocurile din cea de-a VIII-a 

etapă a campionatului cate
goriei A de fotbal s-au soldat 
cu scoruri strînse. Steagul 
Roșu-Orașu] Stalin în de
plasare, la Cluj, a întrecut pe 
Știința cu 3—1 (2—1). Succesul 
echipei din Orașul 8talin se 
reflectă și în clasament unde 
a cîștigat două locuri, trecînd 
pe locul 7. în schimb forma
ția studenților clujeni ocupă 
acum penultimul loc.

In Capitală, pe Stadionul 
23 August, s-au disputat în 
program cuplat întîlnirile 
C.C.A.—Știința Timisoara și 
Rapid—Petrolul Ploești. în pri. 
mul meci victoria a revenit 
echipei militare prin golul 
înscris în cea de-a doua re
priză de către Al. Lazăr — 
Sfindulici, un tînăr debutant 
în echipa noastră campioană, 
în cea de-a doua întîlnire a 
cuplajului scorul a rămas alb 
pînă la sfîrșitul celor 90 de 
minute de joc.

O comportare foarte fru
moasă a avut-o echipa C.S.M.S. 
Iași. De la un handicap de 
două goluri în întâlnirea cu 
Dir.amo-București, formal a 
ieșeană a reușit să egaleze 
(2—2), dovedind că este o 
echipă puternică pe teren 
propriu. La Constanța, echipa 
Farul a luptat cu multă am
biție și a obținut victoria cu 
scorul de 1—0, în dauna echi
pei Corvinul Hunedoara, care 
după opt etape nu a realizat 
nici o victorie în deplasare. 
Jucînd pe stadionul din Lu- 
peni, echipa U.T. Arad a fost 
învinsă cu scorul de 1—0 de 
echipa locală Minerul. La 
Bacău, formația bucureșteană 
Progresul a suferit un nou 
eșec, fiind învinsă cu 1—0 de 
echipa Dinamo.

în clasament conduce Di
namo București cu 13 puncte, 
urmată de C.C.A. — 12 puncte, 
U.T.A. — 11 puncte, Rapid și 
Petrolul cu cîte 10 puncte fie
care, Dinamo Bacău — 8 
puncte.

★
Turneul final al campionatului 

unional de fotbal la care au luai 
parte cele mai bune 6 echipe 
din țara a luai sfîrșit. Pe primul 
loc 9-a clasat echipa Torpedo 
Moscova, pentru prima oara câș
tigătoare a titlului de campioană 
a U.R.S.S. Ultimele intîlniri dis
putate simbătă și duminică s-ou 
soldat cu următoarele rezultate : 
Dinamo Moscova — T.S.K.A. 
2—0; Lokomotiv Moscova — 
Torpedo Moscova 3—1; S.K.A. 
Rostov pe Don — Dinamo K-iev 
1—1.

Pentatlon modern
După disputarea a patru probe, 

în campionatul internațional de 
pentatlon modern al echipelor 
militare din țările socialiste pe 
primul loc în clasamentul gene
ral individual se află H. Su- 
Iqjnis (Legia Varșovia) cu 3533 
puncte. El este urmat in ordine 
de B. Pahomov (T,S.K.A. Mos
cova) — 3521 puncte; M. Teich- 
graber (Vorwdns Berlin) — 
3472,5 puncte; Tordk (Honved 
Budapesta) — 3449 puncte; Sza- 
niszlo (Honved) — 3415,5 puncte;

Duminică după amiază, pe 
itadionul din Huedin, s-a în
cheiat cea de a doua mare 
competiție de masă din acest 
an rezervată tineretului sătesc, 
„Cupa agriculturii". Sportivii 
din satele a șase regiuni : Hu
nedoara, Stalin, Cluj, Oradea, 
Baia-Mare și R.A.M. s au în
trecut timp de trei zile pentru 
a desemna pe cei mai buni 
dintre ei. „Cupa agriculturii", 
a prilejuit și de astă dată alir- 
marea unor tinere elemente 
talentate. Astfel ecbipa de 
fotbal „Spartac" din Crasna 
(regiunea Cluj, cu media vira
tei de 20 ani) a cucerit in ne
numărate rinduri aplauzele 
sătenilor din comuna Almaș 
prin jocul prestat, dovedind o 
bună pregătire tehnică și tac
tică. întrecerile feminine de 
volei au dat prilej de afirma
re unor tinere ca Maria Rog- 
neanu de la G A C. „Partiza 
nul" - Mlntlul Gherlei (Cluj) 

Body (Honved) —3411 puncte; 
Sd&bnikov (T.S.K.A. Moscova) — 
3340 puncte; Tomiuc (C.C.A.) — 
3261 puncte.

Pe echipe conduce Honved cu 
10275,5 puncte, urmată de 
T.S.K.A - 9752,5 puncte, C.C.A. 
— 9550,5 puncte, Vorwărts — 
8655 puncte, Legia 8421 puncte.

Proba de tir care a avut loc 
duminică la poligonul Tunari a 
fost cîștigată de Mazur (Legia) 
cu 920 puncte.

Luni, la bazinul acoperit Flo- 
reasca din Capîlală s-au desfă
șuram întrecerile probei de înot. 
Pe primul loc s-a clasat sporti
vul sovietic Pahomov cu 1070 
puncte.

Ultima probă a concursului — 
crosul — se va desfășura astăzi 
4e la ora 14 pe un traseu din 
apropierea pădurii Călugăreai.

Bqgchet
Continuîndu-și turneul pe ca- 

re-1 întreprinde în U.R.S.S, echi- 
pa masculină de baschet a R. P. 
Romîne a susținut duminică la 
Rostov pe Don meciul rev»nșâ 
cu echipa R.S.F.S, Ruse. Baschet- 
baliștii romini s-au comportat 
bine, obținînd o meritată victo
rie cu scorul de 72—67 (38—31).

Holtere
Halterofilul sovietic Feodor 

Bogdanovski (categoria mijlocie) 
a stabilit un nou record mon
dial la stilul ..împins*' cu o per
formanță de 141 kg. Recordul 
mondial precedent era de 
140,500 kg.

1

Otilia Moldovan din echipa 
comunei Singiorgiul de Pădu 
re (R.A.M.), Magda Bordoș de 
Ia G.A.C. „Gheorghe Doja" 
(regiunea Oradea) și Ana Buda 
din echipa „23 August" Bara- 
băut (regiunea Hunedoara), 
întrecerile de popice s-au si
tuat la un nivel superior față 
de ediția precedentă, relevin- 
du se în deosebi sportivii : 
Ștefan Boloceanu (Baia Mare), 
Alexandru Ghetea (Oradea), 
Alexandru Csapo (Cluj). Fina 
lele la volei masculin, s-au 
disputat in comuna Izvorul 
Crișului, și au dat loc la dispu 
te pasionante.

întrecerile de atletism au 
prilejuit și ele afirmarea a 
numeroase talente. Printre cei 
mai buni s-au dovedit a fi 
tinerii din regiunea Stalin. 
Astfel, Mibai Cornel, pe o pis
tă moale și eu vînt in față — 
a reușit să termine învingător 
In proba de 100 m. plat eu

Ciclismul nostru a făcut fru
moși pași înainte în ultima 
vreme, mai cu seamă in seao- 
nul actual. Cîteva victorii 
peste hotare. în Franța și in 
Italia, locul II in „Turul Iu
goslaviei- (eu o echipă de ti
neret), dublă victorie în 
proba internațională „Turul 
R.P.R.*. în care am ocupat lo
cul I, individual și pe echipe.

Pe plan intern, promovarea 
unui numeros lot de juniori 
talentați, ca urmare a unei 
susținute acțiuni pentru popu
larizarea sportului cu pedale; 
noi recorduri în probele pe ve
lodrom și, concomitent cu a- 
cestea, o rodnică activitate de 
cicloturism, acest eficace mij
loc de propagandă și, totoda
tă, de pregătire organizată a 
viitoarelor cadre de competi
ție.

Din păcate însă, bilanțul ac
tivității cicliste este serios 
umbrit de nivelul scăzut al 
ciclismului feminin.

Astfel, sezonul 1960 nu a 
cuprins decît cîteva concur
suri la care au luat parte o 
mină de concurente (uneori, 
doar trei sau patru) iar unele 
competiții, printre care și cm- 
pi ana tul de fond al orașului 
București. nu s-au putut des
fășura din hP»ă de pam-c. 
par.-.e

S-mpla consemnare suc
cintă a cauze-or care au ge
nerat această situație este gră
itoare. în primul rind Federa
ția de ciclism a lăsat ciclismul 
feminin la o parte, ca pe un 
fel de ..rudă săracă*1. Nu în
cape îndoială că, dacă forul de 

timpul de 12“4. Barbu Traian 
(Hunedoara) in virată de 10 
ani s-a clasat pe locul I la 
lungime juniori cu 5,82 m. Lo
cul iutii la înălțime seniori, a 
fost ocupat de Iosif Tempeli 
(Baia-Mare) cu 1,64 m, iar 
cel de al doilea clasat. Silviu 
Gavriș (Cluj), a obținut tot 
1,64 m, dar din a doua încer
care. Rezultate bune au mai 
obținut și Gertrude Stanciu, 
Roza Schuster, Olga Zammer 
(din regiunea Stalin) și Petru 
Cișmas (Oradea).

De altfel regiunea Stalin, 
care a promovat cu curaj ele 
mente tinere, a obținut la 
atletism locul I in clasamentul 
Pe regiuni.

întrecerile sportive au con
stituit un minunat prilej de a 
lega noi cunoștințe, de a dis
cuta probleme comune de pro
ducție, de viață. Colectiviștii 
din Almaș au arătat cu min
ări» oaspeților lor, fotbaliștii, 
oe au realizat lit ultima vre

specialitate s-ar fi preocupat 
temeinic de problema ciclis
mului feminin, am fi avut și 
acum o activitate dacă nu 
superioară, cel puțin egală cu 
aceea înregistrată cu puțini 
ani in urmă — cînd sportivele 
noastre obținuseră rezultate de 
valoare europeană.

Totodată, insă, cluburile și 
asociațiile sportive au mani
festat și ele prea puțin inte
res pentru angrenarea elemer 
tulul feminin in ciclism. Cu 
excepția clubului Dinamo și. 
în bună măsură. Construc
torul, celelalte (C.C.A., Vic
toria, Voința, Combinatul 
Poligrafic București etc), care 
au figurat în scriptele comisiei 
de clasificări și competiții, <■ 
cite o singură sportivă legiti
mată pe anul in ears (spor
tive care. insă, nu au eoseu- 
rat) au vădit un inadmicbd 
dezinteres în acest sens

Aci trebuie arătat că P 
cocducerile acestor duPur. ri 
asociații iși au partea Jar de 
vină că au neglijat munca — 
e drept destui de migâLc-asă — 
de descoperire și promevare a 
sportivelor talentatei pra —- 
țierea de concursuri pcț^lare.

Dacă secțiile au fort agl<- 
«nerate co actmtaîea teczr.- 
jar mascuLee — oe sa 
zu ește să aa a&xă scuxa in 
rsreâe ccax: te care se 
verbește de «rlaesu. Ss=l- 
nte - de a ec gt *3 as.- 
gurat eo^borarea a>ar s^or 
tivi sau sporuve cu eaperjen- 
ță, care să se preocupe de a- 
ce2stă problemă •

De p-idă. maestreie sportu
lui Maria Bisac. Stiva S«ă=cs- 
cu și Aurelia Drâgha'-. care 
au abandonat nu de mult ci
clismul de competiție, ce au 
făcut pentru sportul care le-a 
fo6t drag și in care au o®:. 
nut rezultate de valoare ? 
S-au ocupat ele in cadrul sec
țiilor in care au activa: de 
creșterea de noi cadre, cărora 
să le împărtășească din boga
ta lor experiență ? S-au Îngri
jit să-și formeze „schimbul*, 
așa cum este și firesc ?

Răspunsul, din păcate, este 
un categoric și neplăcut nu, 
care, în pici un caz, nu le face 
cinste.

Din pleiada de sportive care 
au concurat cu deosebită însu
flețire in finalele Spartach:a- 
dei 1959, s-au remarcat o se
rie de tinere ca Maria Pirva 
(regiunea Ploești). Ioana D’d- 
dău (Pitești). Anița Agopian 
(București), acum ciclistă cu 
perspective în probele de bi
ciclete de curse, Iuliana Po- 
povici (regiunea Stalin), Sora- 
na Ardeleanu (Timișoara), Iu
liana Banu (raionul Răcari) și 
încă multe altele.

Cu excepția Aniței Agopian,

Campionatul republican de rugbi
trmu cm 9—6 (9—0) pe ȘtiințeIn etapa a XVI-a a campio

natului republican de rugbi echi
pa bucureșteană C.F.R. Grivița 
Roșie și-a consolidat poziția de 
lider deși a jucat in deplasare 
la Iași cu formația C^S.M.S. fără 
C. Stânescu și V. Mladin. Rug- 
biștii feroviari au repurtat victo
ria cu scorul de 6—3 (6—0). Re
marcabil este și succesul echipei 
Știința din Petroșani care a in- 

me : 40 de case noi, un ham
bar nou, alături un grajd. 
Sportivii au vizitat casa fostu
lui argat Istvan Simon, care 
e acum colectivist. Și a făcut 
casă nouă, și-a cumpărat vacă, 
de curind și-a instalat lumină 
electrică. Nici cînd n-ar fi reu
șit să facă toate acestea dacă 
nu intra in colectivă. La rin. 
dul lor și fotbaliștii din co
muna Vinerea (regiunea Hu
nedoara), cei din Kendi 
(R.A.M.), cei din Axente 
Sever (regiunea Stalin) au 
povestit sătenilor din Almaș 
despre realizările obținute de 
ei în muncă.

Tinerii romini și cei ai na
ționalităților conlocuitoare au 
legat prietenii trainice și și au 
propus ca la viitoarea ediție 
să se prezinte și mai bine pre
gătiți pe terenurile de sport 
unde să obțină ca și pe ogoare 
rezultate cit mai bune. 

celelalte s-au pierdut din nou 
în anonimatul din care reuși
seră să iasă în bună măsură.

Și aceasta, desigur, pentru 
că, în cadrul asociațiilor spor
tive respective nu a existat o 
preocupare pentru promovarea 
lor în continuare.

De asemenea, o lipsă serioa
să a fost aceea că nu s au or
ganizat concursuri cu carac
ter popular și pentru tinerele 
posesoare de biciclete de o- 
raș. Așa s-a făcut pen
tru băieți, iar roadele acțiunii 
întreprinse s-au și văzut. Din 
rindurile juniorilor, anonimi 
pînă mai ieri, posesori de bi
ciclete de oraș, au răsărit o 
serie de talente care se 
descurcă acum destul de bine 
in probele pe biciclete de 
curse, după o prealabilă și 
foarte utilă ucenicie în cursele 
populare. In acest sens, sînt 
grăitoare realizările obținute 
de cluburile Victoria (în spe
cial) Constructorul, Voința, 
PT T. și altele.

Căire aceste largi contingen
te de tinere posesoare de bi- 
odete de oraș trebuie îndrep
tată toată atenția. întrucit ele 
c *erâ un vast și prielnic teren 
pesstru dezvoltarea ciclismu- 
ha fera am Xamai prin asi- . 
girarea raracbemhn de masă 
se pec reerma apo» aot ft * 

sparuve âe yefar- 
TM.rtă Să 35 se tete că o se- .

de 9or&Ti trantefî (Joc I 
VasLJe. Venera Vastieseu. D. I 
Mjszsej s> alții) s-au afir- 
ma: in ctciisni partieîpind 
era. inti: la cursele populare 
ca teeielece de oraș.

Destgur. este vorba de o 
tegJiem <ă acțhme în acest 
seni, cu .sstructiun: și me- ’ 
adn «ahrț-te. comp le- ‘
tate de un program continuu. 
Ca Capitală eh și ta previn- 
eel, de eoeeursurș duraini - 
ea> cu un Xtiometraj pregre- | 
kt, chibzuit eșalac2ti pe ca- 
te^tru de vlrstă.

îs fruntea acestei frumoase - 
acțtum trebuie să se situeze 
Federația de eicinm. care iși * 
va ar* .ra colaborarea eficace 
a eomufflor locale, a duhu
rilor șz asociațiilor sportive. 
De asemenea, asociațiile spor
tiva din fabrici, uzine. între
prinderi și școli, unde se gă- ■ 
sese piseaoare de biciclete, 
poc trebuie să-și aducă și 
ete ©ocanbuția.

Pentru o asemenea acțiune 
nu este nevoie de eforturi 
matenale deosebite, ci numai 
de o susținută muncă de pro
pagandă și mobilizare.

îs felul acesta se vor pu
tea face pași serioși pentru 
der. citarea ciclismului femi
nin și asigurarea unei baze 
de masă.

EMIL IONESCU

Cluj. Alte rezultate înregistrate: 
Știința București — Metalul 
11—6: Dinamo București — Ști
ința Timișoara 10—0; Construc
torul — Progresul 5—0; Petrolul 
— C.C.A, 0—26.

in clasament conduce C.F.R. 
Grivița Roșie cu 43 puncte, ur
mată de C.CA. 45 puncte F 
Dinamo București 40 puncte.

în noul cartier Floreascat pe 
partea stingă a liniei trayivaiu- 
lui 5, înaintea ochilor se desffr 
șoară o mare bază sportivăt 'a-'\ 
părtinind clubului „Voința". Pe 
aci, cu ani In urmă, era un mai. 
dan cu bălării care da tntr-o 
groapă de gunoi. Acum, alei as
faltate înconjoară pista de atle
tism sau duc la terenurile de 
volei, baschet, tenis. Firește, nu 
lipsește nici spațiul rezervat 
fotbalului (două terenuri) intru- 
cît clubul ,,Voința" are și o ase. 
menea formație, care își va înce
pe activitatea ccmpetițională in 
toamna aceasta. i

De multă vreme sportivii din 
cadrul cooperației doreau să 
aibă o bază sportivă, complexă, 
proprie.

Și iată că acest vis s-q reali
zat Nu de mult, baza sportivă 
a fost dată in folosință. Mal 
sînt de executat o serie dg lu
crări de finisare, dar pe pasio
nați! diferitelor sporturi îi 
preocupă mai puțin aceste amă
nunte de construcție. Sînt bucu
roși că pot alerga, sări, arunca, 
pot juca volei, baschet, tenis, 
fotbal...

Și cu atit mai bucuroși sînt 
cînd știu că la realizarea acestei 
baze sportive au pus șl ei umă
rul, prestînd multe ore de mun
că patriotică. Lista celor care au 
dat o serioasă mină de a j ui or. 
ca să-și vadă stadionul gata cu 
un ceas maf devreme, este des
tul de lungă Notăm ciieva nu. 
me de sportivi : A. Bițică (tir). 
D. Anghel (popice), A. Drăgan 
(ciclism) și mu Iți alții. Nici an
trenorii nu s-au lăsat mai pre
jos. Dintre toți Al. Someșan (ci
clism) a — „pedalat11 ca s& fim ", 
în notă cel mai vîrtos în a- 
ceastă direcție. De asemenea, 
cooperatorii, mai tineri sau ma. 
vîrstnici, de la ..Sîrguința", 
„Higiena", Mobilă și tapițerie" 
și din alțe unități au fost pre- 
zenți pe șantier dîndu-și și ei 
din plin contribuția

Cu toții, cei tineri — dornic, 
de performante — ca și cei care 
nu mai sînt la prima tinerele, 
își petrec aci cîteva ore plăcute 
și folositoare după programul de 
producție.

Intilneștl aci copiii cooperato
rilor și cooperatori tineri, unii 
viitori sportivi, iar ceilalți spor
tivi care s£ pregătesc de zor să 
urce treptele măiestriei sportive. 
Ceilalți, cel vîrstnici șint coope
ratorii care nu urmăresc per
formanțe, ci practicarea sportu
lui atit de util oricărui om al 
muncii, indiferent de vlrstă *

Noul stadion „Voința" trăieș
te de-acum viața tumultoasă a 
stadioanelor bucureștene. Cine 
s-a aflat simbătă și duminică in 
preajma acestui stadipn nu l-a 
răbdat inima să nu se abată 
măcar pentru cîteva minute la 
terenurile de volei, baschet, 
handbal sau in tribunele din ju
rul pistei de atletism.

Numeroși tineri și-au dat In- 
tîlnire pe stadion in aceste zile 
pentru a-și disputa întiietatea in 
cadrul unei mari competiții în
chinată Lunii prieteniei romino- 
sovietice. Simbătă după amiază 
stadionul ,, Voința" a avut și un 
oaspete de onoare în persoana 
Tamarei Press, dublă recordmenă 
mondială în probele de aruncare 
a greutății și a discului. Sportiva 
sovietică a făcut cunoștință cu 
tinerii atleți bucureșteni împăr- 
tășindu-le acestora din tainele 
măiestriei sportive, A doua zi di
mineața ani vizitat din nou sta
dionul, imortalizînd pe pelicula 
aparatului de fotografiat cîteva 
imagini.

Stadionul „Voința" a găzduit 
duminică nu numai pe atleți sau 
voleibaliști dar și pe ciclocro- 
siști, care au pornit de aici in 
prima cursă a actualului sezon 
(fotografia nr. 1) Pină la... so- 
sirea ciclocrosișților vă invităm 
să urmăriți întrecerile de pe sta
dion. Să începem cu voleibaliștii. 
In fața fileului iși dispută cu 
multă dîrzenie întiietatea forma
țiile mașcpline „Radio" și 

l.C.E.C.tf.l.M “ (fotografia nr.
2).

Nici întrecerea șqlițașelor nu-i 
mai puțin interesantă : dinamo- 
vista Ana Miloș se află la prima 
aruncare (fotografia nr. 3}. Fără 
îndoială vă pasionează probele 
de viteză. Iată că întrecerea de 
100 m. plat rezervată junioarelor 
se anunță încă de la start foarte 
interesanta (fotografia nr. 4).

In pauza unui meci de volei 
am surprins o discuție de... 
perspectivă. Se vorbea despre ■ 
construirea unei săli de gimnas
tică, a unei popicarii, a unui te
ren de handbal și... a unui pa
tinoar artificial. Firește, simple 
proi&cte la ora actuală, care, 
însă, pot fi realizate.

Fotoreportaj :
V. RANGA 

GH. NEAGU
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Luna prieteniei 
romino-sovietice
Manifestări cultural-artistice

Duminică au avut loc în Ca. 
pitală numeroase manifestări 
consacrate prîe.eniei 
sovietice.

La Casa de cultură a 
lui din raionul Grivița 
avui loc o manifestare 
„Uniunea Sovietică, țara 
tăriei fericite", iar la easele de 
eu'tură ale tineretului din raioa
nele Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și 23 August au fost organizate 
vizionări de filme sovietice pen 
tru copii.

La Casa prieteniei romino- 
sovietice A.R.L.U.S., un mare 
număr de tineri au luat parte 
la concursu-l literar-ghicitoare 
consacrat lucrărilor lui Mihail 
Șolohov. Seara, a avut loc pre
zentarea piesei „Nila" de A, Sa- 
lîr.ski, in interpretarea actori
lor Teatrului Tineretului din 
Capitală.

In numeroase școli medii din 
raioanele Grivița Roșie, 23 Au
gust, 1 Mai și altele s-au desfă
șurat concursuri cu tema „Car
tea sovietică pentru tineret**.

★
După ce și-a dat concursul în 

mai multe spectacole la Cluj, 
basul Ivan Petrov. artist al 
poporului dl U.R.S.S., a inter
pretat duminica seara pe scena 
Teatrului de Operă fi Balet al 
R. P. Romîne rolul lui Don Ba- 
zillio din opera „Bărbierul din 
Sevilla".

romîno’

tinerelu- 
Roșie a 
cu tema 

copi-

măr de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, despre succesele 
de seamă obținute de siderur- 
giștii hunedoreni în u.rma fo
losirii tehnicii sovietice.

La festivalul filmului sovie
tic, care s-a desfășurat pînă 
acum în orașele Deva, Hune
doara și Petroșani, au partici
pat peste 43.000 spectatori.

★
CLUJ. — In regiunea Cluj 

au fost organizate în întreprin
deri, instituții, școli, unități 
agricole socialist-cooperatiste 
și la căminele culturale de la 
sate 1.200 expoziții cu tema 
„Avîntul construcției comu
nismului în U.R.S.SA

Duminică, la Casa prieteniei 
romîno-so vieți ce din Cluj, dr. 
Elena Muncaciu a vorbit în 
fața unui mare număr de pio
nieri despre „Grija față de 
copii în Uniunea Sovietică". 
In zeci de sate au fost făcute 
expuneri privind „Știri din 
agricultura U.R.S.S.*4 și „Suc
cesele și perspectivele agricul
turii sovietice în septenal“.

—•—

Vizita grupului 
de vechi membri 

ai P.C.U.S.

★
In cadrul Lunii prieteniei 

J^^romîno-sovietice, luni seara a 
f ' avut loc la Ateneul R. P. Ro. 

mine recitalul extraordinar al 
mezosopranet Irina Arhipo
va, solistă a Teatrului Mare 
Academic din Moscova, artis
tă emerită a R.S.F.S.R. și a 
baritonului Dan Iordăchescu.

Programul, care a cuprins 
piese vocale din repertoriul 
clasic și contemporan, s-a bu
curat de un deosebit succes.

★
HUNEDOARA. - La clubul 

nou al siderurgiștilor din Hu
nedoara ing. Natan Kraft a 
vorbit în fața unui mare nu-

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, grupul de vechi 
membri ai P.C.U.S. condus de 
B. G. Skuldin a sosit luni în 
Orașul Stalin. In cursul dimi
neții, oaspeții au vizitat Uzi
nele de tractoare „Ernst 
Thălmann“. în sectoarele uzi
nei, oaspeții s-au întreținut 
cu numeroși muncitori. Tov. 
B. G. Skuldin a oferit în dar 
conducerii uzinei un album cu 
aspecte din viața marelui 
Lenin. Oaspeții au făcut o vi
zită în cartierul muncitoresc 
al uzinei. După amiază, vechii 
membri ai P.C.U.S. au fost 
oaspeții colectiviștilor din Hăr- 
man și ai crescătorilor de 
păstrăvi din G.A.S. Prej măr.

Seminarul filmului de știință popularizată 
socialistedin țările

Duminică dimineața, în 
gala Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale 
și muzicale a avut loc deschi
derea Seminarului filmului de 
știință popularizată din țările 
socialiste. La lucrări iau par
te cineaști din R P- Bulgaria, 
R S. Cehoslovacă. R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R. P. 
Polonă. R.P. Ungară, U.R.S.S., 
precum și din țara noastră.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tov. A. Moldo
van, directorul studioului ci
nematografic „Al. Sahia“.

Din partea Ministerului în
vățăm intului și Culturii, tov. 
Gh. Paisi. director general ad
junct al Direeției generale a 
cinematografiei a salutat 
oaspeți și a urat succes lu
crărilor Seminarului.

Lucrările Seminarului con
tinuă.

pe

Oaspeți la sărbătorirea 
centenarului 
Universității 

„Al. I. Cuza“ din Iași
Duminică și luni au sosit în 

Capitală reprezentanți ai unor 
universități de peste hotare, in
vitați să participe la festivitățile 
prilejuite de sărbătorirea cente
narului Universității „Al. 1. 
Cuza" din Iași : din Anglia — 
prof. Brian W. Downs de la 
Universitatea din Cambridge, 
prof. F. W. D. Deakin, de la 
Universitatea din Oxford și prof. 
G. R. Rolsover, delegat al Uni
versității din Londra ; din Au
stria — acad. Kuhn Otmar, rec
torul Universității din Viena ; 
din Belgia .
Leroy, delegat al Universității 
din Bruxelles ; ” ■
neză — prof.
rectorul Universității din 
și prof. Cian lun-ă, decanul Fa, 
cult ații de chimie a aceleiași 
universități ; din Danemarca — 
f>ro[. Hans Soransen, profesor de 
imoi romanice la Universitatea 

din Copenhaga ; din Finlanda 
prof. Veikko Vaananen, delegat 
al Universității din Helsinki ; 
din Franța — Pr°f- Barge- 
ton, delegat al Universității Sor- 
bona din Paris și prof. P. 
Raboul, decanul Facultății de li
tere a Universității din Lille ; 
din R.D. Germană — prof. Karl 
Schroeter de la Universitatea 
Humboldt din Berlin, prof. 
Hans Wehrli. rectorul Universi
tății din Greifswald, prof. dr. 
Otto Schwartz, rectorul Univer
sității din Jena și prof, Josef 
Seemann, de la aceeași universi
tate : din R.F, Germană — prof. 
Siegfried Landshut, de la Uni. 
versitatea din Hamburg ; din 
Grecia — prof. A. Dask&lakis, 
decanul Facultății de litere și 
filozofie a Universității din Ate
na ; din Irak — dr. Abbas H. 
Sarraf, vicepreședintele Univer
sității din Bagdad ; din Italia 
— prof. Felice Battaglia, dele
gat al Universității din Bolog
na ; din R.P.F. Iugoslavia — 
prof. Jivarad Giukic. prorector 
al Universității din Belgrad și 
prof. Vladimir Sardar, rectorul 
Universității din Zagreb ; din 
R.P. Polonă — Pr°f- dr. Z. 
Kraczkiewicz, prorector al Uni
versității din Varșovia și prof, 
dr. V. Jqkubovski, profesor la 
Universitatea din Krakovia ; din 
Statele Unite ale Americii — 
prof. Alfred Mayer, de la Uni
versitatea East Lansingd in Mi
chigan ; din Turcia — 
AH Tanoglu, prorector al 
versitâții din. Istanbul ; din 
Ungara — prof. dr. Sulan 
rectorul Universității din 
breezin și prof. dr. Palffy - 
de la Universitatea „Etzz; 
rand" din Budapesta,

La sosire oas-eții au fost 
tîmpinați de 
Universităților 
Iași și „C. 1. 
pitală.

prof. Maurice

din R.P. Chi-
Cian Bo-ciuan,

Uhan

R P.
Bt'-a, 

P'- 
fy Endre, 
Itvos Lo

Luni seara, la cinematograful 
„Patria" din Capitală a avut 
loc un spectacol de gală orga
nizat de Ministerul Învățămîn- 
tului și Culturii cu noul film ro
mînesc „Bădăranii", producție 
a studioului cinematografic 
„București".

Au asistat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului învăță- 

~ ' oameni
numeros

mîntului și Culturii, 
de arta și cultură, un 
public.

Principalii interpreți 
zatori ai noii producții a cine
matografiei noastre au fost pre
zentați spectatorilor după care 
a urmat filmul.

reprezentanți 
„Al. I. Cuza” 
Parhon“ din

in-
ai 

din 
Ca

Colectivizarea agriculturii 
din raionul Lehliu

Gospodăriile agricole colec
tive din raionul Lehliu, re
giunea București au obținut 
în acest an în medie la hectar 
cu 500-600 kg. grîu, cu <£00-500 
kg. floarea-soarejui și cu 
800*1.000 kg. porumb mai mult 
decît întovărășirile agricole 
din raion. Multe din gospodă
riile colective au realizat pro
ducții și mai mari. Colectiviș
tii din Pelinu, Lehliu, Horia 
și altele au strîns în medie de 
pe fiecare hectar peste 2.100 
kg grîu, cei din Dor Mărunt 
și Radu Vodă cîte 1.700 kg 
floarea-soarelui, iar cei din 
Săpunari cîte 3.500 kg porumb.

O atenție deosebită au acor
dat colectiviștii dezvoltării 
sectorului zootehnic. Numărul 
vacilor de lapte și al junince-

Incepînd de azi
La cinematografele

Patria" și „înfrățirea între popoare
Noul film romînesc

In cheile Dimbovicioarei.
Foto : A VIERU

Sosirea unor delegații invitate 
la cel de-al IV-lea Congres 

al Sindicatelor

al

Duminică și luni au conti
nuat să sosească în Capitală 
delegații sindicale, invitate să 
participe la lucrările celui 
de-a! IV-lea Congres al Sin
dicatelor din R P Romînă : 
din R.P. Chineză Li Yun- 
Ciuan. președintele C.C.
Sindicatelor din industria con
structoare de mașini din în
treaga Chină, conducătorul 
delegației ; R.P. Albania — 
Qiamii Pashgeshi. membru al 
Prezidiului CC. al Sindicate
lor din R. P. Albania ; Iran- 
AI: Cobari. membru al Pre
zidiului Consiliului Central 
al Sindicatelor din Iran ; R.D. 
Vietnam — Nguyen Hun Ky, 
membru al Consiliului Execu
tiv al Confederației Generale 
a Muncii (jin R.D. Vietnam ; 
R.P. Ungară — Sandor Bekl, 
secretar al C.C.S. din R.P.

Ungară: R. S. Cehoslovacă 
— Voitek Daubner, secretar al 
C.C.S. din R. S. Cehoslovacă, 
conducătorul dele-gației ; In
dia — Mohammed Elias, se
cretar general al Uniunii 
muncitorilor din Metalurgie; 
Italia — Sandro Stimilli, se
cretar adjunct al C-G.M.I. ; 
Franța — Livio Mascarello, 
secretar al Confederației Ge
nerale a Muncii din Franța- 

în Capitală au sosit, de ase
menea, Marcel Brass, secretar 
al Federației Sindicale Mon
diale și Angel Pisar, secretar 
al Federației Internaționale a 
Sindicatelor din învățământ.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa delegațiile au fost în
tâmpinate de membri ai Pre
zidiului Consiliului Central al 
Sindicatelor, de activiști sin
dicali.

Sărbătorirea
Zilei Forțelor Armate 

ale R. P. Romine
Adunarea festivă din Capitală

Luni după-amiază în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală 
a avut loc adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi Zilei 
Forțelor Armate ale Republi
cii Populare Romîne.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, general de armată Leon- 
tin Sălăjan, Florian Dănălache, 
general colonel Floca Arhip și 
general colonel Ion Tutovea- 
nu, adjuncți ai ministrului 
Forțelor Armate, Valeriu No- 
vacu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, Con
stantin Cîrțînă, secretar al 
C.C. al U.T.M., general de ar
mată în rezervă Vasile Atana- 
siu, general maior Evghenie 
Tănase, colonel Ion Dincă și 
Iuliu Bobotă, muncitor fruntaș 
la Uzinele „Semănătoarea".

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali activi și în 
rezervă, fruntași în muncă din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei, numeroși ofițeri, 
ostași evidențiați în pregătirea 
de luptă și politică.

Au participat atașați militari 
ai unor misiuni diplomatice 
la București.

A fost intonat imnul de stat 
al R. P. Romîne.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul general de 
armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate.

Apoi a luat cuvîntul colonel 
Ion Dincă, șeful Direcției Su
perioare Politice a Armatei.

Poporul nostru 
printre altele 
sărbătorește în 
25 octombrie. 
Armate ale R. 
în amintirea 
tombrie 1944 cînd prin lupta 
înfrățită a armatei romîne și 
a armatei sovietice împotriva 
hitleriștilor și ca rezultat al 
eforturilor și luptei oamenilor 
muncii din țara noastră, con
duși de Partidul Comunist 
Romîn. a fost eliberat între
gul teritoriu al patriei. Sărbă
torirea Zilei Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne este o dova
dă a înaltei prețuiri și a 
gostei poporului nostru 
de

de ostașii și ofițerii ei, apără
tori de nădejde ai pămîntului 
scump al patriei și ai cuceri
rilor revoluționare ale celor 
ce muncesc.

In continuare vorbitorul a 
înfățișat lupta dusă de partid 
pentru .pregătirea și desfășu
rarea insurecției armate și în
toarcerea armelor împotriva 
cotropitorilor hitleriști și a 
subliniat că în perioada insu
recției armate și a participării 
Romîniei la războiul anti hitler 
rist a început 
făurire a 
populare.

Datorită grijii permanente 
a statului
pentru continua întărire a ca
pacității de apărare a patriei 
noastre socialiste, — a spus 
vorbitorul — azi avem o ar
mată cu adevărat populară pe 
care poporul muncitor se poa
te bizui cu toată încrederea.

Referindu-se în continuare 
la situația internațională, vor
bitorul a subliniat că aspira
țiile și voința de pace a po
porului nostru și-au găsit o 
puternică expresie în activi
tatea delegației noastre la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. Nu se poa
te însă trece cu vederea faptul 
că puterile occidentale resping

procesul de. 
armatei noastre

cjemocrat-popular

sistematic orice propuneri me
nite să contribuie la îmbună
tățirea relațiilor internaționa
le, la asigurarea unei păci 
trainice în lume — a spus vor
bitorul. Militarii Armatei R.P. 
Romîne sînt conștienți că prin
cipala lor datorie este de a-și 
păstra mereu trează vigilența, 
de a-și ridica neîncetat nivelul 
pregătirii lor de Juptă și poli
tice, de a-și îndeplini cu cinste 
misiunea încredințată — apă
rarea păcii, a independenței 
patriei și cuceririlor revolu
ționare ale oamenilor muncii, 
de a contribui la asigurarea 
securității întregului 
cialist.

Sărbătorind Ziua 
Armate, militarii 
noastre își exprimă
de nezdruncinat de a fi demni 
de încrederea ce le-o acordă 
partidul și guvernul, de tradi
țiile glorioase de luptă revolu
ționară ale poporului nostru 
muncitor.

Cuvîntarea a fost subliniată 
cu puternice aplauze.

A urmat apoi un program 
artistic interpretat de An
samblul de cîntece și dansuri 
„Ciocârlia*1 al Ministerului 
Afacerilor Interne.

lagăr so-

Forțelor 
armatei 

hotărîrea

(Agerpres)

Dezvelirea Monumentului 
Eroilor Patriei la Arad

a spus 
vorbitorul — 
fiecare an. la 
Ziua Forțelor 

. P. Romîne — 
zilei de 25 oc-

armata sa populară,

dra-

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, luni a avut loc la 
Arad solemnitatea dezvelirii 
Monumentului Eroilor Patriei 
căzuți în lupta pentru elibe
rarea țării de sub jugul fascist.

La solemnitate au luat cu- 
vintul tov. Petre Blajovici, 
prim secretar al Comitetului 
regional Timișoara al P.M.R., 
și general locotenent Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mine.

Pe soclul monumentului — 
ridicat in Piața Avram Iancu 
— se află inscripția: „Slavă 
ostașilor romîni care au luptat 
eroic împotriva fascismului,

pentru eliberarea patriei noa
stre".

Au fost depuse coroane din 
partea C.C. al P.M.R. și Con- 
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, a Ministerului Forțe
lor Armate, a Comitetului re
gional Timișoara al P.M.R., și 
Sfatului popular regional, a 
Consiliului sindical regional, 
precum și din partea organe
lor locale de partid și de stat, 
a organizațiilor obștești, între
prinderilor și instituțiilor din 
orașul Arad.

Solemnitatea dezvelirii mo
numentului s-a încheiat cu 
defilarea companiei de onoare.

(Agerpres)

t orțelor Armate
R. P. Romîne

(Urmare din pag, la) sub conducerea directă a C.C. 
al P.M.R. în anii regimului 
democrat-popular. Pe baza 
directivelor Congresului I al 

fost rcorgani- 
politic, s-au

lor, pentru îmbogățirea cu
noștințelor politico-ideologice 
și de cultură.

Ca urmare a muncii poli
tice dusă de partid, crește 
răspunderea fiecărui militar 
față de apărarea patriei so
cialiste. De aceea militarii își 
desăvîrșesc necontenit pregă
tirea, îngrijesc cu atenție ar
mamentul și tehnica și învață 
cu perseverență să le mînu- 
iască.

Militarii armatei 
populare sprijină cu 
politica externă justă a parti
dului și guvernului nostru, 
îndreptată spre destinderea 
încordării internaționale, spre 
victoria principiului coexisten
ței pașnice împotriva dezlăn
țuirii unui nou război. Politica 
externă a statului nostru 
democrat-popular este expre
sia aspirațiilor poporului muu- 
citor antrenat în vasta muncă 
constructivă pentru desăvârși
rea construirii socialismului 
și asigurarea condițiilor de 
liniște șî securitate. Ea și-a 
găsit o strălucită expresie în 
activitatea delegației țării 
noasțre, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la a 
XV-a sesiune a O.N.U.

Luptînd în permanență pen
tru promovarea principiilor 
coexistenței pașnice și pentru 
destinderea încordării inter
naționale, poporul nostru nu 
poate în același timp să nu 
țină seamă de existența 
cercurilor imperialiste, care 
se dedau la acte provo
catoare împotriva țărilor so
cialiste. , De aceea — a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Congresul al III-Iea 
al P.M.R. — trebuie să păs
trăm mereu trează vigilența 
poporului, acordînd cea mai 
mare grijă Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Ro
mîne, pregătirii lor militare și 
politic© și înzestrării lor cu 
tot ce Ie este necesar pentru 
ca, alături de forțele armate 
ale celorlalte state partici
pante la Tratatul d© la Var
șovia să-și poată îndeplini cu 
cinste^ misiunea încredințată 
— apărarea păcii, a indepen
denței patriei 
revoluționare 
muncii".

Sărbătorind Ziua Forțelor 
Armate ale R.P.R., militarii 
se angajează în fața partidu
lui, în fața întregului popor 
muncitor de a-și respecta ju- 
rămintul dat patriei, de a 
munci cu entuziasm pentru 
perfecționarea neîncetată a 
pregătirii lor de luptă și po
litice și a fi demni de misiu
nea care le-a fost încredin
țată. Ei se leagă ca alături de 
militarii armatelor celorlalte 
țări socialiste frățești, în 
frunte cu militarii eroicei ar
mate sovietice, să apere ne
clintit cea mai măreață cuce
rire a epocii noastre — lagă
rul socialismului și păcii.

Luni dimineața a sosit în 
țara noastră cunoscutul pictor 
și grafician P. P Sokolov-Ska- 
lia, artist cl poporului al 
U.R.S.S., pentru a asista la des
chiderea expoziției sale ce va fi 
organizată în curîr.d, in sălii/» 
Muzeului „Simu" din Capitală.

*
La invitația ministrului 

concmiei Forestiere dto R- 
Romînă, duminică seara,
sosit in Capitală Jean Dab- 
Koeiol. ministrul Silviculturii 
din R. P. Polonă.

In timpul șederii în țara 
noastră oaspetele va vizita o 
serie de fabrici de plăci aglo
merate. placaje și parchete, 
ocoale silvice și stafiuni ex
perimentale, institute de cer
cetări și proiectări forestiere.

în cinstea celui de al IV-lea 
Congres al sindicatelor din 
R. P. Romînă. luni la amiază 
ș-a deschiș în sala Consiliu
lui local al sindicatelor din 
Capitală „Expoziția de inven
ții și iijovații din întreprinde
rile și instituțiile orașului 
București", organizată de Con- 
șlliul local a] sindicatelor din 
Capitală în colaborare cu fi
liala regionala A.S.I.T. Bucu
rești.

Sînt prezentate 320 de ex
ponate originale și machete și 
aproape 300 schițe, grafice și 
fotografii. Valoarea economii
lor anuale care se realizează 
nairai prin aplicarea inovați
ilor și raționalizărilor prezen
tate în expoziție depășește 200 
milioane lei.

P. M. R. a 
zat aparatul 
constituit pe baze noi orga
nizațiile de partid și U.T.M. 
din unități, fapt ce a contribuit 
intr-un mod hotărî tor la de
săvârșirea procesului de fău
rire a armatei populare. în 
această perioadă s-au format 
cadre de ofițeri și subofițeri 
din rînduț oamenilor muncii. 
Mărețele succese obținute în 
dezvoltarea economiei socia
liste a țării noastre, ajutorul 
dat de Uniunea Sovietică și 
rezultatele colaborării frățești 
cu celelalte țări socialiste au 
creat premisele necesare în
zestrării armatei cu arma
ment și tehnică de luptă din 
cele mai moderne.

Făurită, condusă și educată 
de P.M.R., armata noastră 
populară este apărătoarea de 
nădejde a cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a su
veranității și independenței 
patriei, a păcii și securității 
Republicii Populare Romîne. 
Ea este armata muncitorilor 
și țăranilor muncitori eliberați 
de exploatarea burghezo-mo- 
șierească, armata frăției din
tre poporul romîn șj minori
tățile naționale, 
spiritul patriotismului 
list și aj 
proletar, 
Uniunea 
lai te țâri 
rității cu 
lumea întreagă.

Forța șî tăria armatei noa
stre populare constă în con
ducerea ei de către Partidul 
Muncitoresc Romîn. Organele 
politice, organizațiile de partid 
și cele utemiste, a căror in
fluență creste neîncetat în 
întregul proces de instrucție 
și educație, asigură creșterea 
continuă a capacității de lup
tă a Forțelor noastre Armate, 
Pe baza unei înalte conștiințe 
politice a fiecărui militar.

Alături de toți oamenii 
muncii, militarii armatei noa
stre sînt antrenați în lupta 
plină de entuziasm pentru a- 
plicarea în viață a hotărîrilor 
Congresului al III-Iea al 
P.M.R. în munca pentru în
deplinirea sarcinilor ce de
curg pentru ei din documen
tele acestui Congres, mili
tarii folosesc metoda veri
ficată în practică a întrecerii 
socialiste pentru creșterea nu
mărului de militari și sub
unități de frunte, pentru în
sușirea celei de-a doua și a 
treia specialități, pentru asi
gurarea bazei materiale a 
noului an de instrucție.

Grija părintească pe care 
partidul o manifestă față de 
armată este oglindită în con
dițiile tot mal bune de trai și 
de instrucție ale militarilor, 
în activitatea pentru educația

lor, de exemplu, a crescut cu 
peste 1.000.

Dezvoltarea multilaterală a 
gospodăriilor colective a avut 
ca urmare obținerea de veni
turi mari. Prin valorificarea 
produselor vegetale și animale 
colectiviștii au realizat pînă 
acum venituri de peste 
30.000.000 lei. Fondul de bază 
al gospodăriilor agricole colec
tive din raion a crescut în a- 
cest an cu 5 milioane lei.

întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colec
tive a determinat și-creșterea 
bunăstării colectiviștilor. Sute 
de colectiviști și-au construit 
case noi. și-au cumpărat mo
bilă, aparate de radio, televi
zoare, motociclete, biciclete 
etc.

Succesele colectiviștilor au 
fost larg popularizate prin 
conferințe la căminele cultu
rale, la stațiile de radioampli
ficare, prin panouri și grafice 
comparative. Au foșt organi
zate vizite în gospodăriile co
lective fruntașe din raion și 
din regiune.

Rezultatele bune obținute 
de colectiviști și munca poli
tică complexă desfășurată au 
întărit convingerea țăranilor 
întovărășiți că gospodăria co
lectivă oferă posibilități mai 
mari decît întovărășirea în 
sporirea producției și creșterea 
bunăstării materiale a mem
brilor ei. Acum agricultura 
raionului Lehliu este colecti
vizată, în cele 54 de gospodă
rii colective din acest raion 
muncesc 18.158 familii pe 
64.785 ha. Lehliu este al 6-lea 
raion din regiunea București 
în care agricultura este colec
tivizată.

Un 
îl 

s-a
E- 
P.

De la Ministerul 
Invăfămîntului și Culturii

care au îmbogățit cu noi fap
te tradițiile de luptă ale po
porului nostru.

în timpul luptelor împo
triva fascismului se năștea ar
mata noastră populară, 
element al acestui proces 
constituie legătura ce
creat între armata care lupta 
pentru o cauză 
popor. Sub 
„Totul pentru 
tru victorie", i 
din Romînia 
eroice pentru 
tiei de război 
frontului cu cele necesare.

Elementul hotăritor în fău
rirea armatei noastre populare 
l-a constituit activitatea și 
influența partidului în ar
mată. Munca desfășurată de 
P.C.R. în rândurile armatei de 
pe front și din țară a avut 
o importanță deosebită asu
pra stării moral-politice a 
celor chemați să participe la 
lupta pentru zdrobirea hitlc- 
rismului și a asigurat parti
ciparea armatei la lupta dusă 
de întregul popor, sub condu
cerea partidului, pentru refa
cerea economiei naționale și 
consolidarea puterii popuiare.

Procesul de făurire a ar
matei populare a continuat

dreaptă și 
lozinca P.C.R. : 
front, totul pen- 
masele populare 
făceau eforturi 

mărirea produc- 
și asigurarea

noastre 
căldură

frecvență), în localul Institutu
lui politehnic din București.

Candidații care doresc să se 
prezinte la acest concurs, se vor 
adresa ministerelor, organizațiilor 
centrale de stat și sfaturilor 
populare regionale, in cadrul că
rora lucrează, în vederea întoc
mirii dosarelor necesare pentru 
concurs.

La 2 noiembrie a.c. va avea 
loc concurs de admitere pentru 
cursurile de zi, la următoarele 
facultăți : construcții, instalații, 
drumuri și poduri de la Insti
tutul de construcții București ; 
matematică-fizică de la Universi
tatea ,,Babeș-Bolyai“ Cluj ; arte 
plastice de la Institutele peda
gogice de 3 ani din Iași. Cluj și 
Timișoara ; educație fizică de Ia 
Institutul pedagogic de 3 ani din 
Iași.

înscrierile 
vor face la 
taților, pînă 
iembrie a.c.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

D PKWCTIS CULORI A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC
BUCURfST!

cu

GR. VASILIU BIRLIC, CARMEN STĂNESCU, 
ATANASIU, ALEXANDRU GIUGARU, CELLA 
SANDA TOMA, GEORGE CALBOREANU, SILVIA 
TRESCU TIMICA, MARCEL ANGHELESCU, 

BELIGAN.

NICKI 
DIMA, 
DUMI- 
RADU

SCENARIUL : Mireea Ștefănescu, Sică Alexandrescu : 
REGIA : Sică Alexandrescu, Gheorghe Nagy ; 
OPERATOR : Ștefan Horvath : 
MU&ICA : Paul Hurmuzescu.

în complectare va rula filmul documentar ,,RELON**, o pro
ducție a studioului de filme documentare „Alexandru Sahia”,

pentru concurs ae 
secretariatele facul- 
în ziua de 1 no- 

inclusiv.
★

Concursul de admitere în anul 
I la învățămîntul postuniversitar 
de ingineri economiști se va ține 
în ziua de 10 noiembrie 1960, 
pentru toate formele de învăță- 
mînt (cursuri de zi, serale și fără

lucrărilor agricole de toamnă
pentru însămînțările de toam
nă se apropie de sfîrșit. De a- 
ceea în raionul Timișoara tre
buie mult urgentat ritmul a- 
cestor lucrări. Atenția trebuie 
îndreptată în două direcții 
principale.- In primul rînd este 
necesar să se termine cît mai 
curînd recoltatul porumbului 
și al sfeclei de zahăr (plante 
premergătoare griului). Pentru 
aceasta este bine să se lucreze 
zi și noapte la recoltări, orga- 
nizîndu-se în acest scop echipe 
speciale de noapte, așa cum se 
procedează în alte regiuni. La 
această acțiune un sprijin deo
sebit îl pot da organizațiile 
de bază U.T.M., prin mobili-

zarea tuturor tinerilor din gos
podăriile colective la recoltări, 

în al doilea rînd, trebuie 
mărită mult viteza zilnică la 
arături și însămînțări prin fo
losirea, alături de tractoarele 
și mașinile S.M.T., a atelaje
lor gospodăriilor colective. în 
același timp este necesar ca 
S.M.T.-urile și gospodăriile de 
stat care au terminat însămîn- 
țările de toamnă să-i sprijine 
pe colectiviștii din raionul Ti
mișoara, trimițîndu-le trac
toare, pluguri, semănători. în 
felul acesta se poate realizași 
depăși chiar viteza zilnică pla
nificată pe raion — 1395 hec
tare la arături și 2019 ha. la 
însămînțări — încadrîndu-se 
astfel lucrările din această 
toamnă în timpul optim agro
tehnic.

La creșa Fabricii „A desgo" din Capitală.
Foto : AGERPRES

educată în 
socia- 

internațioualismui  ui 
al dragostei față de 
Sovietică șî de cele- 
soei&liste, al solida- 
oamenii muncii din

și a cuceririlor 
ale oamenilor

1
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Ședinfa de luni dimineață 
a Comitetului Politic al 

Adunării Generale a O.N.U.
I t I

N. S. Hrușciov 
a primit o delegație 
sindicală britanică

Rezoluțiile adoptate 
de Întîlnirea

NEW YORK 24 (Agerpres). 
—• TASS transmite : în Comite
tul politic al Adunării Gene
rale a O.N.U. au continuat în 
dimineața zilei de 24 octombrie 
discuțiile în problema dezarmă
rii. Primul a luat cuvîntul în 
ședința de dimineață reprezen
tantul Iugoslaviei D. Vidici.

Guvernul și popoarele Iugosla. 
viei, a declarat D. Vidici, con
sideră necesar ca principiul co
existenței pașnice active și odată 
cu el principiul dezarmării ge
nerale și complecte să fie accep
tate de toate țările.

Vidicj a subliniat că propu
nerile de control asupra înarmă
rilor vor duce de fapt la per
manentizarea și intensificarea 
cursei înarmărilor. El a atras de 
asemenea atenția asupra necesi
tății de a se rezolva problema 
dezarmării „în cel mai scurt 
timp dar în limitele unor ter
mene realiste". Reprezentantul 
iugoslav și-a exprimat îngrijora
rea în legătură cu înarmarea 
Bundeswehrului cu arme rachetă 
și nucleare.

La începutul cuvîntării sale, 
reprezentantul Angliei, Ormsby

Gore a declarat că guvernul său 
intenționează „să caute o bază 
de înțelegere cu Uniunea Sovie
tică", Tot ce a declarat însă după 
aceea reprezentantul Angliei a 
dovedit contrariul.

Citind „din memorie" decla
rațiile făcute de N. S, Hrușciov 
în cursul prezentei sesiuni a A- 
dunării Generale, delegatul en
glez a încercat să denatureze po
ziția Uniunii Sovietice în pro
blema dezarmării.

Luind cuvîntul în replică, re
prezentantul sovietic, V. A. Zo
rin a atras atenția asupra fap
tului câ delegatul englez nu a 
citat decît o parte din declara
ția lui N. S. Hrușciov în care 
acesta a arătat că Uniunea So
vietică este dispusă să accepte 
orice sistem de control propus 
de puterile occidentale și a omis 
partea în care N. S. Hrușciov 
condiționează instituirea contro
lului de acceptarea de către pu
terile occidentale a unui tratat 
cu privire la distrugerea tuturor 
tipurile de arme.

Cu aceasta, ședința comitetului 
a luat sfîrșit.

Vii discuții 
la Proiectul

a! O. N. U. pe 1951

privitoare 
de buget

Sesiunea Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace

* Cuvîntarea lui A. Novotny *
PRAGA 24 (Agerpres). - La 24 octombrie, s-a deschis la Praga 

sesiunea Adunării Naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace. 
Zdenek Fierlinger, președintele Adunării Naționale care a deschis 
sesiunsa a comunicat că în cadrul ei se va discuta raportul lui 
A. Novotny, șeful delegației cehoslovace la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 23. - Trimisul 
special Agerpres transmite : 
Proiectul de buget al O.N.U. 
pe anul 1961, prezentat spre 
examinare Comitetului pentru 
problemele administrative și 
bugetare de către 
general, suscită 
căci un 
delegați obiectează împotriva 
bugetului umflat prevăzut 
pentru anul viitor și a lipsei 
de preocupare dovedită de se
cretarul general în ce privește 
reorganizarea pe baze sănă
toase a aparatului și gestiunii 
O.N.U.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul R. P. Romîne. Dragoș Șer- 
bănescu, a analizat proiectul 
de buget pe anul viitor, ridi- 
cîndu-se împotriva tendinței 
permanente de umflare a 
aparatului și cheltuielilor ad
ministrative ale O.N.U. El a

secretarul 
vii discuții, 

număr crescînd de

criticat energic acțiunile ile
gale ale secretarului general, 
care a finanțat și trimis o mi
siune personală în Laos, pre
cum și în alte țări.

După ce s-a pronunțat con
tra deschiderii de credite 
destinate Comisiei O.N.U. pen
tru Coreea, reprezentantul 
R. P. Romîne a criticat po
litica de recrutare a persona
lului O.N.U., faptul că el pro
vine aproape exclusiv din ță
rile membre ale ‘ 
ale altor blocuri 
cidentale.

Reprezentantul 
a propus să se analizeze posi
bilitățile concrete de stabili
zare a cheltuielilor referitoare 
la personalul O.N.U. și, criti- 
cînd centralizarea excesivă la 
New York a aparatului și acti
vității O.N.U., a cerut să se 
acorde atenție sporită comisii
lor economice regionale.

N.A.T.O. sau 
militare oc-

R. P. Romine

A luat apoi cuvîntul A. No
votny.

Delegația republicii noastre 
socialiste, a declarat A. Novotny, 
a pornit în mod consecvent de 
Ia linia fundamentală a politicii 
noastre externe — linia coexis
tenței pașnice și colaborării în
tre popoare și a sprijinit toate 
propunerile și declarațiile avînd 
drept scop asigurarea păcii în 
întreaga lume Delegația a pre. 
zentat în acest spirit o serie de 
propuneri cu ajutorul cărora se 
intenționează să se contribuie ca 
sesiunea din anul acesta a Adu
nării Generale a O.N.U. să ob
țină rezultate pozitive.

Subliniind marea importanță 
pe care o au pentru cauza păcii 
propunerile sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și com
plectă, A. Novotny a declarat că 
aceste propuneri arată 
spre stabilirea încrederii 
state, spre înlăturarea pericolu
lui războaielor distrugătoare.

A. Novotny a consacrat o mare 
parte a raportului său prezen
tării pericolului pe care îl repre
zintă pentru cauxa păcii acțiu
nile funeste ale militariștilor și 
revanșarzilor vest germani, rein, 
vierea vechilor forțe ale nazia- 
mulni pe care se sprijină gu
vernul Adenauer. El a vorbit 
despre crearea ilegala a Bundes- 
wehrului 
tomică a

oc-

în-
cu

In

calea 
între

«i despre înarmarea a- 
R.F.G., despre existen-

Danemarca

Marș de protest 
împotriva 

armei atomice

O poziție a Departamentului 
de Stat al S.U.A., ostilă Poloniei

NEW YORK 23 (Agerpres).- 
TASS transmite : în goană 
după voturile americanilor de 
origină poloneză, vicepreședin
tele Nixon a făcut o declarație 
în care a promis că dacă va fi 
ales președinte va considera 
actuala frontieră de pe Oder- 
Neisse frontiera de vest a Po
loniei, ca definitivă. Nixon a 
remarcat pe bună dreptate că 
puterile occidentale „trebuie 
să țină seama de hotărîrea po
lonezilor 
tiera de 
polonezii, 
cît și cei 
uniți în 
apăra această frontieră de 
vest".

Dar curînd după aceea agen
ția Associated Press a trans
mis din Washington declara
ția Departamentului de Stat 
care dezminte pur și simplu po
ziția vicepreședintelui Nixon. 
Referindu-se la cele afirmate 
de purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat Reap,

de a-și apăra fron- 
vest deoarece „toți 
atît cei din Polonia, 
din străinătate sînt 
hotărîrea lor de a

agenția arată că „Statele Unite 
nu consideră frontiera dintre 
Germania și Polonia crept 
definitivă".

Potrivit celor afirmate de 
Reap, Statele Unite sînt de 
părere câ regiunea dintre ve
chea și noua frontieră nu este 
un teritoriu polonez, ci un te
ritoriu administrat de Polonia. 
După părerea Statelor Unite, 
problema apartenenței acestui 
teritoriu trebuie sâ fie re
zolvată printr-un trataț de 
pace.

în felul acesta a fost con
firmată poziția ostilă a actua
lului guvern al S.U.A. fată 
de Polonia. După cum se știe, 
Nixon face parte din acest 
guvern.

Greva studenților

din Caracas
Agenția Prensa Latina 

relatează că studenții uni
versității din Caracas (Ve
nezuela) au declarat grevă 
in semn de protest împo- 

. triva arestării liderilor lor, 
precum și a citorva profe
sori ai universității. In 
timpul mitingului organi
zat de greviști, au avut loc 
ciocniri între poliție și stu- 
denți. Un student a fost 
rănit.

Sfidînd voinja

popoarelor pentru pace

S.U.A. se pregătesc
să reia experiențele

nucleare
NEW YORK 24 (Agerpres). - 

După cum transmite agenția 
Associated Press, John McCone, 
președintele Comisiei ameri
cane pentru energia atomică, 
luînd cuvîntul la Hot Springs 
(statul Virginia) a declarat că 
Statele Unite intenționează sâ 
reia în curînd experiențele 
nucleare subterane.

America, a spus el, — este 
gata ca în decurs de două 
luni să reia experiențele în 
Nevada. Toate lucrările de 
pregătire, inclusiv săparea tu- 
nelelor pentru experiențele 
subterane au luat sfîrșit și 
mai urmează numai să fie 
instalate aparatele.

COPENHAGA 23 (Ager
pres). — TASS transmite: 
„Marșul de protest împotriva 
armei atomice", care se desfă
șoară in aceste zile în Dane
marca, se află în centrul aten
ției opiniei publice din țară.

Corespondentul agenției 
TASS a ir.tUnit coloana de
monstranților la scurt timp 
după ce parv.cipanțn la marș 
au trecut de locul unde este 
instalată bateria de rachete de 
tipul „Nike". Aici, in semn de 
protest împotriva prezenței 
rachetelor pe pămîntul danez, 
s-a făcut un scurt popas. 
Demonstranții — danezi, sue
dezi, norvegieni, finlandezi, 
germani din R.F.G., poartă 
numeroase pancarte cu lozinci: 
„Să se interzică arma atomi
că", „Sîntem împotriva rache
telor", „Pentru o zonă deza- 
tomizată in centrul Europei".

Participanții la marș se a- 
propie de Copenhaga.

ța unor planuri agresive ale mî- 
litariștilor vest-germani, subli
niind în legătură cu aceasta răs
punderea ce revine cercurilor 
guvernante americane pentru re
învierea militarismului și spiri
tului revanșard în Germania 
cidentală.

Vorbind despre necesitatea 
cheierii Tratatului de pace
cele două state germane în spi
ritul propunerilor prezentate de 
Uniunea Sovietică, A, Novotny a 
spus î Repetăm că dacă, din 
cauza împotrivirii puterilor oc
cidentale și guvernului de la 
Bonn nu va fi încheiat tratatul 
de pace cu cele două atate ger. 
mane. noi. împreună cu alte țări, 
▼om hotărî în mod unilateral să 
încheiem tratatul de pace cu 
adevăratul reprezentant al po
porului german — cu R.D.G. 
A. Novotny a vorbit în conti
nuare deapre importanța propu
nerilor aovietîce cu priviră

lichidarea definitivă a colonia
lismului.

Desfășurarea lucrărilor celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. și situația 
internațională contemporană, a 
spus în încheiere A. Novotny, 
dovedesc că omenirea iubitoare 
de pace trebuie să-și intensifice 
lupta împotriva celor care plă
nuiesc un război, pentru întări, 
rea păcii, pentru ca ideile 
coexistenței pașnice între po
poare să învingă pentru tot
deauna. Baza de nezdruncinat a 
securității și independenței re
publicii noastre socialiste constă 
în prietenia veșnică, alianța 
și colaborarea cu popoarele 
U.R.S.S.

Apoi «u avut loc discuții pe 
marginea raportului lui A. No
votny.

în încheiere Adunarea Națio
nală a adoptat în unanimitate 
o rezoluție care aprobă întru, 
totul raportul tovarășului A. 
Novotny.

Adunarea Națională a adoptat 
apoi în unanimitate un mesaj 
de felicitare adresat parlamen
telor noilor state care și au do- 
bîndit independența.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: Nikita Hruș. 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a pri
mit la 24 octombrie delegația 
Sindicatului muncitorilor din 
transporturi și al muncitorilor 
necalificați din Marea Britanie 
condusă de Frank Cousins, se
cretar general al sindicatului.

Convorbirea a avut loc la 
Kremlin, in cabinetul de lucru 
al lui N. S. Hrușciov, La ea a 
participat Viktor Grișin, preșe 
dintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S.

N. S. Hrușciov 
a participat 

la un spectacol dat 
de Teatrul american 

de balet
MOSCOVA, Nikita Hrușciov, 

Frol Kozlov. Nikolai Ignatov, 
Ekaterina Furțeva au asistai la 
23 octombrie la ultimul specta
col dat de Teatrul american de 
balet. Spectacolul a avut loc la 
Palatul Sporturilor din Moscova 
în prezenta a aproximativ 10.000 
de spectatori.

La spectacol au fost de aseme
nea de fată L. Thompson, am
basadorul S.U.A. la Moscova, cu 
soția.

La Lima

mondiala a ziariștilor
VIENA 24 Trimisul special Agerpres transmite : Lucrările Intîh 

nirii mondiale a ziariștilor de la Baden au luat sfîrșit sîmhătă noaptea, 
reprezentanții ziariștilor din 62 de țări aprobînd rezoluțiile prezi
diului și ale celor trei comisii. A fost primită de asemenea cu acla
mații propunerea delegației Mexicului ca cea de-a treia reuniune sd
aibă loc în capitala acestei țari.

Ln ultima ședință partici- 
panții la întîlnire au adoptat 
cu mare însuflețire o rezoluție 
cu privire la etica profesiona
lă a ziaristului. Această rezo
luție subliniază că întîlnirea 
mondială de la Baden a con
firmat năzuința ziariștilor din 
întreaga lume spre o și mai 
mare înțelegere și colaborare, 
spre întărirea solidarității in
ternaționale a ziariștilor.

In rezoluția cu privire la 
problemele presei și radiodi
fuziunii din țările slab dez
voltate se arată printre altele 
că ziariștii din toate țările lu
mii au datoria de a acorda un 
ajutor multilateral statelor 
care s-au eliberat recent de 
colonialism în dezvoltarea pre
sei, radiodifuziunii, televiziu
nii, cinematografiei naționale 
și altor mijloace de informare 
în masă.

în rezoluția cu privire la 
măsurile de sprijinire a zia
riștilor în îndeplinirea îndato
ririlor lor profesionale se pro
pune să se organizeze mai 
frecvent vizite reciproce între 
lucrătorii ziarelor și agenții
lor, radiodifuziunii și televi
ziunii din diferite țări și da 
asemenea să se organizeze în
tâlniri pe ramuri de activitate 
ale ziariștilor pentru discuta- ’ 
rea problemelor de actualitate 
privind munca lor.

în timpul întâlnirii, din Ini
țiativa delegaților mai multor 
țări din Africa a fost consti
tuit Comitetul provizoriu de 
colaborare al ziariștilor afri
cani. Au fost adoptate hotă- 
rîri cu privire la organizarea 
de întâlniri regionale ale zia
riștilor.

„Ănexartitos Tipo»" s

Republica Guineea studiază intr-o școală 
construită in patria loc cu ajutorul Uniunii Sovietice

Miting studențesc 
împotriva imperialiștilor 

americani
Agențla Prensa Latina a- 

nunțâ că la Lima, capitala 
statului Peru, a avut loc un 
miting studențesc organizat 
de Federația studenților din 
universitatea San Marcos. La 
miting au luat cuvintul Oscar 
Farfan, președintele federa
ției, și reprezentanți ai dife
ritelor facultăți ale universi
tății. Ei au condamnat faptul 
câ bogățiile naționale au fost 
acaparate de monopolurile 
americane. Autoritățile au 
ordonat poliției sâ împrăștie 
mitingul. împotriva partici- 
panților au fost folosite arme 
de foc și grenade cu gaze 
lacrimogene.

Situația din Congo

„Balcanii
ATENA 24 (Agerpres). — 

Ziarul „Ănexartitos Tipos* a 
publicat un articol intitulat 
„Balcanii și Grecia" semnat 
de A. Kostopoulos, fost mini
stru. în care se spune prin
tre altele : „Nu încape nici o 
îndoială că politica destinde
rii și coexistenței pașnice a 
popoarelor, cucerește zi de zi 
tot mai mult teren printre 
state, îndeosebi printre cele 
mici, al căror interes este în
depărtarea amenințării răz
boiului, pentru a-și putea 
dezvolta viața economică șl 
comercială".

Vorbind despre actuala po
litică a guvernului grec, Kos
topoulos relevă câ „Grecia nu 
are nici un motiv special să 
nu dorească reglementarea 
problemelor în suspensie cu 
țările vecine... mai ales, că 
s-a înregistrat deja un oare
care progres în îmbunătățirea 
relațiilor cu vecinii săi balca
nici. Este necesar, continuă 
Kostopoulos, să se depună 
mai multe eforturi pentru a 
se ajunge la rezultatul dorit". 
„Propunerea primului minis
tru al Romîniei, Chivu Stoica, 
pentru o înțelegere și convie
țuire pașnică a popoarelor din 
Balcani, scrie in continuare 
A. Kostopoulos, corespunde 
întrutotul spiritului destin
derii și poate contribui în

și Grecia"
mare măsură la reglementa
rea numeroaselor și spinnp- 
selor probleme" care au mai? 
rămas de rezolvat între o se
rie de țări balcanice.

„Credem că inițiativa veci
nilor noștri din nord este sin
ceră și în orice caz oferă pri
lejul și deschide porțile pen
tru vizite și convorbiri care 
să ducă la o înțelegere de
plină.

Datoria noastră fundamen
tală este să folosim toate 
căile pentru a-i cunoaște și 
a duce discuții, în interesul 
reciproc — național, social și 
economic".

„Oricare ar fi alianțele noa
stre, scrie autorul în conti
nuare, va trebui ca zi de zi 
să depunem eforturi pentru a 
contribui activ la restabilirea 
colaborării pașnice, la strîn- 
gerea relațiilor prietenești cu 
toți vecinii noștri, indiferent 
de regimul lor social sau po
litic.

Popoarele balcanice se vor 
convinge că numai în acest 
fel vor trăi în viitor în pac a 
și liniște, iar situația econo
mică se va îmbunătăți în mod 
sensibil".

„înțelegerea balcanică va 
constitui desigur un factor <ie 
bază pentru destinderea inter
națională și va fi un element 
esențial pentru rezolvarea 
multor probleme spinoase".

LEOPOLDVILLE 23 (Ager- 
pres). — Corespondenții din 
Leopoldville ai agențiilor de 
informații americane sînt ne- 
voiți să recunoască câ clica 
lui Mobutu se află în pragul 
falimentului.

Poziția acestui protejat al 
monopolurilor belgiene și a- 
mericane devine tot mai șu
bredă. în ciuda puternicului 
ajutor financiar pe care i-1 
acordă reprezentanțele diplo-

Prestigiul S. U. A. în declin
NEW YORK 23 (Agerpres). - 
„Ridic ochii în sus și zăresc 

drapelul sovietic în Lună" — a 
declarat Kennedy, candidatul la 
președinția S.U.A. din partea 
Partidului democrat, în timpul 
relei de-a patra discuții preelec
torale pe care a avut-o cu can
didatul Partidului republican. 
Nixon. în stenogramele discu
ției referitoare la problemele po
liticii externe sint cuprinse 
mărturisiri semnificative făcute 
de Kennedy despre declinul 
prestigiului S.U.A. în intreara 
lume și despre creșterea presti
giului Uniunii Sovietice și al în
tregului lagăr socialist.

Este oare în prezent prestigiul 
nostru mai ridicat ca orieind. 
după cum a susținut săptămina 
trecută d-1 Nixon, iar prestigiul 
comuniștilor mai scăzut ca ori- 
cind ? — a întrebat Kennedy. 
Nu cred că lucrurile se prezintă 
astfel. Nu sînt de părere că forța 
noastră relativă este în creștere.

Kennedy a adus învinuiri gu
vernului Eisenhower pentru des
fășurarea defavorabilă imperia
liștilor americani a evenimentelor 
din Cuba și din toate țările A- 
mericii Latine.

Kennedy a recunoscut câ pres
tigiul S.U.A. est© scăzut în Afri
ca și în legătură cu aceasta a 
arătat că ajutorul tehnir acordat 
de S.U.A. țârilor din această re
giune este mizer.

„în Orientul Mijlociu — ■ 
spus el în continuare — noi 
ne-am sprijinit pe pactuL de la 
Bagdad, dar cînd în Irak a avut 
loc schimbarea guvernului, pac
tul de la Bagdad s-a năruit.

în Orientul Mijlociu noi ne 
bazam pe doctrina Eisenhower, 
aprobată de Senat. Acum însă în 
această regiune nu există nici o 
țară care să sprijine doctrina 
Eisenhower".

Cresc oare forța și prestigiul 
nostru ? Doresc oare oamenii să 
aibă legături strînse cu noi ? 
Doresc oare ei să fie conduși de 
Statele Unite ? — întreabă Ken
nedy. „în rîndurile țărilor afri
cane — răspunde el — din care 
multe au fost admise recent în 
Organizația Națiunilor Unite, cu 
prilejul discutării problemei ad-

Asia mai 
împotriva 
coi în a-

miterii Chinei roșii în O.N.U.. 
numai două țâri — liberia și 
L niunea Sud-Africanâ — au ro
tat eu noi. Restul fie eâ »-au 
abținut de Ia vot. fie câ au votat 
împotriva noastră. în 
multe țâri au votat 
noaMri decât pentru 
ceasta problemă".

..Mi se pare — a ia con
tinuare Kennedy — eâ lumea 
trece prin prefaceri rapide și nu 
vid ca actualul guvern m dea 
dovadă de perspicacitate și de 
pricepere și eâ este de partea 
măreței lupte a acestor popoare 
pentru libertate — pentru ridica
rea nivelului de trai, 
viață mai bună".

Kennedy a declarat 
..foarte alarmat 
există primejdia 
portului de forțe 
munismului".

„Nu unt tot
vins ca el (adică Nixon

pentru o

ci este 
faptul cide 

schimbării ra
in favoarea co-

atît de con-

NEW YORK 23 (Agerpres).- 
TASS transmite: Luînd cuvin
tul la Durham (statul Caro
lina de nord) în fața a 6.500 
de alegători, Adlay Stevenson, 
unul din liderii Partidului de
mocrat din S.U.A. a declarat 
că in ultimii 8 ani poziția 
Statelor Unite slăbește tot 
mai mult în întreaga lume.

„In ochii popoarelor — a 
spus Stevenson — Statele Uni
te nu mai reprezintă o țară 
dinamică, in dezvoltare". Din 
punctul de vedere al restului 
lumii S.U.A. este o țară bo
gată. Insă, „in actuala epocă 
nucleară revoluționară, furtu
noasă. oamenii valorează mai 
mult decît bogățiile, iar ideile 
sint mai tari ca armele".

Vorbind despre cauzele scă
derii prestigiului S.U.A., Ste
venson a învinuit guvernul 
Partidului republican de fap
tul că și-a însușit o linie de 
politică externă ineficace, care 
se reduce la „crearea unui

n.r.), câ vom fi în anul 1963 
ce* mai mare putere militară". 
Kennedy a amintit după aceea 
câ „ia ultimele nouă luni ale 
acestui an asistăm la reducerea 
ritmului creșterii economice (a 
S.U.A. — n.r.). Mai mult decît 
atît în «ceste nouă luni ritmul 
creșterii economici noastre a fost 
cel mai scăzut în rândurile tutu
ror țărilor industriale mari din 
lume.

Fapt este ci sondajul Departa
mentului de Stat cu privire la 
prestigiul și influența noastră în 
intreaga lume constituie o do
vadă a unui declin atit de consi
derabil incit pînă în prezent De
partamentul de Stat nu vrea să 
publice aceste date".

..Nu cred, — a subliniat Ken
nedy — că în actuala perioadă 
a prefacerilor revoluționare gu
vernul nostru își dâ seama că 
lumea «e schimbă și că sprijină 
aceste prefaceri".

în tot timpul discuției Ken
nedy a făcut răspunzător guver
nul republican pentru eșecurile 
politicii externe a S.U.A.

sistem local de apărare mili
tară cu ajutorul banilor și 
armelor", a spus Stevenson.

„Rușii ne ajung din urmă și 
ne întrec in domenii care o- 
glindesc puterea națională, a 
spus in continuare Stevenson. 
Ei ne întrec in Cosmos. Ei ne 
întrec in domeniul creării ra
chetelor balistice interconti
nentale. Ei realizează progra
me de ajutor economic in 22 
de țări. Pentru oamenii care 
urmăresc evoluția evenimen
telor ei apar dinamici iar noi 
statici. Ei apar îndrăzneți și 
hotăriți, iar noi apărem pre- 
cauți și speriați".

„Noi nu mai dispunem de 
inițiativă in problemele mon
diale", a declarat in conti
nuare Stevenson. „Noi, ameri
canii, apărem surzi și orbi față 
de visurile lumii revoluțio
nare...'’

Stevenson a cerut ca politica 
externă a S.U.A. „să fie adap
tată situației existente".

matice ale puterilor occiden
tale $i misiunile catolice și 
în ciuda faptului că este fa
vorizat de comandamentul 
trupelor O N.U. în uneltirile 
sale împotriva guvernului le
gal al lui Patrice Lumumba.

După cum scrie corespon
dentul. Un aceste condiții 
restabilirea puterii primului 
ministru Lumumba este o 
chestiune de zile", iar călă
toria pe care Mobutu urmea
ză să o întreprindă în S.U.A., 
Belgia și Franța, nu 
să-l ajute să instaureze 
tura militară în Congo.

Pierzind încrederea în 
citatea lui Mobutu 
stabili controlul asupra 
gii armate pentru a o 
împotriva guvernului 
colonialiștii nu încetează 
tuși uneltirile lor. 
apare figura unui nou prote
jat — locotenent colonel Bobo- 
so. comandantul brigăzii de 
trupe blindate din Thissville, 
pe care Mobutu l-a numit „în
locuitor- pe timpul proiecta
tei călătorii.

★
LEOPOLDVILLE 23 (Ager

pres). — Știrile din Congo do
vedesc că în această țară se 
intensifică opoziția împotriva 
regimului uzurpator al mario
netei colonialiștilor — Mobu
tu. Agențiile de informații a- 
nunță câ în unele regiuni for
țele rămase credincioase gu
vernului legal al lui Lumum
ba și indignate de acțiunile 
teroriste ale adepților lui Mo
butu. au preluat controlul a- 
supra situației. Se anunță 
printre altele că în orașele 
Coquithatville și Stanleyville, 
numeroși adepți ai lui Mobu
tu au fost arestați iar coman
damentul trupelor militare a 
trecut în mîinile adversarilor 
lui.

într-o telegramă a cores
pondentului din Leopoldville 
al agenției Associated Press 
se anunță că pentru a-și asi-

poate 
dicta-

capa- 
de a 
intre- 
folosi 
legal, 

to- 
Pe scenă

P e s
In- 
din 
So-

KIEV. La 22 octombrie a 
ce put circulația metroului 
Kiev, al treilea din Uniunea 
vie tică.

Cele șase stații ale noii finii 
finisate cu marmură albă și roz, 
cu granit colorat și majoHcă 
ucraineană sint construite pe 
baza proiectelor celor mai bum 
arhitecți din Ucraina.

LONDRA La Leeds. Manches
ter, Card’ff. Nottingham și în 
alte orașe din Anglia a fost săr
bătorită la 23 octombrie împli
nirea a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului 
Marea Britanie.

Comunist din

fost 
pri-

Berlin au 
noi date cu .

în Republica

BERLIN. La 
date publicității 
vire la trecerea 
Democrată Germană a unor ce
tățeni din Germania occidentală. 
De la începutul acestui an au 
trecut în R. D. Germană 11.677

gura securitatea personală, 
colonelul rebel și-a mutat re
cent cartierul general din ta
băra militară Leopold într-o 
zonă specială „militarizată" 
în afara orașului.

★
.VEJF YORK 24 (Agerpres) 

Potrivit știrilor primite din 
Leopoldville. rebelii conduși de 
colonelul Mobutu continuă să 
se dedea la acțiuni samavolnice 
în capitala Republicii Congo.

După cum transmite corespon. 
dentul agenției Associated Press, 
bande de soldați ai lui Mobutu 
au năvălit la 23 octombrie în 
cartierul african din Leopold
ville și au pus la cale repre
siuni împotriva populației lo
cale care manifestă o indignare 
crescîndă față de regimul uzur
patorului Mobutu. După ce au 
ocupat acest cartier, după cum 
arată corespondentul, bandiții 
„s-au dedat la jafuri deșănțate 
fi au deschis focul asu-pra mul
țimii". Zece localnici au fost 
uciși și mai mulți au fost ră
niți.

Agenția United Press Interna, 
tional relatează că soldații lui 
Mobutu, jefuind și trăgînd 
focuri de arme, „pătrundeau în 
casele africanilor și ridicau de 
acolo pe cei bănuiți ci ar spri
jini pe primul ministru Lu
mumba".

★
LEOPOLDVILLE 24 (Ager- 

preș). — După cum transmite 
agenția Associated Press, co
lonelul Mobutu „care pierde 
rapid controlul asupra arma- 
tei", a plecat într-o „expedi
ție" în orașul Coquithatville 
din nordul țării, unde în ulti
mele zile s-a întărit influen
ța partizanilor guvernului le
gal al lui Lumumba.

Mobutu a declarat că la 25 
octombrie intenționează să ple
ce în S.U.A. unde, după cum 
se știe, merge cu scopul de a 
convinge guvernul american 
să continue să conteze pe el.

o 11 r
din

t
landul vest-ger- 
Nord-Westfalia.

Ulfrareacfionarii din Franfa 
se agită

1 PARIS 23 (Agerpres).— După 
cum anunță ziarul „France- 
Soir", la Chateau Gontier (Ma- 
yenne) a avut loc o adunare 
a conducătorilor mișcării pro
fasciste poujadiste, în cadrul 
căreia a fost anunțată apro
piata constituire a așa.numi
tei „Uniuni franceze pentru 
apărarea Algeriei" sub con
ducerea faimosului general 
Salan, unul din liderii părții 
ultrareacționare a clicii mili
tariste franceze, care cere ab
sorbirea complectă și definiti
vă a Algeriei de către Franța.

Ziarele pariziene arată că la 
25 octombrie generalul Salan

Sîiuația
HANOI 24 (Agerpres). — 

Agenția Vietnameză de infor
mații anunță, referindu-se la 
o emisiune a postului de radio 
„Vocea Patet-Lao“, că rebelii 
lui Fumi Nosavan continuă 
atacurile împotriva populației 
pașnice din numeroase regiuni 
ale Laosului.

în provincia Seiabur și în 
sectorul militar nr. 1, care in
clude provinciile Sam-Nea, 
Luan-Praban și Fong-Sali, 
clica lui Nosavan și-a întărit 
posturile militare, pregăti n- 
du-se în vederea ofensivei îm
potriva unităților Patet-Lao și 
în vederea unor „operații de 
pedepsire" împotriva popu
lației pașnice.

în regiunea Kam-Kek din

va organiza o conferință de 
presă la care se pare că va 
expune „programul" „Uniunii 
franceze pentru apărarea Al
geriei", iar pentru ziua de 30 
octombrie a fost fixată la 
Bordeaux o întîlnire a acestei 
organizații.

Potrivit știrilor parvenite 
din Algeria, la 3 noiembrie 
elementele ultracolonialiste in
tenționează să organizeze o 
grevă generală care să coinci
dă cu începerea procesului in
tentat căpeteniilor puciului 
fascist antiguvernamental or- sf 
ganizat în ianuarie a.c. la Al
ger.

în Laos
provincia Taket toate atacu
rile trupelor lui Nosavan îm
potriva populației pașnice și 
împotriva unităților Patet Lao 
au fost respinse.

Postul de radio „Vocea 
Patet-Lao“ relatează de ase
menea că după recenta vizită 
în Laos a lui Parsons, secre
tar de stat adjunct al S.U.A., 
reacțiunea și-a intensificat ac
tivitatea. La Luan-Praban 
unul din șefii „Comitetului de 
apărare a intereselor națio
nale", cu o orientare reacțio
nară, a încercat să atragă de 
partea sa pe cîțiva ofițeri ai 
armatei regale a Laosului 
pentru a exercita presiuni 
asupra regelui și a ataca for
țele Patet-Lao.
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TUNIS.
ne : Uniunea generală a munci
torilor algerieni. Uniunea gene
rală a studenților musulmani din 
Algeria. Organizația tineretului 
algerian și Uniunea femeilor al
geriene au dat publicității un 
apel în legătură cu Ziua inter
națională de solidaritate cu Al
geria, care se va desfășura la 
I noiembrie.

BEIRUT. După cum anunță 
ziarele, luînd cuvîntul le o con
ferință de presă, Hamade, pre
ședintele Parlamentului libanez, 
s-a pronunțat pentru restabili
rea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U.

R. D. Germană 3.582 
In R. D. Germană au 
asemenea 3 290 de lo-
Berlinului occidental. 

Organizațiile algerte-
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PARIS 23 (Agerpres). — 
După cum.transmit din Salis
bury (Rhodesia de sud) agen
țiile de presă, autoritățile w 
loniale engleze și protejații a- 
cestora continuă să intensifice 
teroarea împotriva populației 
negre care luptă contra dis
criminării rasiale și cere acor
darea independenței Rhode- 
siei de sud.

Zilele acestea s a anunțat că 
în Parlamentul Rhodesiei de 
sud a fost adoptată o lege cu 
privire la acordarea împuter
nicirilor speciale guvernatoru
lui. prin care el este investit 
cu dreptul de a decreta starea 
excepțională în cazul cînd ar 
fi întreprinse acțiuni „care pun 
în primejdie securitatea pu
blică".

Guvernatorul Rhodesiei de 
sud a dobîndit de asemenea 
dreptul de a aresta persoanele 
„suspecte".

La 21 octombrie Parlamen
tul Rhodesiei de sud a 
adoptat încă o lege reac
ționară care acordă poli
ției dreptul de a opera ares
tări pentru „vagabondaj". 
După cum anunță corespon
dentul din Salisbury al agen
ției France Presse, sîmbătă 
dimineață. în virtutea acestei 
legi poliția a pornit o campa
nie de arestări în masă în rîn
durile africanilor. Corespon
dentul din Salisbury al agen
ției U.P.I. arată că la 22 oc
tombrie în cadrul acestor a- 
restări care au durat cinci 
ore, în cartierele locuite de 
populația de culoare din patru 
mari orașe ale Rhodesiei de 
sud — Salisbury, Bulawayo, 
Gwelo și Gatuma — poliția a 
arestat peste 240 de africani 
care vor fi deferiți justiției 
sub acuzația de „vagabon
daj".
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