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Fabrica de fibre sintetice de la Săvinești. Aci lucrările de mon
tare în sala de etinare răsucire se apropie de sfîrșit. Mecanicii 
Rascarache Mihai și Mișu Herman au contribuit din plin la 
instalarea mașinilor. Foto: AGERPRES

0 chemare patriotică
a tinerilor militari

din garnizoana București
Ostașii din garnizoana București 

care în curînd vor fi lăsați la va
tră, s-au întrunit deunăzi pentru 
a se sfătui cum să muncească pe 
frontul construcției socialiste astfel 
incit să fie cit mai folositori pa
triei.

Exprimîndu-și recunoștința fier
binte față de partid și de guvern 
care le-au asjyutat condițiile nece
sare instruirii lor ca apărători de 
nădejde ai cuceririlor revoluționa
re ale poporului muncitor, tinerii 
militari și-au afirmat hotărîrea fer
mă ca odată lăsați la vatră — să 
se încadreze activ în opera de con
strucție socialistă, răspunzînd fără 
șovăire chemărilor partidului, mun
cind cu abnegație acolo unde o cer 
nevoile patriei.

Participanții ia această adunare 
au adresat o chemare către toți sol- 
dații și sergenții care vor fi lăsați 
la vatră- în acest an, chemare prin 
care ii îndeamnă să Ie urmeze e- 
xemplul, încadrîndu-se după lăsa
rea la vatră în sectoarele hotărî- 
toare ale economiei țării, să mun
cească entuziast pentru înflorirea 
și întărirea Republicii noastre 
dragi.

Cu un larg și puternic ecou ră
sună cuvintele înflăcăratei chemări 
patriotice :

„Vă adresăm chemarea patrioti
că de a întări rîndurile muncitori
lor din industriile: minieră, petro
liferă, chimică, construcțiilor de 
mașini, electrotehnică, dc a merge 

- în sectoarele de bază ale econo
miei, naționale, unde să luptăm, în 
cadrul întrecerii socialiste, pentru 
îndeplinirea planurilor de produc
ție, pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost.

: Vă 
de a 
cerea 
și a 
12._..........

Icialiștă a satelor noastre ! Să du
cem cuvîntul partidului în rîndurile 
țărănimii muncitoare desfășurînd o 
largă muncă de convingere în rîn- 
rltil familiilor, rudelor și prieteni
lor noștri, ale tuturor celor ce 

Imuncesc pe ogoare, chemîndu-i să 
pășească cu încredere pe drumul 
(transformării socialiste a agricul- 
Iturii, singura calc care duce țără- 
inimea muncitoare la belșug și bu- 
Păstarc".

Urtnind îndemnul tovarășilor lor 
din garnizoana București, tinerii 
militari din toate garnizoanele ță
rii care vor fi lăsați la vatră, se 
vor încadra cu entuziasm în sec
toarele de bază ale economiei na
ționale, vor merge să muncească 
iacolo unde aportul lor va fi nece
sar, în slujba nevoilor și interese
lor celor mai importante ale pa
triei. Ei își vor dovedi astfel pa
triotismul fierbinte, năzuința lor de 
i răspunde prin fapte 
spornică grijii pe care 
icordă tinerei generații.

Organizațiile U.T.M. 
irinderi, de pe șantiere, de la sate, 
au datoria să folosească din plin

adresăm chemarea patriotică 
lupta cu avînt pentru tradu- 
în viață a politicii partidului 
chemării Consfătuirii de la 

Constanța. Să fim în primele rîn- 
duri ale luptei pentru înflorirea so-

de muncă 
partidul o

din între-

26.000 TONE 
îngrășăminte naturale 
transportate de tineri

Cei aproape 800 de 
tineri din 
aparținînd 
Celaru din 
Caracal, 
Craiova, 
de organizațiile de 
bază U.T.M., au hotă- 
rit in adunări gene
rale U.T.M. deschise 
oa tinerii să transpor
te la cimp cit mai 
mult gunoi de grajd.

Zile și nopți de-a 
rîndul tinerii au

satele 
comunei 

raionul 
regiunea 

mobilizați

pe cimp
transportat cu carele 
pe ogoarele celor 10 
întovărășiri agricole 
și ale gospodăriei co
lective „Victoria11 
peste 10.000 tone gu
noi de grajd, îngră
șământ care a fost în
corporat sub brazdă 
odată cu arăturile din 
toamna aceasta.

De remarcat este 
că tinerii nu s-au 
oprit aici. Continuind 
munca ei au mai

transportat și depozi
tat la cimp în plat
forme încă 16.000 
tone de îngrășăminte 
naturale. S-au evi
dențiat utemiștii din 
gospodăria agricolă 
colectivă „Victoria" 
precum și din întovă
rășirile „Socialismul 
invinge", „Steagul 
Roșu", „30 Decem
brie" etc.

I. TEOHARIDE

Simpozion cu prilejul închiderii 
„Săptămînii internaționale 

a studenților"
Cu prilejul închiderii „Săptămi- 

nii internaționale 
luni după-amiază 
Casa de cultură 
„Grigore Preoteasa" din Capitală 
un simpozion cu tema : „Contri
buția studenților la lupta po
poarelor împotriva imperialismu
lui", la care au 
mare număr de studenți bucu- 
reșteni.

După cuvintul de deschidere, 
rostit de tov. 1. Teoreanu, preșe
dintele Ccnsi iului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din centrul 
universitar București, au luat cu- 
vîntul tinerii: Suevardjo Praviro- 
sukardjo din Indonezia, student 
la Facultatea de medicină genera
lă din București, Afsuki Naono 
din Japonia, student la Faculta
tea de filologie a Universității 
„C. 1. Parhon", Melouk Abu Bekr

a studenților", 
a avut loc la 
a studenților

luat parte un

dindin Algeria și Salim Maruf 
Liban, studenți .'a Institutul de 
petrol, gaze și geologie din Ca
pitală, care au vorbit despre lup
ta tineretului și studenților din 
țările lor pentru cucerirea drep
turilor democratice, pentru inde
pendență națională, pentru pace.

A luat, de asemenea cuvintul 
studentul chinez Pac» Hoe-lun de 
la Facultatea de filologie a Uni
versității „C. I. Parhon" care a 
înfățișat aspecte din viața și 
munca tinerilor din Republica 
Populară Chineză, precum și din 
lupta încununată de succes a ti
neretului și poporului chinez îm
potriva imperialismului.

Formațiile artistice ale Casei 
de cultură au prezentat apoi un 
bogat program artistic, la care 
și-au dat concursul și studenți 
străini care-și fac studiile la fa
cultățile din București.

In regiunea PlocÂti, ziua de 16 
noiembrie a fost dedicată acțiuni
lor patriotice. La /chemarea Comi
tetului regional fJ.T.M., organele 
și organizațiile U.T.M., pionierii și 
școlarii au răspuns cu mare însu
flețire. Cu toatU că timpul a fost 
în general ploj/os, în cuprinsul ra
ioanelor și în/orașele regiunii nu
mărul particip fanților la acțiunile 
patriotice desfășurate în această zi 
se ridică la,'75.930 de tineri. Ei au 
efectuat 31/..724 ore muncă volun
tară.

Printre/ lucrările principale în
făptuite fje tineri cu acest prilej 
se. numără repararea a 97 de po 
duri și /podețe, curățirea și îndrep
tarea Șanțurilor de pe o lungime 
de. 34 Ian. iar pe 40 de km. de șo
sea a/ fost împrăștiată 8.800 m.c. 
de pyatră. De asemenea cu acest 
prileî au fost amenajate și date în 
folo.yință 14 noi parcuri, au fost 
săp/:te 5100 gropi pentru plantarea 
puiuților și pomilor fructiferi, s-au 
transportat 1538 tone gunoi de 
gi/ajd pe cîmp, s-au curățit 215 
hp. izlaz, a fost colectată o canti
tate de 336 tone fier vechi, iar în 
canale si batale au fost recupera

re l<6.000 litri țiței.
lin orașul Ploești cartierele măr

ginașe au primit o adevărată re
vărsare a tinereții.

La stivuirea cărămidei și săparea 
unor fundații la șantierul de blocuri 
muncitorești din cartierul Pistol, 
|afu venit elevii Școlii medii nr. 3. 
Pmă la prînz au fost stivuite pe- 
s‘/e 50.000 de cărămizi. Șantierul 
x/iitorului parc Bucov de la margi
nea orașului a fost și el împînzit 

,'de tineri. In 12 puncte de lucru 
au venit să lucreze voluntar cei 
mai harnici tineri ai orașului. 8.000 
de băieți și fete au răspuns în a- 
ceastă zi de duminică chemării or
ganizațiilor U.T.M.

Peste tot munca a început de 
dimineață, a continuat pe vreme 
urîtă iar la orele prînzului sarci
nile au fost îndeplinite. La viitorul 
parc Bucov în cîteva ore în pă- 
mîntul
2.206 lăcașuri pentru arbuști 
arbori decorativi. La 
de combustibil.tinerii 
vagoane de lemne.

Acțiunea patriotică 
din regiunea Ploești 
s-au evidențiat raioanele Cîmpina, 
Rîmnicu Sărat și Ploești — nu a 
luat sfîrșit. In această săptămînă 
tinerii mobilizați de 
U.T.M. vor continua 
tară după orele de 
țiunea complexă de 
inițiată de Comitetul regional 
U.T.M. Ploești merită a fi îmbrăți
șată de cît mai multe organizații 
U.T.M.

ud și cleios s-au săpat
Și 

i depozit 
stivuit 12

un
au :

a tinerilor 
în care

organizațiile 
munca volun- 
program. Ac- 
folos obștesc,

Tekt și foto: N. PUIU 
V. CONSTANTINESCU

și să sprijine această inițiativă pa
triotică, minunata dorință și hotărî- 
re a tinerilor militari care vor fi 
lăsați la vatră de a-și pune toate 
forțele în slujba înfloririi economiei 
noastre naționale, în slujba con
strucției socialiste. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să-i ajute pe tinerii 
militari lăsați la vatră să se înca
dreze în sectoarele de bază ale e- 
conomiei acolo unde potrivit capa
cității, calificării și priceperii lor 
pot da cel mai mare aport, cel mai 
bun randament. Ele trebuie de a- 
semenea să folosească activ tine
rii militari lăsați la vatră, și 
mai ales pe utemiștii din rîndul 
acestora, în munca pentru tran
sformarea socialistă a agriculturii, 
atît la lămurirea țărănimii munci
toare asupra avantajelor G.A.C. 
cît și la consolidarea gospodăriilor 
agricole colective și a întovărăși
rilor agricole.

Sărbătorirea Centenarului
MĂRCII POȘTALE ROMÎNEȘTI

ȘI AL
loc în Capi- 
Centenarului

Duminică a avut 
tală sărbătorirea 
mărcii poștale românești ji al po
ștei de stat.

Dimineața, în fața Palatului 
Poștei a avut loc o festivitate con
sacrată acestei sărbători.

Au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Ștefan Voitec, Anton Moisescu și 
alte personalități oficiale, membri 
ai comitetului de organizare a 
Centenarului mărcii poștale romî- 
nești și al poștei de stat, prof, 
univ. Mihai Ghermănescu, preșe-

POȘTEI DE STAT
dintele Asociației Filat el iștilor din 
R. P. Romînă, funcționari supe
riori din Departamentul poștelor 
și telecomunicațiilor, oameni de 
cultură și artă, numeroși oameni 
ai muncii.

Au fast de față reprezentanții ad
ministrațiilor poștale din U.R.S.S., 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.P.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, precum și dl. Lu
cien Bertehelot, președintele Fe
derației Internaționale a Filatc-

Propaganda prin conferințe
în rîndul tineretului

Propaganda prin conferințe 
ocupă un loc important în munca 
pe care o desfășoară U.T.M. în 
vederea educației 
tice a tineretului, 
conștiinței sale 
mitetul orășenesc 
organizat ținerea 
tului a numeroase conferințe din
tre care multe se caracterizează 
printr-o tratare competentă a pro
blemelor, prin faptul că sînt re 
dactate cu multă îngrijire și la 
nivelul corespunzător cerințelor 
educației politice a tinerilor 
orașul Iași.

Conferințe ca „Comsomolul le
ninist, ajutor de nădejde 
P.C.U.S. în lupta pentru con
struirea comunismului", „Tradi
țiile culturale ale orașului Iași" 
„Despre tovărășie", „Ion Crean
gă și lașul" se pot înscrie pe a 
ceastă linie.

Analizînd citeva din conftrin 
{ele redactate de activiștii comi
tetului orășenesc U.T.M. ssu 
de lucrătorii filialei regionale 
S.R.S.C. am vrea să atragem a- 
tenția asupra unor laturi nega i 
ve care scad eficiența propagan
dei prin conferințe în mijlocul 
tineretului.

Se manifestă astfel o anumită 
superficialitate în redactarea unor 
conferințe, superficialitate care 
dăunează în primul rînd‘ calității 
politice a conferințelor, caracteru
lui lor educativ. Astfel, în confe. 
rin/a „Să ne cunoaștem orașul 
și regiunea", autorul dovedește o 
largă erudiție, aducînd o mare 
bogăție de date cu privire la tre
cutul bătrînei cetăți moldov< neș’.i, 
cu privire la istoria principalelor

ideologico-pol'- 
a dezvoltării 

socialiste. Co- 
U.T.M. Iași a 
în fața tinere-

din

al

Citeva aprecieri pe 
marginea conferințelor 
organizate în fața tine* 

rilor de Comitetul 
orășenesc U. T. M. lași

—xx—

așezăminte culturale ale lașului. 
Dar conferința nu vorbește aproa- 
pe nimic despre marile tradiț:i 
revoluționare ale lașului, despre 
marile valori- culturale pe care 
le-a dat de-a lungul veacurilor 
lașul, despre construcțiile ridica
te în anii din urmă, ce au întine
rit bătrînul oraș moldovenesc; 
Nu există de asemenea grijă la 
unele conferințe pentru lo
calizarea temei, pentru abor
darea problemelor specifice tine
retului din orașul sau regiunea 
lași. Să dăm un singur exemplu? 
Trecînd, de pildă, în revistă 
cadrul conferinței 
deveni membru al U.T.M.'*, Citeva 
din marile acțiuni la cr.re au par
ticipat tinerii conduși de partid în 
anii dinainte cît și după 23 Au
gust 1944“ autorul s-a mulțumit să 
vorbească la modul general fără 
să spună nici un cuvint despre 
glorioasele tradiții ale tineretului 
revoluționar din orașul și regiu
nea Iași în anii ilegalității, des
pre modul în care utemiștii, ti
neretul din orașul Iași participă 
în prezent la munca de construire 
a socialismului sub conducerea 
partidului, continuind glorioasele 
tradiții ale U.T.C.-ului.

in altă ordine de idei, există, de 
asemenea, o serie de deficiente în 
ceea ce privește modul de trata-

în
„Cinstea de a

re a temei, expunerea atractivă a 
problemelor.

După părerea noastră, reușita 
conferinței „Despre tovărășie" a 
depins în mare măsură și de fap
tul că autorul a știut să folo
sească cu pricepere minunate pa
gini de literatură care cultivă 
spiritul de tovărășie, prietenia în 
muncă și în viață. Autorii altor 
conferințe nu au înțeles însă că 
exemplele literare pot contribui 
din plin la trezirea interesului 
față de tema abordată.
De asemenea Comitetul regional 

U.T.M. lași trebuie să vegheze 
la necesitatea lărgirii tematicii 
conferințelor, la acordarea unei a- 
tenții deosebite redactării uncr 
conferințe pe teme ideologice și 
politice ce trebuie să precumpă
nească 'îri ansamblul conferințelor 
pe care le prezentăm în fața tine
retului.

Trebuie ținute în fața tinerolu- 
lui mai multe conferințe pe teme 
legate de politica partidului în 
diferite sectoare ale construcției 
socialiste, de actualele probleme 
internaționale, de diverse 
me științifice, menite să 
buie la educația ateistă a 
tului etc.

Lărgind în permanență 
ca lor în concordanță cu 
tățile muncii de 
tineretului ieșean, acordînd 
multă atenție modului de 
bordare a unor probleme din 
drul conferinței, activiștii 
mitetului orășenesc U.T.M. 
vor reuși să facă din conferințe 
un important mijloc de educație 
politică, culturală a tineretului.

1. SAVA

liștilor, numeroși filateliști de pes
te hotare.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Festivitățile s-au deschis prin 
sosirea unei ștafete care a adus 
mesajul lucrătorilor din poștă și 
telecomunicații din toate regiunile 
țării.

In fața Palatului Poștelor a so
sit apoi un poștalion reconstituit 
pînă în cele mai mici atmănute 
după originalul de acum un veac. 
Poștalionul e tras de 6 telegari, 
minați de surugii, îmbrăoați în cos
tume tradiționale. Călătorii din 
poștalion poartă de asemenea cos
tume de epocă.

Doi vornicei în costume națio
nale ce însoțesc poștalionul se 
opresc în fața Palatului Poștelor. 
Intr-un autentic grai moldovenesc 
unul dintre ei dă citire „Decretu
lui Direcției poștelor și delijanse- 
lor Moldaviei" prin care: „Se 
publică spre oștească știință, re
gulile statornicite pentru circula
ția pasagerilor cu delijansul și poș
ta — scrisorile de la 
1858".

Poștalionul pleacă apoi 
făcînd cale de 
„M enzilhaniiua" 
pe vremuri) de

1 iuriie

în cursă 
pipă lao poștă

(stație poștală de 
la Călugăreai.

La stivuirea cărămizilor pe un șantier de blocuri muncitorești din orașul Ploești.

Ce încarcă COSTUL
unor CONSTRUCȚII
dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Mai multă grijă pentru educarea tinerilor muncitori 
de pe șantierele Trustului 7 construcții - Petroșani 

pentru păstrarea și apărarea avutului obștesc
ailllllllllllllilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlllllllllllllllllllllUIIIIH .. IIIII.. .

In ultimii ani, Trustul de con
strucții nr. 7-Petroș.ani a dat 
în folosință minerilor din Valea 
Jiului numeroase construcții. 
Printre acestea peste 4.600 apar
tamente, mai multe cămine pentru 
tinerii mineri, cinematografe, 
creșe, școli și multe alte lucruri 
în valoare de peste 500.000.003 
lei. Din păcate însă, o altă carac
teristică a construcțiilor Trustului 
nr. 7-Petroșani este și aceea a 
prețului de cost încă ridicat. De 
exemplu, metrul pătrat pe supra
fața locuibilă a variat în ultimul 
timp între 2.500 și 3.500 lei, iar 
costul unui apartament 
70.000 și 80.000 lei.

Una dintre cauzele importante 
care au încărcat în mod nejusti
ficat prețul de cost și care au 
adus totodată prejudicii în
semnate avutului obștesc, o con
stituie risipa de materiale, ca 
și unele cazuri de furturi și dela
pidări care și-au făcut loc pe 
șantierele trustului. La sfîrșitul 
celui de-al doilea trimestru ah a- 
nului acesta, de exemplu, pe șan
tierele trustului se 
mărirea i j 
cazuri de furturi și 
valoare de aproape 
sumă care a influențat direct 
creșterea prețului de cost al su
prafeței construite.

Ținînd seama de faptul că ma
rea majoritate — circa 70 la sută 
din numărul total al muncitori
lor trustului — sînt tineri, era fi
resc ca organizațiile U.T.M. de pe 
șantiere să acorde o atenție deo
sebită educării tinerilor construc
tori în spiritul atitudinii socialiste 
față de proprietatea socialistă, în 
spiritul vigilenței și combativității 
revoluționare față de orice faptă 
care prejudiciază avutul obștesc. 
Dar din păcate, cele mai 
dintre organizațiile U.T.M. 
șantierele din Valea Jiului, 
Vulcan, Petrila, Petroșani 
alte locuri, nu s-au ocupat 
de această problemă.

Pe șantierul nr. 1 Petroșani de 
exemplu în ultimul timp, , or
ganele procuraturii au descoperit 
pe șantier cîtevâ cazuri de dela
pidări care aduc prejudicii trustu
lui de mai multe zeci de mii de 
lei. Pe șantier mai există de ase
menea și acum obiceiul să se 
sustragă material lemnos, vopse
le, geamuri și alte materiale, 
ca și cum aceste materiale ar fi, 
chipurile, deșeuri și deci 
mai fi de folos șantierului.

Sub ochii liniștiți și nepăsători 
ai utemiștilor, ai membrilor co
mitetului U.T.M. de pe șan- 
fierul nr. 1 Petroșani se face o 
mare risipă de materiale. Numai 
pe lotul 1 condus de ing. Dumitru 
Turnă — unde. lucrează foarte 
mulți.tineri — au fost risipite în 
ultimul timp următoarele mate
riale : 681 bucăți grinzi, 119
blocuri steril, 30.000 kgj fier vechi, 
numeroase tocuri de uși și fe
restre, diferite cantități de mo
zaic, ciment șr altele:'hr total, din 
materialele risipite s-ar fi putut

între

aflau în ur-
instanțelor judecătorești 
î furturi și delapidări în

200.000 lei.

multe 
de pe 
de la 
și din 
serios

n-ar

Telegramă
Către
Cel de-al Xl-lea Congres 

National al Partidului 
Comunist din Chile

construi în întregime 3 case in
dividuale. Și lucrurile se petrec 
la fel și pe șantierele din Aninoa- 
sa, Vulcan, Lupeni și altele.

In legătură cu această situație, 
trebuie subliniat și faptul — cu 
totul inadmisibil — că pe șantie
rele trustului nu există cîntare. 
Din această cauză, materialele 
pentru construcții care sosesc Ia 
Petroșani din diferite colțuri ale 
țării, sînt luate în primire și apoi 
date mai departe pînă ajung în lu
cru după ochi. In felul acesta se 
creează condiții favorabile risipi
rii și sustragerii materialelor și 
astfel păgubirii statului. De a- 
ceastă situație se fac vinovate 
organele de resort din Ministerul 
Construcțiilor și Materialelor de

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romin trimite celui 
de-al Xl-lea Congres Național al 
Partidului Comunist din Chile un 
cald salut frățesc și vă urează 
succes deplin în consolidarea ideo
logică și organizatorică a Parti
dului pe baza ideilor atotbiruitoare 
ale marxism-leninismului, în mobi
lizarea clasei muncitoare și a for
țelor populare la lupta pentru in
dependență națională și democrati
zarea țării, pentru bunăstarea po
porului muncitor, pentru pace.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMIN

La „Flacăra Roșie"

TINERII LUPTA 
PENTRU REDUCEREA 

CONSUMURILOR 
SPECIFICE

-— Cite tone avem aici ?
——O grămadă și jumătate.

memo

Construcții care, deși cunosc acea
stă problemă, n-au luat măsuri 
urgente pentru rezolvarea ei.

O mare răspundere pentru 
această situație revine organi. 
zației U.T.M. de pe șantierul nr. 
1 ca ș» celorlalte organizații 
U.T.M. de pe șantierele Trustului 
nr. 7 Petroșani. Pe cele mai multe 
șantiere organizațiile U.T.M. n-au 
muncit îndeajuns pentru a dez
volta la tineri grija față de bu
nurile șantierului — bunuri ale 
întregului popor, nu i-a antrenat 
în lupta împotriva risipei, pentru 
economisirea materialelor.

Partidul și guvernul cheamă 
întregul popor muncitor, întregul 
tineret să apere și să întărească 
prin activitatea lor proprietatea 
socialistă în scopul dezvoltării e- 
conomiei naționale, în scopul 
creșterii nivelu'ui de trai al oa
menilor muncii. Organizațiile 
U.T.M. de pe șantierele Trustului 

Jde construcții nr. 7 Petroșani, 
sprijinite îndeaproape de către 
Comitetul raional U.T.M. Petro
șani, cu ajutorul posturilor ute
miste de control, al conferințelor, 
al cercurilor de învățămînt poli
tic, în cadrul adunărilor generale 
U.T.M. trebuie să lupte pentru e- 

■dutarea tinerilor în spiritul grijii 
pentru întărirea și dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste, 
în spiritul luptei necruțătoare îm
potriva risipei și neglijenței, împo
triva hoților... _____......... .. .

fabrica „Flacăra Roșie" dintn ,
Capitală, la presele și mesele de 
croit, la mașinile de cusut, la 
lipit, lucrează foarte mulți tineri, 
îndrumați de comuniști, de orga
nizația U.T.M. și urmînd pilda 
muncitorilor de la „Innoș Herbak" 
ei dau bătălia pentru reducerea 
maximă a consumurilor specifice de 
materii prime și auxiliare. Și in 
această bătălie brigăzile utemiste 
se alătură colectivelor de vîrstnici, 
și se întrec cu acestea. Pe panoul 
unei brigăzi scrie: in cadrul iniția, 
tivei de la „lanoș Herbak", la an
gajamentul fabricii vom contribui 
și noi astfel: „Ștefania Dumitru va 
economisi cite 3 grame de ață de 
mătase pe zi, Vasile Vasile, 5 gra
me, Iile Bontaș 1 kg. de soluție de 
lipit..." Și lista continuă. Și astfel 
de liste-angajament vezi peste tot 
în secție.

Citeva grame pe zi ! Pare puțin. 
Dar gindiți-vă: fiecare tinăr, fie
care muncitor va economisi citeva 
grame. Se vor aduna astfel numai 
intr-o zi kilograme.

Colectivul fabricii 
sterului ca planul 
nare al fabricii pe 
fie micșorat față de anul acesta cu 
8000 kg. tanin, 1.100 m.p. piele, 
6000 kg. produse de cauciuc ele. 
în întrecerea in cinstea aniversării 
Marii 
brigada 
temista 
nomisit 
dm.p. piele și 8000 dm. p. meșină.

Brigada aceasta este fruntașă. 
Ea se compune din fete de 17—18 
ani Cheia succeselor lor este in 
primul rînd disciplina

Ca să croiești bine, să eviți chiar 
și pierderile admise, înseamnă si 
potrivești cu atenție șabloanele, 
să te concentrezi asupra lucrului 
tău. Dacă ai pierdut o jumătate 
de oră stind de vorbă cu vecina, 
cînd constați că ai rămas in urmă 
începi să te grăbești și atenția 
scade. Lucrul acesta simplu l-au 
ințeles toate membrele brigăzii. 
Cirul in luna septembrie. Geta Da
mian, membră a brigăzii 
mis să piardă timpul de 
plimbările ea a ajuns la 
însemnate de materiale, 
aspră a tovarășilor din

a cerut mini- 
de aprovizio- 
anul 1959 să

Revoluții din Octombrie, 
de croitori condusă de u- 
Florica Dumitrescu a eco- 
intr-o singură lună 1.500

și-a per- 
lucru cu 
pierderi 

Critica 
brigadă, 

au ajutat-o să se 'îndrepte. Lucrul 
acesta simplu l-au înțeles toate 
membrele brigăzii.

Și mai este ceva r întrecerea 
intre croitori. Brigada tovarășei 
Florien Dumitrescu este in între
cere cu brigada condusă de tinărul 
Petre Cercel, In fabrică, printre 
măsurile de ordin tehnieo-organiza- 
toric luate în vederea îndeplinirii 
angajamentelor pentru anul viitor, 
se vor desfășura concursuri ale ce
lor mai buni, croitori. 'Dar de pe 
acum, in intîmpinarea concursuri
lor, croitorii se ajută intre ei. Bri
găzile conduse de cei doi tineri 
se ajută reciproc, împărtășindu-și 
experiența. Pe de altă parte tinerii 
sin! ajutați și de cadrele tehnice ; 
inginerul Emilian Tiran, de e- 

i xemplu, 
( parte
I

i 
I
I 
I

; lirica de încălțăminte „Flacăra Ro 
’ țieu din C.anitnln St nti mnirihu 
!

(Continuare în pag. 3-a)
AL. P1NTEA

Duminică corespondența spre Călugăreni a fost transportată ca acum un secol in urmă. Ima
ginea noastră vă prezintă postalio nul gata de plecare in cursă. Foto : V. RANGA

proble- 
contri- 
tinere-

temati 
necesi 

educație

Tiran, de e- 
iși petrece, cea mai mare 

a timpului in secție 
invățindu-i concret pe tineri, cum 
să lupte pentru reducerea consu
murilor specifice de materii prime 
și auxiliare.

Astfel, lucrează tinerii de la fc-

■ fie" din Capitală. Și cu contribv 
țin lor. din materialele ce vor /

■ economisite in anul viitor se voi
■ putea face 6860 perechi de incăl 
țăminte.

C. VICTOR



La fabrica

^„Moldova Tricotaje" lași

a tineretBlw

In campionatul de fotbal

15 X-I — 1 XII, ceea ce va permite 
și colectivelor sportive să desfășoare 

de pregătire în vederea începerii pri-

1

Să pregătim cu grijă desfășurarea

De cîteva zile, organizațiile de bază U.T.M. și colectivele sporti
ve sînt preocupate de pregătirile în vederea tradiționalei competiții 
sportive de masă — Spartachiada de iarnă a tineretului.. Peste pu
țină vreme, respectiv la 1 decembrie, sute de mii de tineri vor lua 
startul în prima etapă a acestei interesante întreceri sportive de masă 
a tineretului. Cele șapte discipline sportive : schi, șah, tenis de masă, 
haltere, trîntă, patinaj și gimnastică vor chema în dispută alături 
de sportivi consacnați — clasificarea categoria IlI-a — (cu drept 
de participare numai la etapa il-a) marea masă a începătorilor 
din rîndul cărora ne va îi dat să descoperim și cu acest prilej 
elemente tinere, dotate pentru sport.

Comisia centrală de organizare a Spartachiadei a stabilit 
etapa de pregătire: “ " '
organizațiilor U.T.M. 
o temeinică muncă 
mei etape la timpul stabilit, în condițiile cele mai optime. 
In perioada de pregătire a primei etape, organizațiile U.T.M. tre
buie să aibă în vedere două elemente care hotărăsc în ultima instanță 
succesul etapei de masă. Este vorba în primul rind de susținerea 
unei intense acțiuni propagandistice pe scară largă a competiției, 
a disciplinelor la care tineretul este chemat să-și dispute întîietatea. 
In aceeași măsură trebuie acordată atenție pregătirii: condițiilor ma
teriale : echipament, amenajarea sălilor sau a terenurilor de sport 
conform cerințelor, precum și procurarea unor materiale sportive (jo
curi de șah, mingii de ping-pong). Se cere o preocupare atentă față 
de pregătirea tehnică a participanților prin organizarea unor antre
namente comune și. chiar a unor concursuri de casă, ceea ce ar sti
mula puternic gustul tineretului pentru întreceri și-ar dezvolta intr-o 
măsură importantă calități de ordin moral-volitiv : spiritul de echipă, 
dorința de a învinge etc.

Trebuie să existe și de această dată o atenție deosebită față de 
antrenarea tinerelor fete la întrecerile Spartachiadei. In felul acesta 
vom reuși să dezvoltăm mai mult pasiunea fetelor pentru sport, 
pentru o seamă de discipline sportive : schi, șah, patinaj și tenis de 
masă, unde participarea lor este încă destul de redusă.

Iată acum datele fixate pentru desfășurarea celor 4 etape ale în
trecerilor Spartachiadei:

Etapa I pe colective: 1 decembrie 1958 — 15 februarie 1959 (la 
schi și patinaj între 1 decembrie 1958 — 1 februarie 1959).

Etapele Il-â și a IlI-a pe raioane și regiuni de îa 15 februarie 
— 1'5 martie 1959 (la schi si patinaj între 1 februarie și 1 martie 
1959).

Etapa IV-a finală între 20—30 martie 1959 (la schi pe data de 
15 martie 1959)..

S-au scurs cîteva zile din timpul rezervat pregătirii primei etape. 
Se cuvine ca organizațiile U.T.M. în strînsă colaborare cu colec
tivele sportive să-și intensifice eforturile în așa fel îneît prima zi a 
întrecerilor să ne găsească pe toți gata de start 1

Fără îndoială că în etapa de du
minică a campionatului categoriei 
A de fotbal cele mai importante 
întîlniri s-au desfășurat între echi
pele bucureștene.

Dar nu este mai puțin adevărat, 
că și restul întîlnirilor erau tot 
atît de importante pentru cla
sament. Și din acest punct 
de vedere întîlnirile au pre
zentat aceeași caracteristică — o 
luptă îndîrjită pentru obținerea vic-

P r o L l e m e î e
SPORTULUI DE MASĂ

o preocupare permanentă
Iosif Mihalik, Gheorghe Marton, 

Victor Mărgineanu, sînt cîteva 
nume consacrate în sportul nostru, 
fiecare la altă disciplină sportivă 
(box, lupte și respectiv tir). Pe 
cei trei sportivi îi caracterizează 
un element comun. Muncitori ai 
fabricii de încălțăminte „lanoș 
Herbak" din Cluj, toți trei au fă
cut primii pași în sport activînd 
în secțiile pe ramuri de sport ale 
colectivului sportiv al întreprinde
rii. De fapt ei nu sînt singurii 
sportivi, muncitori care au pornit 
de aici spre . culmile măiestriei 
sportive. Echipa feminină de gim
nastică cuprinde muncitoare tinere 
deosebit de dotate pentru această 
disciplină sportivă. Evoluția echi
pei cu prilejul diferitelor întreceri 
răsplătește grija și atenția cu care 
este înconjurată Spre satisfacția 
admiratorilor, tînăra formație a 
cucerit anul acesta locul III în fi
nala Campionatului de gimnastică 
al R.P.R. pe echipe.

Pentru obținerea acestor suc
cese privind creșterea din rîn
durile muncitorilor a unor sportivi 
de talie republicană, colectivul 
sportiv și organizația U.T.M. a 
fabricii s-au ocupat îndeaproape 
ani de-a rîndul pentru antrenarea 
masei largi a tineretului uzinei la 
o bogată activitate sportivă. In 
numeroase secții pe ramuri de

sport (gimnastică, atletism, volei, 
baschet, polo pe apă, înot, fotbal, 
lupte, handbal etc.), activează un 
număr impresionant de tineri. Ti
nerii sportivi ai fabricii s-au între
cut adesea în competiții interne 
(fotbal, volei, șah,, atletism etc.), 
inițiate de colectivul sportiv și or
ganizația U.T.M. De un deosebit 
succes s-au bucurat în rîndurile 
tineretului de la „fanoș Herbak" 
competițiile de masă cum ar fi 
Spartachiada tineretului, crosurile 
„1 Mai“, „7 Noiembrie'. Numai la 
întrecerile ultimei ediții a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului au 
luat parte aproape 3000 tineri iar 
la crosul „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie" 1230 de tineri, dintre care 
peste 500 au fost tinere.

Evident, pentru preocuparea a- 
tentă dovedită în problema antre
nării tinerilor la activitatea sporti
vă, organizația U.T.M. și colecti
vul sportiv au merite incontesta
bile. Dar din păcate, se pare că 
aceste succese i-au cam „îmbătat" 
pe tovarășii din consiliul colectivu
lui sportiv ca și pe cei din 
comitetul U.T.M. Numai așa se ex
plică de ce nu se observă pe mai 
departe aceeași preocupare pentru 
atragerea tineretului în activitatea 
sportivă. De cîtăva vreme, nu mai 
există aceeași grijă pentru împros
pătarea secțiilor pe ramuri de sport

(polo, în prag de desființare, 
lupte, baschet) cu elemente 
Competițiile interne sînt din ce în 
ce mai anemic organizate, cu un 
număr redus de participant și mai 
cu seamă la mai puține discipline 
sportive decît înainte.

Deși s-a încercat în repetate rîn- 
duri introducerea gimnasticii de 
producție, toate încercările s-au 
soldat cu insuccese, deoarece 
pregătirile în vederea introdu
cerii gimnasticii de producție nu 
s-au bucurat de atenția cuvenită. 
Comitetul U.T.M. și consiliul co
lectivului sportiv s-au hotărît din 
nou să treacă la introducerea gim
nasticii de producție. Atît comitetul 
U.T.M. cît și colectivul sportiv au 
datoria să desfășoare în perioada 
premergătoare o temeinică acțiune 
de pregătire.

întrecerile Spartachiadei de iar
nă a tineretului bat la ușă. Eveni
mentul acesta constituie cel mai 
nimerit prilej pentru înviorarea ac
tivității sportive de masă a tineri
lor de la „lanoș Herbak". Comi
tetul U.T.M. și consiliul colectivu
lui sportiv trebuie să treacă de 
îndată la pregătirile necesare în 
vederea mobilizării masei largi a 
tineretului uzinei la aceste tradițio
nale întreceri sportive ale tineretu-

box, 
noi.

toriei. Exemple în această direcție 
sînt mai aies partidele Rapid-Di- 
namo și Știința Cluj-Farul Con
stanța. Trebuie relevată atitudinea 
sportivă de care au dat dovadă 
unii jucători ca Ene 1 (Dinamo) 
Georgescu și Ene II (Rapid Bucu
rești) — toți trei acești jucători 
în situații în care ar îi putut a- 
vea ocazia să marcheze, pentru 
a nu periclita integritatea cor
porală a portarilor lodor și Uțu 
— au preferat să-i ferească.

Dacă din acest punct de vedere 
se pot face aprecieri pozitive nu 
același lucru se poate spune des
pre latura tehnică unde. s-au vă
dit încă numeroase lipsuri. In 
special meciurile de la București 
au scos la- iveală lipsuri în pregă
tirea tehnică 1 și tactică de natură 
să dea serios de gindit; Ele s.-ait 
manifestat cu precădere la Progre
sul și Rapid. Jucătorii Rapidului 
au comis greșeli care, se reproșea
ză nu numai jucătorilor de cate
goria A dar și celor din categorii 
inferioare (plasament greșit la a- 
părare, pase trimise fără adresă, 
preluări greșite, stopuri defectuoa
se, imprecizie în șutul la poartă 
etc). Și pentru Progresul sînt va
labile în cea mai mare parte aceste 
observații iar în plus greșita ori
entare tactică a atacului (în care 
doar rareori Oaidă și Dinulescu 
au avut sclipiri) și pe bună drep
tate se poate spune că insuccesul 
lor trebuie căutat numai aici și 
nu în „ghinion" cum ar fi tentați 
să creadă unit.

In ceea ce-i privește pe dinamo- 
viști, ei trehuie să nu uite nici 
cînd că pentru obținerea victoriei 
trebuie să lupți pînă în minutul 90 
și nu numai pînă ai preluat con
ducerea (și în meciul cu Rapid ei 
au renunțat nejustificat la acțiuni
le ofensive. în momentul cînd și-au 
asigurat conducerea).

Aceste observații se potrivesc 
chiar și numai după această eta
pă și Științei Cluj și Farului Con
stanța și Steagului Roșu.

A. I. DANCU
Iată rezultatele înregistrate în 

etapa de duminică : C.C.A.-Progre- ■ 
sul 2—1 ; Rapid-Dinamo București 
3—2; U.T.A.-Jiul 3—0; Știința 
Cluj-Farul Constanța 3—3 ; Stea
gul Roșu-Dinamo Bacău 1—1 ; 
Știința Timișoara-Petrolul Ploești' 
2—1.

Cînd se neglijează 
antrenarea 

tinerelor fete 
în activitatea sportivă

Im fabrica „Moldova Tricotaje" 
din Iași lucrează și băieți, însă ma
rea majoritate o constituie fetele. 
Numărul muncitoarelor tinere din 
fabrică este în jurul a 200, întregul 
colectiv al fabricii se mândrește cu 
aceste harnice muncitoare inclusiv 

I Gr. Jipa, locțiitorul secretarei co
mitetului U.T.M. Despre rezultatele 
[Al producție, el poate să-ți vor
bească ceasuri întregi. Cînd însă 
în discuție intervine o altă temă 
— aceea a atragerii, a participării 
tinerelor muncitoare la activitatea 
sportivă, nu mai are glas.

Cam prin primăvară exista aici 
un colectiv de șahiști. Număra 27 
persoane. Dintre acestea — două 

\sau trei tinere fete. Nu muncitoa
re, ci funcționare. Un număr de 
.12 persoane au participat, pe a- 
tNnci, la un concurs de tenis de 
masă. Nici aici vreo lînără fată. 
Se \vorbea despre o echipă de vo
lei feminin. Aceasta nu a eveistat 
însă 'niciodată. Exista însă un co
lectiv^ restrâns de gimnastică. Din 
el făcea parte Ana Bălan !și încă' 
două gimnaste. Dar și acesta a- 
parținey de domeniul trecutului.

De av toate acestea ?
Nimeni din fabrică nu găsește 

răspuns. ,Există totuși unul. Res
ponsabil pl colectivului sportiv este 
llie Iacol\, care se îm>pacă cu spor
tul ca pisicii cu șoarecele. Din co
lectivul sportiv mai fac parte Na
tan Haimavici, Gr. Jipa și, prin 
primăvară, mai era și Olya Vasile.. 
Aceasta din urmă se mai interesa
se de sport, propusese chiar unele 
acțiuni. A pldcat însă la Sibiu. în 
locul ei nu, a\ fost ales nimeni și 
lucrurile nu sttiu de loc bine.

Situația este mai serioasă decît 
pare la prima 'vedere. Aici, sportul 
nu este privit \ca o mișcare largă 
de masă, menită să contribuie la 
oțelirea trupului Și ascuțirea min
ții tinerelor muncitoare. El este 
considerat ca un' privilegiu al cî- 
torva șefi de serdicip și al cîtorva 
funcționari care „se mai distrează" 
din cînd în cînd.

Atitudinea lui Gr. Jipa ni-l în
fățișează ca pe un utemist lipsit 
de simțul răspunderii. în calitate 
de membru al comitetului U.TM., 
ales An. comitetul', sportiv, el își 
pivește 
sarcina încredințată.
un an, 
nu a , _ — ,,
membri ai comiteVului U.TM. 
frunte au secretara, au 
această problemă, j

Materiale sportive' au fost în fa
brică, dar nu se știe pe unde sînt! 
acum. Terenul de volei se umple, 
de buruieni.

Organizația U.T.M. are datoria 
să curme urgent această stare de, 
lucruri, să ia toate măsurile pen
tru înviorarea activității sportivei 
în fabrică și pentru atragerea a\ 
cît mai multe tinere fete spre ac
tivitatea sportivă de masă.

Fruntași în muncă 
și în sport

Explicația succeselor acestor ti
neri sportivi o constituie fără în
doială munca educativă perma
nentă întreprinsă de organizația 
U. T. M. și colectivul sportiv. 
Sub îndrumarea organizației de 
partid, organizația U.T.M. a culti
vat la sportivi conștiința faptului 
că principala lor îndatorire este 
de a munci în producție, că spor
tul nostru exclude parazitismul,

Tinerii de la uzinele -„Timpuri 
Noi“ din Capitală se mîn- 
dresc cu sportivii lor frun

tași. Se mîndresc cu atît mai 
mult cu cît mulți dintie tinerii 
sportivi sînt fruntași și’ în pro
ducție, muncitori apreciați pentru 
hărnicia lor.

In privința aceasta am aflat lu
cruri interesante de la tovarășul 
Roșea, secretarul organizației
U.T.M. Am notat în carnet nume- privilegiile pe seama unor merite 
le tînărului boxer Buiciuc loan, 
turnător, membru al brigăzii 
U.T.M., care împreună cu ceilalți 
tovarăși ai săi a redus procentul 
d,e rebuturi la piesele turnate de 
la 7 Ia sută la 0,5 la sută. Să po
menim de tînărul Carolis Tana- 
sis, jucător în echipa de fotbal a 
uzinei (ce activează în campio
natul orășenesc), care în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie a obținut o 
depășire a normei de 12 la sută, 
Dar iată și alte exemple: Ungu- 
reanu Mircea — strungar, căpi
tanul echipei de popice, declarat 
fruntaș în producție pe uzină, 
Rădulescu Dumitru — jucător de 
fotbal, Cristea Marin — boxer, 
Vizante Teodor — din echipa de 
volei a fabricii și mulți alții.

cu multă superficialitate 
De aproape 

de cînd e\ în munca asta, 
întreprins '.nimic. Ceilalți 

—._ „.J., in. 
„uitat" dei

sportive. Pentru organizația 
U.T.M. educația comunistă a spor
tivilor este o sarcină nu de cam
panie, ci sistematică, permanentă. 
Tinerii sportivi au fost încadrați 
în formele de învățămînt politic. 
Ei au fost ajutați să înțeleagă că 
obținerea unor succese și mai 
mari în activitatea de producție 
și sportivă nu este posibilă fără 
o temeinică pregătire politică și 
ideologică.

Succesele obținute de organiza
ția U.T.'M. de la uzinele „Timpuri 
Noi“ trebuie să fie punctul de 
plecare al unor succese și mai 
mari în munca de educare comu
nistă a sportivilor tineri.

D. DUȚA

Organizațiile U. T. M.
NU POT FI INDIFERENTE
față de manifestările fl&8portiî7& !

Intîlnirile pe terenul de sport rilor organizațiile U.T.M. din în- 
oglindesc cu claritate în multe o- treprinderile respective se 
căzii rezultatele muncii pe care or
ganizațiile U.T.M. o desfășoară 
pentru educația comunistă a tine- actele nesportive și prevenind Te
rilor. Am înregistrat cu satisfac
ție că cele mai multe din întreceri 
se desfășoară sub semnul luptei 
pasionante pentru obținerea victo
riei, în limitele sportivității. Acea
sta denotă că în majoritatea cazu-

ocupă 
de educarea comunistă a tinerilor 
sportivi, condamnînd cu asprime

petarea lor.
Alai sînt însă manifestări spor

tive, mai ales în campionatele ra
ionale de fotbal cînd unii jucători 
își dau frîa liber apucăturilor huli
ganice vociferând la deciziile ar
bitrilor, jucînd periculos etc. Ei au

C. SLAVIC

Halterofilii
de la C. C. A.

pentru a 6-a oară 
campioni

Pentru a 6-a oară echipa 
C.C.A. a cucerit duminică titlul de 
campioană a R. P. Routine la hal
tere. Halterofilii militari au confir
mat și de data aceasta pronosticu
rile dominînd cu siguranță întrece
rile din sala Floreasca II la capă
tul cărora s-au înregistrat 5 noi 
recorduri republicane.

In incinta Circului de Stat a-a desfășurat duminică o întîlnire de 
box din cadrul campionatului de box al R.P.R. pe echipe.

In fotografie: un aspect din timpul meciului categoriei semi- 
ușoară. Foto : V. BRĂDULEȚ

... .............       ■.......... i ........ ............. ... . „■

C. F. R. Grivița Roșie — 
campioană republicană de rugbi

Campionatul republican de rugbi a luat sfîrșit duminică. Pentru 
a doua oară consecutiy titlul de campioană a fost cucerit de echipa 
GKR. Grivița Roșie care în jocul decisiv a învins cu 11—6 (3—6) 
echipa Constructorul. Rugbiștii feroviari au trecut cu succes acest 
dificil examen în pofida faptului că la un moment dat au fost con
duși cu 6—0. Dacă C.F.R. Grivița Roșie ar fi pierdut acest meci 
atunci titlul revenea echipei Dinamo București. Rugbiștii de la C.F.R. 
Grivița Roșie au jucat însă excepțional în partea doua a întrecerii 
obținînd victoria care le-a adus și invidiatul titlu. In decursul me
ciului s-au remarcat din echipa campioană Moraru, Rusu și Țibuleac.

iw oifaf/
V. RANGA

Ca să nu-și dez
mintă „reputația" 
boxul american tră
iește de cîteva luni 
febra unui nou scan
dal de mari propor
ții. De data aceasta 
nu mai este vorba de 
un mic manager sau 
organizator de pa
riuri. Sînt implicați 
înșiși conducătorii 
federației profesionis
te de box din S.U.A. 
(l.B.C.) în frunte cu 
președintele federa
ției, Hm Norris.

Scandalul a izbuo^ 
nit vara aceasta îii 
urma descoperirii u- 
nor serii de afaceri 
murdare, după cum 
se exprimă chiar și 
presa americană, toa
te avînd drept scop 
să aducă sute de mii 
de dolari în buzuna
rele „boss“-ilor boxu
lui profesionist. Me
toda. pentru realiza
rea acestor trucuri nu 
este nouă. Din cînd 
în cînd sini organiza
te meciuri, uneori 
fiind pus în foc și 
titlul mondial, în
care boxeri obscuri Frankie Garbo, unul
și necunoscuți pînă dintre cei mai mari

i Kt

atunci devin peste 
noapte campioni ai 
lumii. Bine înțeles, 
cei care au pariat pe 
noul campion mon
dial (pentru că în 
S.U.A. instituția pa- 
riurilor la meciurile 
de box a devenit o 
întreprindere națio
nală) ciștigă sume fa-

gangsteri cunoscuți în 
zilele noastre în 
S.U-A. Hm Norrie a 
demisionat din funcția 
sa și a apărut de a- 
cum în fața tribuna
lului. Wallman și 
Garbo au fugit dar 
după puțin timp au 
fost prinși.

asasinate. De fiecare 
dată a scăpat de la 
scaunul electric de
oarece a știut să a- 
ranjeze lucrurile. Ho
tărît să rupă cu... 
trecutul, Garbo și-a 
îndreptat privirile a- 
supra lumii boxului. 
„Mă ocup de box — 
a spus el — pentru

a învins pe Teddy 
Yoroscz, deținătorul 
titlului mondial. Mar 
nagerul lui Risko era 
Gabe Genovese (im
plicat în noul scan
dal), dar în spatele 
lui se găsea Fran
kie Garbo. A fost 
începutul unei ca
riere impresionante

o atitudine ce nu are nimic comun 
cu ținuta unui sportiv de tip nou. 
Asemenea fapte le-am înregistrat. 
mai zilele trecute răsfoind citeva 
foi de arbitraj din cadrul campio
natului din raionul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej". Pe unele foi în dreptul 
rubricii „comportarea jucătorilor" 
am găsit notări ca : atitudine 
nesportivă, injurii la adresa ar
bitrilor etc. Lucrurile nu se opresc 
însă aici. O serie de „sportivi" pun 
piedică sau chiar lovesc adversarul 
cind acesta nu are mingea. în rîn
dul acestora se situează și Chivu 
îqn, de la „Electrofarul", Ichim 
Dragomir Gheorghe de la LR.T.A. 
Belodi Aurelian de la Institutul 
Pasteur, Sîmbotin Nicolae de la 
„Avîntul‘‘-Cotroceni și alții. Ase
menea fapte sînt posibile deoarece 
in rîndul acestor echipe, în gene
ral. munca de educație comunistă 
este lăsată pe planul al doilea, ur- 
mărindu-se in primul rînd și cu 
orice preț victoria pe teren. Dar 
să vedem cum au reacționat orga
nizațiile U.T.M. la actele nespor
tive.

La
sportiv ,rr_ . __ _ ________ __
U.T.M. a ținut o singură ședință. 
ACUM CÎTEVA LUNI, cu echipa 
de fotbal în care li s-a arătat ju
cătorilor care trebuie să fie atitu
dinea lor pe terenul de sport. în 
rest nimic. Organizația U.T.M. nu • 
este reprezentată ța ședințele 
analiză, Li--..___ _ _
felul cum se comportă tinerii pi 
terenurile de sport. Mai mult, pini 
acum ea nu a tras la răspunderi 
pe cei care s-au făcut vinovați di 
acte incompatibile cu calitatea d, 
sportiv. Atitudinea huliganică t 
unor sportivi trebuie — alune 
clnd este cazul — să formeze o 
biectul unor discuții în cadrul, a 
dunărilor organizațiilor U.T.M. Or 
din păcate, multe organizați 
U.TM. neglijează acest importau 
mijloc de educare comunistă, ca h 
I.R.TM. Alte organizații U.TM 
ueși cunosc atitudinile nesportive 
de vedetism, de desconsiderare i 
adversarului ale unor tineri spor 
tivi nu iau nici o măsură îrnpo 
triva celor vinovați așa cum se în 
timpii în organizația U.TM. Insti 
tutui Pasteur. Pentru a curm 
asemenea situații este necesar c 
organizațiile U.T.M., să treacă d 
îndată la măsuri severe împotriv 
celor care se abat de la o conduit. 
sportivă demnă de un utemis 
Munca educativă trebuie să fie in 
tensă, făcută cu spirit de răspun 
dere, permanent. Numai astfel vo 
dispare definitiv manifestările ne 
sportive.

„Electrofarul", colectivul 
în colaborare eu comitelui

ea nu se interesează di

de

Gangsterul nr. 1
al boxului american

buloase pe seama ze
cilor de mii de cetă
țeni de rind. In spa
tele acestor afaceri s-a 
dovedit că au stat trei 
oameni: președintele 
I.B.C., Hm Norris, o- 
mul său de încredere 
Hymie Wallman și

Frankie Garbo, fi
gură centrală a boxu
lui profesionist ame
rican în ultimii ani, a 
fost arestat pînă a- 
cum de 19 ori. Aso
ciat încă din tinerețe 
cu bandele gangste
rilor americani, el a 
fost implicat de pa
tru ori în cazuri de

că nu mai vreau să 
fur. Și în afară de 
furturi nu știu să fac 
nimic altceva în a- 
fară de box". In 1935 
numele lui Garbo a 
fost pomenit pentru 
prima dată cu litere 
groase în coloanele 
presei americane. In 
acel an, un obscur 
boxer de categorie 
mijlocie, Bebe Risko

Garbo a început 
controleze, prin 
termediari, întregul 
box. profesionist ame
rican și chiar mon-

. dial. El dădea ordi-. 
ne, aranja rezultatul 
meciurilor și controla 
pariurile. In felul a- 
cesta au fost escro
cați milioane de ce
tățeni americani, su
mele cîștigate de

să 
in-

Garbo, Norris et. 
comp, atingînd cifre 
de milioane.

Frankie Garbo a 
dispărut acum de pe 
scena „artei nobile". 
La New York se a- 
firmă că procesul său 
va prilejui revelații 
senzaționale 
celor care 
destinele boxului a- 
merioan și îndeosebi 
a celor ce stau în 
umbra lor. Un lucru 
este însă clar. Spor
tul profesionist, con
siderat drept unul 
din principalele atri
bute ale „modului de 
viață american", și-a 
dovedit încă odată 
putreziciunea. Cu 
toate intervențiile și 
străduințele anumitor 
cercuri de peste o- 
cean de a mușamali- 
za această afacere, o- 
pinia publică a luat 
încă odată cunoștință 
de cei care mișună 
în jurul ringurilor de 
box din S.U.A.: asa
sini, hoți și escroci, 
oameni cu un bogat 
cazier judiciar.

asupra 
conduc

I. RETEGAN

1

S. SPIREA

* Stadionul Giulești va găzdt 
miercuri cu începere de la or 
14,15 întîlnirea internațională q 
fotbal dintre echipele Rapid Buci» 
rești și Lewski Sofia. Acest mei 
constituie revanșa jocului dispute 
acum cîteva săptămîni la Sofia : 
cîștigat de echipa bucureșteană o’ 
scorul de 2—1.

Echipa Lewski a anunțat că y 
sosi la București marți dimineațT 
In componența echipei vor figua 
și cunoscuții internaționali De; 
venski, Apostolov, Abadgiev, Iliș> 
și Iordanov. Formația* feroviară M ' 
fi aceeași care a întrecut duminiif 
pe Dinamo București.

* Campionatul republican c 
box pe echipe programează joi î 
sala sporturilor Dinamo mecil 
dintre echipele bucureștene Dinarr. 
și Voința. Din program se deșprirț 
întîlnirile; D Dumitrache-Torr 
llie, Toma Constanti'n-Gh. Lach 
M. Trancă-I Militaru, C. Dum 
trescu-C. Gherasim, I. Vasilov- 
Dragnea și altele. întîlnirea înc< 
pe la ora 19.



Sărbătorirea Centenarului 
mărcii poștale romînești

Am citit articolul „Viața de fa- hotărît să ieșim cît mai grabnic ședințe. După o vreme s-a pus 
milie e o colivie"?, nu de mult din acest impas.

....................................  Soțul meu și-a reluat activitatea 
în conducerea clubului gospodă
riei de staț, iar eu am, început să 
activez, în calitate de utemistă, în 
munca cu femeile. Nici nu vă pu
teți închipui cîtă bogăție sufle
tească ne-a adus activitatea ob
ștească! în toamna apului urmă-

apărut în „Scînteia tineretului", 
întș-o seară cînd soțul meu nu era 
acasă. Se. afla la, o ședință a con
siliului ~~ ' \ ~
februarie*1 din Odobești. Acest ar
ticol care ridică probleme impor
tante de familie și viață socială 
m-a frămîntat mult și cum a so
sit acasă soțul 
meu l-am citit 
>entru a doua 
oară împreună 
cu el. Apoi 
ne-am hotărîtsă 
răspundem chiar 
atunci ziarului;
De ce ? Pentru
Gertrudei din Mediaș și a so
țului ei ne-am aflat și noi cînd- 
va. înainte de a ne căsători în
deplineam cu o deosebită rîv- 
nă sarcini politice și obștești. 
Lucram ca și acum la Sfatul popu
lar al orașului Odobești. Dar în 
același timp activam ca responsa
bilă culturală în comitetul U.T.M., 
făceam parte din echipa artistică a 
căminului cultural și în plus du
ceam și o muncă de răspundere în 
cadrul comitetului sindical. Pe so
țul meu, Dumitru Hoștină, l-am 
cunoscut cu prilejul unei întreceri 
artistice pe oraș. EI lucra atunci 
la gospodăria agricolă, de stat, și 
totodată participa la activitatea 
clubului. Pasiunea pentru munca 
artistică ne-a apropiat mult Și 
iată că peste cîteva luni ne-am că
sătorit.

Absorbiți de problemele vieții de 
familie atît eu cît și soțul meu 
uitasem dintr-odată și aproape cu 
totul de datoria noastră socială, 
în concepția noastră despre viață 
se Ivise pentru un timp iaeea falsă 
și dăunătoare că odată căsătoriți 
eram absolviți de orice sarcină 
obștească. Izolarea de viața trepi
dantă de fiecare zi pe care o duse
sem pînă la căsătorie ne-a arun
cat în brațele unui trai monoton, 
pe care un timp l-am considerat 
frumos. Timpul însă ne-a făcut să 
simțim cu putere sărăcia vieții pe 
care o duceam, banalitatea el. în- 
tr-o vreme ajunsesem chiar să nu 
mai avem ce discuta. Și, întocmai 
cum se spunea în articolul amin
tit, lipsa acelei seve pe care o dă 
vieții individuale împletirea ei 
strînsă cu viața sociată, a făcut 
ca viața noastră de familie să 
alunece pe panta plictiselii, să se 

: sărăcească de satisfacții intense. 
Atît eu cît și soțul meu ne-am dat 
seama de acest adevăr și ne-am

lăriei colective „1#

!il
t

că în situația tor clubul G.A.S. a primit pre
miul I pe țară și pe fața soțului 
meu citeam o mare bucurie. Suc
cesul tinerilor din gospodărie era 
și succesul lui. Munceam atnîndoi 
cu pasiune și această muncă ne lega 
tot mai strins familia noastră de 
marele colectiv socialist. In 1958 
cetățenii m-au ales deputată în 
Sfatul popular al orașului O- 
dobești. Era în acest fapt nu nu
mai prețuirea muncii mele, dar și 
o mare încredere a cetățenilor ora
șului dată famrtiei noastre.

Cite discuții pasionate, cîtă 
vervă tinerească și cîtă mulțumi
re ne da activitatea noastră so
cială ! Acum cîțiva ani s-a creat 
în Odobești gospodăria agricolă 
colectivă „16 februarie" iar soțul 
meu a fost ales de colectiviști pre*

r..........................

problema creării celei de a doua 
gospodării colective. Eu și soțul 
meu ne-am luat sarcina ca alături 
de comuniști să luptăm pentru rea
lizarea acestei idei.

Și nu era zi în care să nu ne 
întrebăm: „Tu cu cîți oameni ai 
discutat ?“. „Dar tu ?“. Cu Maria 
Mărăcine, o vecină de a noastră, 
_____ ori de cîte ori ne 

vizita, discutam 
despre gospodă
rie. Intrarea Mă
riei Mărăcine în 
gospodăria co
lectivă ne-a bu
curat mult pen

tru că știam că și familia noastră 
a contribuit la luminarea ei. A- 
cum, între familia noastră și fa
milia Măriei Mărăcine s-a cimen
tat o puternică și frumoasă prie
tenie.

Acum familia noastră se află 
departe de acest impas în care in
trase imediat după căsătorie. Și 
din propria noastră experiență ne 
dăm foarte bine seama că viața 
personală a tinerilor căsătoriți, 
dragostea tor, sînt pline de adevă
rata bucurie numai atunci cînd 
ele sînt legate de interesele noas
tre generale, de lupta poporului 
nostru pentru construirea socia
lismului.

POMPIȚA HOȘTINA

Deschiderea Expoziției 
de mostre a unor produse 

cehoslovace
expoziții de mostre
Agerjția economică
R. Cehoslovace la

unele produse ex-

și al Poștei de stat
(Urmare din pag. l-a)

expuse
de întreprinderile de stat 
comerțul exterior „Strojex- 
„Centrotex", „ChemopoT

Luni dimineață a avut loc des
chiderea noii 
organizată de 
a Ambasadei 
București.

Sînt
pontate 
pentru 
portu,
și „Pragoexport". In prima sală a 
expoziției sînt prezentate motoare 
Diesel de diferite tipuri, aparate 
de sudură, precum ți inovații în

prelucrarea eleotroerozivă a metale
lor. Cea de-a doua sală cuprinde 
produse chimice, printre care ră
șinile cu mari proprietăți adezive 
și electroizolante folosite in su
dura și lipirea metalelor, sticlei, 
cauciucului ți ceramicei, precum 
și produse din mase plastice, ar
ticole tehnice din material textil 
și cauciuc etc.

Expoziția, organizată m str. Oțe- 
tari, va fi deschisă zilnic intre 17 
și 29 noiembrie.

La festivitate a luat cuvîntul 
tov. Dumitru Simulescu, adjunct 
al ministrului Transporturilor și 
T elecomuniaațiilor.

In numele comitetului de orga
nizare a Centenarului mărcii po
ștale romînești și al Poștei de stat 
și al Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, vorbTtorul a 
adus un călduros salut oaspeților 
de peste hotare precum și filateli
știlor și lucrătorilor din poșta și te
lecomunicațiile țării noastre.

Sărbătorirea Centenarului mărcii 
poștale romînești și al Poștei ■ de 
stat romîne, a spus în continuare 
vorbitorul, este un eveniment cu o 
bogată și multilaterală semnifica
ție.

Dezvoltarea comunicațiilor poșta- 
le de tot felul a avut și are un im
portant rol în viața economică, în 
răspîndirea ideilor și culturii, în 
conducerea și administrarea statu
lui, în întărirea relațiilor interna
ționale. Timbrele poștale, ca docu
mente care oglindesc, într-un mod 
specific, fapte și momente variate 
din viața și istoria popoarelor, au 
o mare valoare documentară, știin
țifică și educativă.

Comunicațiile poștale și schimbu
rile de mărci poștale sînt mijloa
ce eficace de legături între oameni, 
înlesnesc schimbul de idei și va
lori culturale, cunoașterea recipro
că și deci apropierea între popoa
re. Ele contribuie astfel la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare internațională, la . realiza
rea principiilor coexistenței pașnice 
între state.

La sfîrșitul anului 1857 poșta ro- 
mînească — cu o vechime de a- 
proape o jumătate de mileniu •— 
a devenit monopol de stat în Mol
dova. Cîteva luni după acest eveni
ment, în vara anului 1858, s-au 
pus în circulație primele mărci 
poștale cunoscute sub denumirea 
de „Cap de bour“. Astfel Romînia 
ocupă un loc de frunte printre ță
rile

poștale și devine în această privin
ță prima țară din sud-estul Euro
pei.

Istoria de un secol a comunica
țiilor și a timbrelor poștale din 
țara noastră este plină de învăță
minte prețioase. Pină la instaura
rea puterii populare, activitatea de 
poștă și telecomunicații slujea a- 
proape exclusiv interesele pături
lor avute în dauna intereselor ma
selor largi populare.

Stăpîmrea claselor exploatatoare 
s-a oglindit din plin și în mărcile 
poștale. In emisiunile de timbre 
din acea perioadă se reflectă po
litica antipopulară a acestor cla
se, naționalismul șovin, fascismul, 
pregătirea războiului antisovietic. 
Mărcile poștale erau dominate de 
figurile odioase ale foștilor regi ai 
Romîniei, vătafi ai imperialismu
lui, slujitori ai monstruoasei coa
liții burghezo-moșierești, sugrumă
tori ai luptei poporului muncitor 
pentru eliberarea sa și pentru o 
viață mai bună.

Preluarea puterii de către clasa 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn a 
deschis, ca în toate celelalte dome
nii ale vieții poporului, o nouă pe
rioadă și în domeniul dezvoltării 
comunicațiilor poștale. Puternica 
dezvoltare a economiei și culturii 
socialiste a făcut posibilă lărgirea 
și modernizarea rapidă a diferite
lor comunicații poștale. Acest sec
tor a înregistrat importante reali
zări în anii puterii populare. Au 
crescut într-un ritm fără precedent 
trimiterile de corespondență pe cap 
de locuitor și numărul unităților 
poștale. Din totalul de aproape 
2.700 de unități poștale, peste 2.100 
sînt astăzi în mediul rural. Au 
crescut de asemenea numărul con
vorbirilor telefonice interurbane și 
internaționale, numărul abonaților 
în rețeaua telefonică, difuzarea

aziarelor, radioficarea etc. Poșta 
devenit cu adevărat o , instituție 
pusă în slujba maselor largi popu
lare.

In ceea ce privește mărcile po
ștale, și ele au căpătat un conținut 
cu totul nou. Mărcile poștale din 
Republica Populară Romînă oglin
desc multilateral și variat adîncile 
transformări petrecute In viața ță
rii și a poporului, uriașa operă de 
construcție socialistă pe care o în
făptuiesc oamenii muncii sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

In cadrul Centenarului mărcii 
poștale romînești se deschide astăzi 
Expoziția Filatelică Internațională 
— cea mai mare de acest gen or
ganizată vreodată în țara noastră. 
La această expoziție participă circa 
200 filateliști din țara noastră, nu
meroși filateliști din 32 de țări.

Astăzi, luptă pentru apărarea pă
cii forțe uriașe în frunte cu țări
le marelui lagăr al socialismului. 
Prin întreaga sa activitate, poporul 
romîn își aduce contribuția la în
tărirea acestor forțe, la triumful 
păcii și prieteniei între popoare.

Sub acest semn, a spus în în
cheiere tov. Dumitru Simulescu, 
inaugurăm în Capitala patriei noa
stre, Expoziția Filatelică Interna
țională a Centenarului primelor 
mărci poștale romînești.

A luat apoi cuvîntul, Lucian 
Berthelot, președintele Federației 
Internaționale a Filateliștilor. „Cu 
ocazia Centenarului mărcii poștale 
romînești și al Poștei de stat, a 
spus vorbitorul, permiteți-mi să a- 
duc salutul Federației Internațio
nale a Filateliștilor și al milioane
lor de filateliști din lumea întrea
gă. Aduc în mod deosebit un salut 
din partea filateliștilor francezi. 
Vorbitorul a subliniat apoi aportul 
filateliei la apropierea între oa
meni, la cunoașterea și respectul 
reciproc între popoare.

Aspect de la fabrica de prefabricate din Roman

Intîlnire cu delegația de medici 
profesori universitari turci

lumii care au introdus mărci

Recepția 
de la „Casa 

Scînteii“

Deschiderea Expoziției filatelice 
internaționale

In continuarea festivităților, to- 
varășul Emil Bodnăraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Transporturilor și Teleco
municațiilor a deschis Expoziția

Filatelică Internațională organizată 
la Palatul Poștelor cu 
Centenarului mărcii poștale 
nești și al poștei de stat.

prilejul
romî-
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Căminul de fete nr. 1 al Institutului „Maxim Gorki" din București. Interior de cameră.

HI

■

- ■

■

<£u ocazia aniversării Centena
rului mărcii poștale romînești și al 
Poștei de stat, duminică seara în 
saloanele palatului Casa Scînteii 
a avut loc o recepție oferită de Co
mitetul de organizare a Centena
rului mărcii poștale romînești și 
al poștei de stat.

La recepție au luat parte tova
rășii Gheorghe Apostol, Emil Bod
năraș, Ștefan Voitec, Dumitru Si- 
mulescu, adjunct al ministrului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, Dumitru Diaconeseu, preșe
dintele Sfatului Popular al Capita
lei, membri ai comitetului de orga
nizare a Centenarului mărcii po
ștale romînești și al poștei de stat, 
ai Asociației Filateliștilor din R.P. 
Romînă, funcționari superiori ai 
Departamentului poștelor și tele
comunicațiilor, ai Ministerului A- 
facerilor Externe, fruntași în mun
că din sectorul poștelor și teleco- 
municaților, ziariști.

Au fost de față reprezen
tanții administrațiilor poștale din 
U.R.S.S., R. P. Albania, R.P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.P.F. Iugoslavia, R. P. 
Polonă, R.P. Ungară, precum și 
dl. Lucien Berthelot, președintele 
Federației Internaționale a Filate
liștilor și filateliști de peste hotare.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditaȚî la București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Primirea la i o •Calugareni

Răzeșii lui 
laftei sînt dă- 
uiți cu pămînt
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ira lor cu glia

deci și istorw
ă. Dezrădăci- |' >
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roprietate indi- I '
iduală este 77
eci mai ane-
oioasă, mai complicată. Tar,-

DESTINUL

In timp ce la Palatul Poștelor 
se desfășura vizitarea expoziției, 
poștalionul străbatea străzile Ca
pitalei, îndreptîndu-se spre Că
lugăreai. Trecerea pitorescului 
poștalion a fost salutată cu en
tuziasm de mii și mii de lo
cuitori ai Capitalei. De îndată ce 
a trecut de barieră, după o veche 
tradiție, surugii încep să chiuie și 
să pocnească din harapnice. La 
Călugăreai, poștalionul a fost aș
teptat de numeroși țărani munci
tori din localitate și din împreju
rimi. în fața hanului, căpitanul

dede poștă, îmbrăcat în costum 
epocă, primește sacii de corespon
dență și salută pe pasageri. Intr-o 
cameră de poștă reconstituită ca 
pe vremuri, unde din călimară nu 
lipsește nici pana de gîscă se 
ștampilează corespondența cu va
loroasa ștampilă pentru filateliștii 
de azi „Călugăreai 16 noiembrie", 
transportată cu poștalionul.

La hanul din Călugăreai tot ca 
acum un veac s-au servit mîncăruri 
tradiționale romînești.

(Agerpres)

l

A.S.l.T. au început luni 
lucrările consfătuirii or- 
de Consiliul Central

In sala 
dimineață 
ganizată .... , __
A.S.l.T. și Departamentul Indus
triei Ușoare cu cadrele tehnice și 
de conducere din 
derile de 
din țară.

pielărie
toate întreprin- 
și încălțăminte

★

a cinsti
C. Ramadan, artist al

memoria mare-

Duminică dimineața a avut loc 
la Hotelul „Lido“ din Capitală o 
întîlnire între reprezentanți ai 
presei, radiodifuziunii și televi
ziunii și membri ai delegației de 
medici, profesori universitari 
turci, care ne-au vizitat țara la 
invitația Societății științelor me. 
dicale din R.P. Romînă și a In
stitutului medico-farmaceutic din 
București.

Cu acest prilej prof. dr. Kazim 
Ismail Gurkan, directorul clinicii 
de chirurgie din Istanbul, a făcut 
unele declarații ziariștilor în le
gătură cu vizita delegației în țara 
noastră.

Referindu-se la legăturile care 
au existat în ultimii ani, cu pri
lejul diferitelor manifestări, în
tre reprezentanți ai corpului me
dical din Romînia și Turcia, prof, 
dr. Gurkan a scos în evidență 
importanța statornicirii unor le
gături directe și permanente de 
colaborare între oamenii științei 
medicale din cele două țări.

Vorbind în continuare despre 
vizita delegației în țara noastră, 
prof. dr. Gurkan și-a exprimat 
satisfacția pentru primirea căi du. 
roasă și atenția deosebită de care 
s-au bucurat membrii delegației 
în Romînia. Trebuie să mulțu
mesc cu această ocazie guvernu
lui romîn, a subliniat vorbitorul 
— reprezentanților autorităților, 
academicienilor și medicilor — de 
la cei mai tineri pînă la cei mai 
vîrstnici — pentru frumoasa pri
mire ce ni s-a făcut. Eu, vă 
mărturisesc sincer, mă simt în 
Romînia ca și la mine acasă și 
sper că tot așa se vor simți și 
colegii noștri romîni cînd vor 
veni în Turcia.

Referindu-se apoi la vizitele 
făcute în unele instituții medicale 
din București, prof. dr. Gurkan a 
spus printre altele: M-am bucu
rat foarte mult de faptul că în 
cursul șederii mele în Romînia 
am reușit să cunosc unele din in. 
stituțiile dv. medicale. Am vizitat 
în primul rînd Centrul de transfu
zie a sîngelui din București, in
stituție care interesează întregul 
corp medical, dar în mod deosebit 
pe chirurgi. Aici am asistat la o 
transfuzie de sînge și trebuie să 
vă mărturisesc că am rămas a- 
dînc impresionat de înaltul grad I 
de perfecționare a acestui centru.

Am vizitat de asemenea două 
din dinicile din București, — cli- 
nicile profesorilor Burghele și Hor- 
tolomei — unde se Fac operații 
asupra inimii. Am vizitat aceste 
clinici după vizitarea celor mai 
mari clinici din lume unde se fac 
asemenea operații. Chirurgia ini
mii este încă nouă în lume, dar 
rezultatele obținute sînt din ca în 
ce mai bune. Cele două clinici 
bucureștene au tot ce le trebuie 
atît ca aparataj, cît și ca perso-

nai de specialitate. Am felicitat pe 
prietenii și colegii din București 
pentru succesul obținut în orga
nizarea acestor clinici.

Oaspetele turc s-a referit apoi 
pe larg la discuțiile avute cu pre
ședintele Societății științelor me
dicale din R. P. Romînă, acad, 
prof. dr. Marius Nasta, în pro
blema restabilirii legăturilor tradi
ționale între medicii țărilor balca
nice. Este știut — a subliniat vor
bitorul — că înaintea celui de-al 
doilea război mondial a existat o 
societate medicală — Uniunea 
medicală balcanică —- care țineia 
regulat, în fiecare an, cite o con
ferință interbalcanică în capitalele 
acestor țări, — în ordinea lor al
fabetică.

In cursul discuțiilor avute cu 
acad. prof. dr. Nasta, a reapărut 
ideea necesității restabilirii legătu
rilor medicale între țările balca
nice și chiar a eventualei reluări 
a activității fostei Uniuni medicale 
Balcanice.

Credem — a subliniat vorbito
rul — că o astfel de idee a unei 
colaborări științifice medicale în
tre Societățile Medicale ale țărilor 
balcanice va găsi sprijinul și în
țelegerea acestora, precum și aju
torul guvernelor acestor țări.

In încheiere prof. dr. Gurkan 
și-a exprimat încrederea sa în reu
șita organizării colaborării medi
cale în Balcani.

A luat apoi cuvîntul președin
tele Societății științelor medicala 
din R. P. Romînă, acad. prof. dr. 
Marius Nasta, care referindu-se la 
vizitele grupului de medici profe
sori universitari turci în țara noa
stră a scos în evidență interesul 
cu care lumea medicală din Capi
tală a urmărit comunicările făcute 
de oaspeți, cît și semnificația aces
tei vizite pentru dezvoltarea în 
continuare a legăturilor de cola
borare rodnică dintre oamenii ști
inței medicale din Romînia și 
Turcia.

MAGHERU 
ELENA’PAVEL

li

PREMIERĂ
la cinematografele

Qi£RQDUCTIE;A STUSIOURHjOR 
MA'GKIA'R.E.

mine.sc", ciclu organizat de Tea
trul Armatei în colaborare cu Casa 
Centrală a Armatei și Comitetul 
orășenesc U.T.M. București.

Despre „Începuturile teatrului 
și dramaturgiei romînești" a con
ferențiat artistul poporului Geor
ge Vraca. Au fost prezentate ca 
ilustrare piesele „ O repetiție mol
dovenească", farsă intr-un act de 
Costache Caragiali in regia lui 
Val Săndulescu și „Franțuzi- 
tele", comedie în trei acte de 
Costache Foca, in regia Sandei 
Mânu.

Pentru 
lui actor 
poporului din R. P. Română, Di
recția Teatrului Armatei a instituit 
premiul „Constantin Ramadan".

Premiul, în valoare de 3.000 lei, 
se acordă la sfîrșitul fiecărei sta
giuni, actorului Teatrului Armatei 
care a realizat cea mai bună crea
ție actoricească in stagiunea 
pectivă.

★

Formația de dansuri și orchestra 
de muzică populară ale Ansamb
lului Sfatului Popular al Capitalei 
a plecat in R. D. Germană pen
tru a participa la manifestările ce 
vor avea loc cu prilejul „Zilelor 
festive ale Berlinului“.

Solii artei populare românești 
vor prezenta cunoscute dansuri și 
melodii din folclorul romînesc.

Numirea Ministrului 
Ceylonului la București

Guvernul Ceylonului a cerut a- 
grementul Guvernului romîn pen
tru numirea domnului dr. Guna- 
pala Piyasena Malalasekera, ca 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Ceylonului, în 
Republica Populară Romînă, avînd 
reședința la Moscova.

Guvernul romîn și-a dat agre
mentul pentru această numire.

sului Chiriței 
încă un succes 
demn de toată

■ lauda. Fără să 
ne iucăm cu su
perlativele^ pu
tem spune, cu 
deplină răspun
dere, că a fost 
excelentă. Mul
tă vervă, mult 
nerv, o deplină 

mișcare scenică. Cuplul Traian 
Dănceanu—Vasiliu, e o armonie 
fericită.

1. Mihăilescu-Brăiila ne-a pre
zentat un bun jitar descendent din 
seminția lui Bachus. Sandu Irimia 
bine interpretat de Constantin Tă- 
pîndea, într-un joc scbru și inte
ligent. Trebuie aduse laude lui 
Constantin Gheorghiu pentru 
arta cu care a redat durerile 
care frămîntă sufletul mutului. 
E un rol greu, în care nu se spu
ne nici un cuvînt dincolo de sus
pinele guturale de suferință și obi
dă. Actorul a fost nevoit să facă 
pantomimă, dar a făcut-o cu pri
cepere. Ernest Maftei și-a jucat 
bine rolul, accentuînd mai mult pe 
apariția lui Horoi și pe' animalul 
din sufletul potrivnic și otrăvit al 
chiaburului. La fel Nicolae Sire- 
teanu, artist emerit, a mers pe 
aceeași linie a straturilor negre 
din lăuntrurile dușmanului de cla
să. Colea Răutu, talentatul favorit 
al filmelor noastre, joacă din nou 
în rol de erou pozitiv. El a creat 
un comunist omenesc, viu, preg
nant, ponderat, așa cum ne este 
prezentat în piesă.

Cu aceste succese și scăderi, pie
sa „Răzeșii lui Bogdan" se cere 
dată exemplu pentru teatrele și 
dramaturgii patriei noastre. Socia
lizarea agriculturii merge cu 
repezi spre desăvîrșire și ne 
mitem să sugerăm scriitorilor 
frați o piesă despre întărirea 
podăriilor colective, o piesă 
bună și savuroasă ca aceea a lui 
Ernest Maftei. I

AL ANDR1ȚO1U I

a

res-
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Luni după amiază, în sala 

bd. Magheru nr. 20 a avut 
deschiderea ciclului de seri lite

din 
loc

rare cu tema „Istoria teatrului ro-

colectivă, ei se adună la poarta 
jitariei precum țăranii din „Mo- 
romeții" în fața casei fierarului 
și fac politică. Descumpănirea și 
ezitarea lor e prinsă cu iscusin
ță. Mica dramă a familiei Do- 
robăt, cu binecunoscuta opoziție 
a nevestei, e de o plasticitate 
rară. Teatrul în teatru are nu 
numai pitoresc ci și o anumită 
cheie în pregătirea deznodămîn- 
tului. Partea în care Ernest Maf- 
tei strălucește în mod deosebit 
e cea a replicilor. Actorul din 
el s-a contopit cu dramaturgul 
iscînd replici cu dese aplauze la 
scenă deschisă. Umorul sănătos, 
cu iz folcloric, împănează co
pios replicile, spre marea delec
tare a spectatorului. Replicile 
sînt scurte și dense. Monologu- 
rile monotone și plictisitoare lip
sesc. Tîlcul se întrevede în re
petate ori. Ținuta literară dă 
piesei valoare și sens. Cu aceste 
izbînzi certe, piesa lui Ernest 
Maftei e veritabilul lui brevet de 
intrare în literatură.

Lacunele piesei se vestesc oda- 
actului trei.

Chiaburul cu arma este cam sche
matic adus. Aici și construcția pie
sei scade. Finalul cam suferă de 
optimism exagerat și de suprafes- 
tivitate. Erorile însă nu umbresc 
ansamblul piesei, cu toate că ele 
trebuie să-i dea de gîndit autoru
lui centru viitoarele piese. Și 
începutul e tărăgănat de unele 
căutări, cu toată savoarea repli
cilor. Rămîne însă dominantă la
tura luminoasă a piesei, care na

lele colective din satul vecia 
j apropie, înaintează. Chia- 
jrii de teapa lui Horoi, luptă 
.entru menținerea vechilor ti
are. Dumitru Ariglaiei și fratele 
nt, Ia început, singurii colecti- 

jști. Ei însă nu sînt singuri în 
ițiunea lor generoasă de atra- 
ere a consătenilor în marea fa- 
ilie. Ștefan Vasilache, secre
tul de partid și învățătoarea 
itului luptă cu pasiune pentru 
:elași țel. Convingerea țărani- 
jr individuali, lămurirea lor 
i se face însă cu fraze uscate și 

'■magogice. Secretarul de partid 
;n „Răzeșii Iui Bogdan" e un om 
■ înțelesul tulburător al cuvîntu- 
|i, el vorbește convingător, de la 
lima. folosește prilejuri nimeri- 
, intrînd în acțiune în mo-

jentele de supremă frămîntare a 
itenilor. El nu lucrează din
rou și nu se sustrage de la 
;țiunile riscante: contribuie di- 

j ct la prinderea lui Iorgu Ho- 
' i. trecînd pe lîngă un pericol 

re îi amenința viata. 
Actor fiind, Ernest Maftei a ță cu începerea 
lut ce înseamnă individualiza
ta eroilor. Chirilă jitarul își are, 
i cetățeanul turmentat al _ lui 
t rasiale, poezia lui. Gavrilă Pa- 
îghiță ridică și rezolvă proble- 

4e cu umor gras și delicios, 
utul își are metehnele lui su
te, în urma unor adînci fră- 
;întări lăuntrice (bate pari pe 
‘■cuprinsul cîmpiei). Catinca Do- 
băț e o femeie-bărbat cu prin- 
piile ei etc., etc. Asta, luînd 
oii aparte. Privind viața lor

redă cu artă sănătatea morală 
a țăranilor noștri muncitori care 
înțeleg politica partidului, pro
blemele lor mari, coloritul vieții 
de la tară, cu acel tonic soeci- 
fic național mult discutat în cri
tica și în teoria literară.

Horia Popescu, pentru a doua 
oară cinstit cu premiul întîi pe 
tară pentru deosebite merite re
gizorale. a dat piesei o frumoa
să tinută scenică. Un succes al 
regiei este sublinierea particula
rității eroilor, a individualității 
lor, cu insistență, atunci cînd, 
prin anumite metehne, ticuri, obi
ceiuri, eroii se autodefinesc. At
mosfera e specific țărănească. 
Mișcarea scenelor de masă are 
vioiciune și unitate fvezi sce
nele de la poarta jitariei), prin
derea banditului se face cu ra
piditate și nerv. Sîntem în fata 
unui regizor tînăr, dăruit cu 
mult har. care își croiește dru
mul printr-o muncă studiată și 
meticuloasă. Decorurile Sandei 
Mușatescu ajută bine regia.

Actorii, în genere, buni. N. N. 
Matei, laureat al Premiului de 
Stat, a înțeles bine sufletul fră- 
mîntat al lui Costache Dorobă{. 
Actorul se mulează cu pricepere 
pe acțiuni diverse. Chipul țăra
nului mijlocaș, care luptă ca să 
înțeleagă că numai în gospodă
ria colectivă își va găsi fericirea 
și belșugul, a fost interpretat cu 
multă naturaletă de Aurel Ghi- 
tescu, artist emerit.

Ne-a atras atenția Nelly Nicolau- 
Șiefăxieațu, țara i adăugat șucce-

Cronică
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine, tov. 
Gh. Hossu a fost eliberat din 
funcția de ministru al Construc
țiilor și Materialelor de Con
strucții.

Printr-o Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri, tov. Gh. Hossu a fost 
numit în funcția de președinte al 
Comitetului de Stat al Apelor de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri în 
locul tov. Ion S. Bernacki care a 
fost numit în funcția de vicepre
ședinte al acestui Comitet.

ANTAL PAGER
ANNA TORES 

EVA RUTTKAY 
IREN PSOTA 
GEZA TORDY 

VERA SZEMERE 
MIKLOS GABOR 

Scenariul: GABOR THURZO 
Regia: ZOLTÂN VÂRKONYI 
Imaginea: ISTVAN PASZTOR 

Muzica : REZSO KORAY 
Premiera de gală va avea loc 

vineri 21 noiembrie ora 20,30 
la cinematograful PATRIA, în 
prezența unei delegații de ci
neaști maghiari.

Termocentrala Borzești în fotografie: sala mașinilor 
Foto: AGERPRES

IDIOTUL' - Patria, București. 23 
August; FATA CĂPITANULUI (e. 
cran lat) — Republica ; S-AU CU
NOSCUT CU TOȚII - Magheru. 
Lumina; ZILE DE DRAGOSTE — 
V. Alecsandri, Arta, Drumul Serii; 
DINCOLO DE BRAZI — Central 
înfrățirea între popoare, Alex. Sa- 
hia, Olga Bancic ; PE DONUL LI
NIȘTIT (seria I-a) - 13 Septem. 
brie. Victoria, Libertății ; ANUL 
1918 — Maxim Gorki, Flacăra: 
PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ȘI DE DESENE ANI
MATE — Timpuri Noi, Alex. Po
pov; INIMA C1NTA — Tineretului; 
SURORILE — Gh. Doja (ecran 
lat) — Donca Simo, Gh. Coșbuc;

PE DONUL LINIȘTIT (seria Il-aj
- 8 Martie ; BOTAGOZ - Grivita; 
COMUNISTUL - Cultural;v JUCA. 
TORUL DE REZERVA - 8 Mai; 
PE DONUL LINIȘTIT (seria IlI-a)
- 1 Mai; RIO ESCONDIDO - 
Unirea; CIINELE GRĂNICERULUI
- C. David; PESCARII DIN A- 
RAL - Munca ; INIMĂ DE OȚEL
- Popular; ACȚIUNEA „SABIA 
TEUTONA" - Ilie Pintilie; AIDA
- M. Emlnescu; ROMA, ORAȘ 
DESCHIS - Aurei Viaicu; BRA
VUL SOLDAT SVEJK - G. Ba- 
covia; LA ORDINELE DV. - 16 
Februarie: NOILE AVENTURI 
ALE MOTANULUI ÎNCĂLȚAT — 
B. Delavranceâ,



„Cu privire la întărirea legăturii școlii 
cu viața și dezvoltarea continuă 

a sistemului învățămîntului public în țară"
V.

1
$

I
*

Tezele raportului lui N. S. Hrușciov
O importantă hotărîre

a Comsomolului
Votul entuziast al populației

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Școala medie și 
superioară din U.R.S.S. va fi su
pusă în următorii ani unei reor
ganizări care o va apropia de 
viață, va ridica considerabil ni
velul de cultură generală a tine
retului și calificarea lui practică, 
va asigura mai bine pregătirea 
de cadre cu înaltă calificare pen
tru economia națională, știință 
cultură.

Principiile fundamentale ale 
cestei reorganizări sînt expuse 
tezele Comitetului Central 
P.C.U.S. și ale Consiliului de-Mi- 
niștri al U.R.S.S., „Cu privire la 
întărirea legăturii școlii cu viața 
și la dezvoltarea continuă a siste
mului învățămîntului public în 
țară", publicate la 16 noiembrie.

Tezele au fost aprobate la 12 
noiembrie .de plenara Comitetului 
Central al P.C.U.S. Această pro
blemă va fi prezentată spre dis
cutare Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Tezele sînt publicate 
pentru a fi discutate de întregul 
popor.

După cum se subjiriiază în teze, 
i.școala sovietică este chemată să 
pregătească oameni multilateral 
instruiți, care să cunoască bine 
bazele științei și totodată oa
meni apți pentru o muncă fizică 
sistematică, să cultive în rînduriie 
tineretului năzuința de a fi util 
societății, de a participă activ la 
realizarea valorilor necesare so
cietății".

Se prevede ca după absolvirea 
școlii de opt ani întregul tineret 
să se încadreze într-o muncă utilă 
societății. Prin aceasta vor fi 
create condiții de mai mare ega
litate în muncă și în învățămînt 
pentru toți cetățenii.

Studierea bazelor științei în 
școâla medie va fi legată de mun
ca în producție din industrie sau 
agricultură.

Tezele trasează ca primă etapă 
a învățămîntului mediu — școala 
obligatorie de opt ani în locul 
celei de șapte ani care există ac
tualmente. Fiind o școală medie 
politehnică incomplectă de cultu
ra generală și de muncă, ea va 
pregăti tineri cu multe cunoștin
țe de cultură generală, pregătiți 
mai bine din punct de vedere 
psihologic și practic pentru a 
participa la o activitate utilă so
cietății.

Tezele recomandă ca trecerea 
școlilor de la învățămîntul obli
gator de șapte ani la cel de opt 
ani, precum și organizarea diferi
telor școli în etapa a doua de în- 
vățămînt să se înceapă cu anul 
școlar 1959-1960. Această trecere 
trebuie să fie terminată în decurs 
de 4-5 ani.

In etapa a doua de învățămînt 
tineretul va face studii medii com
plecte. Se propune ca aceasta să 
se realizeze cu ajutorul școlilor 
pentru tineretul muncitoresc și să
tesc, prin școala medie politehni
că de cultură generală cu instru
ire practică și prin școli medii 
tehnice

Cea de a doua etapă va da ele
vilor o pregătire profesională pen
tru a munci în una din ramurile 
economiei naționale sau culturii.

în școlile medii tehnice elevii 
își vor însuși o specialitate în 
muncă și titlul de specialiști cu 
calificare medie.

Și

a- 
în 
al

Se prevede menținerea școlilor 
pentru copiii deosebit de înze
strați pentru muzică, arta core
grafică și arta plastică. Se pune 
problema creării de școli speciale 
pentru tineretul care are înclina
ții ș.i aptitudini deosebite pentru 
matematică, fizică, chimie, biolo
gie.

Se propune să se! îmbunătă
țească radical studierea limbilor 
străine în școli, să se extindă nu
mărul de școli în care unele ma
terii să fie predate în aceste limbi. 
Se subliniază necesitatea de a se 
lichida, subaprecierea educației fi
zice și estetice a elevilor.

Tezele mefiționează' roliil im
portant al cadrelor didactice și al 
științei pedagogice în reorganiza
rea sistemului învățămîntului pu
blic.

In prezent, în U.R.S.S. există 
aproximativ două milioane de 
cadre didactice față de 280.000 
cîte erau în 1914.

Partidul comunist, se arată în 
teze, consideră ca o sarcină prin
cipală avîntul continuu al învă- 
țămîntului oamenilor muncii de 
toate naționalitățile din Uniunea 
Sovietică. Se trasează sarcina ca 
toți muncitorii și muncitoarele, 
colhoznicii și colhoznicele să 
aibă studii medii, ceea ce consti. 
tuie una din condițiile cele mai 
importante pentru construirea cu 
succes a comunismului.

Se prevede de asemenea reor
ganizarea învățămîntului profe
sional.

Școlile existente pe lîngă fa
brici și uzine, școlile de meserii, 
feroviare și altele, trebuie să fie 
transformate în școli orășenești 
tehnico-profesionale specializate, 
de zi și serale, cu o durată de 
școlarizare de la un an — la trei 

.ani și în școli profesionale sătești 
cu o durată de școlarizare de 1-2 
ani. Ele vor pregăti muncitori ca
lificați pe ramuri de producție, 
mecanizatori, constructori și alți 
lucrători pentru agricultură.

Tezele propun să se perfecțio
neze sistemul învățămîntului me
diu special care trebuie să aibă 
ca bază școala politehnică de 
opt ani și învățămîntul mediu 
complect.

In teze se relevă rolul hotărî- 
tor pe care l-a avut școala în re
voluția culturală înfăptuită în 
U.R.S.S. Toate popoarele din Uni
unea Sovietică au școli în limba 
maternă, tuturor le este deschis 
accesul larg la învățămînt și cul
tură, a fost lichidat analfabetis
mul, s-a înfăptuit învățămîntul 
general de șapte ani.

In prezent în școlile de cultu
ră generală din U.R.S.S. învață 
28.700.000 de elevi față de 
9.650:000 în anul 1914. In acea
stă perioadă a crescut aproape de 
40 de ori numărul elevilor din 
clasele superioare ale școlilor me
dii. Numai în anul 1958 șco'.ile 
medii de cultură generală și șco
lile pentru tineretul muncitoresc 
și sătesc au fost absolvite de 
1.600.000 de tineri și tinere.

Comitetul Central al P.C.U.S., 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
consideră că școala superioară 
trebuie să fie apropiată de viață, 
de producție și cu adevărat lega, 
tă de aceasta. In același timp tre
buie ridicat nivelul teoretic al 
pregătirii specialiștilor în confor
mitate cu cele mai noi realizări 
ale științei. Se pune sarcina de 
a ridica considerabil rolul institu-

necesară pentru specialiștii din 
toate ramurile.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. consideră ne
cesar să reglementeze rețeaua de 
instituții de învățămînt superior 
din țară, avînd în vedere apro
pierea lor de producție. Se pro
pune să se renunțe la concentra
rea nejustificată a instituțiilor de 
învățămînt superior la Moscova, 
Leningrad, Kiev și să se sporeas
că numărul lor în centre indu
striale noi, îndeosebi în regiunile 
Siberiei, Orientului îndepărtat și 
în republicile Asiei Centrale.

Reorganizarea sistemului în
vățămîntului superior, care preve
de îmbinarea studiilor cu munca 
în producție, trebuie să ducă ia 
sporirea în fiecare an a promo
ției de specialiști.

In prezent, în instituțiile de 
învățămînt superior și în școlile 
medii tehnice din țară învață 
peste 4 milioane de studenți și 
elevi față de 182.000 în 1913. In 
instituțiile de învățămînt supe-

țiilor de învățămînt superior în 
munca de cercetări științifice.

In teze se propune ca în insti
tuțiile de învățămînt superior să 
fie primiți cu precădere tineri 
care au stagiu în munca practică.

In dezvoltarea școlii superioare 
se recomandă să se urmeze în 
primul rînd linia învățămîntului 
seral și fără frecvență. Acest în
vățămînt trebuie să fie lărgit prin 
toate mijloacele și ridicat la un 
mai înalt nivel calitativ.

Intrucît în procesul dezvoltării 
continue a științei și tehnicii se 
crează necesitatea ca specialiștii 
cu studii superioare să-și însu
șească cunoștințe noi, în fața 
școlii superioare se pune sarcina 
ca acești specialiști să.și ridice 
calificarea fără a fi scoși din pro
ducție.

La pregătirea cadrelor de ingi
neri se recomandă diferite forme 
de îmbinare a învățămîntului cu 
munca în producție. Se propune 
ca munca în producție a studenți
lor să fie organizată în așa fel 
îneît ea să contribuie la o mai : rior din U.R.S.S. există aproape 
bună însușire a specialității lor 
viitoare.

O mare atenție se va acorda 
pregătirii cadrelor de ingineri 
pentru ramurile tehnicii noi, pen
tru dezvoltarea continuă a muncii 
științifice și a muncii de proiec
tări și construcții. In legătură țu 
dezvoltarea impetuoasă a științei . .. .
și tehnicii se pune sarcina pregă- superior, reorganizarea să fie în- 
tirii unor specialiști de tip nou 
care să îmbine cunoștințele ingi
nerești cu pregătirea teoretică 
aprofundată.

In anii următori în U.R.S.S. va 
căpăta o largă dezvoltare pregă
tirea de ingineri specializați în fo
losirea energiei atomice în sco
puri pașnice, în automatică și 
telemecanică, electronică, con
strucția de mașini electrice și 
construcția de aparate, radioteh- 
nică și telecomunicații, tehnologia 
chimică.

In instituțiile de învățămînt a- 
gricol superior studiile trebuie or
ganizate pe baza marilor gospo
dării agricole de stat (sovhozuri). 
Aceste instituții de învățămînt 
sînt menite să devină centre 
științifice și să acorde ajutor a- 
gricultprii în ridicarea producției.

In prezent, în economia națio
nală a țării sînt ocupați 7.500.000 
de specialiști cu studii speciale 
superioare și medii, în timp ce în 
1913 numărul acestor specialiști 
a fost mai mic de 200.000.

Va continua să se dezvolte în
vățămîntul universitar. In acest 
domeniu se prevede ca în anii 
următori să fie extinsă considera
bil pregătirea de matematicieni, 
îndeosebi în tehnica calculului; 
biologi și în primul rînd biofizi
cieni, biochimiști, fiziologi, gene
ticieni, fizicieni, în special în 
domeniul fizicii nucleare și radio- 
fizicii; chimiști în domeniul cata
lizei chimice și al substanțelor 
polimere.

1 Se prevede crearea în universi
tăți de laboratoare pentru calcule 
înzestrate cu mașini electronice, 
complectarea laboratoarelor nu
cleare cu acceleratoare moderne, 
organizarea de laboratoare radio- 
chimice și radiobiologice.

In teze se subliniază rolul 
portant a studierii de către 
denți a științelor sociale, 
noașterea bazelor marxismrleni- 
nismului, se spune în teze, este

de patru ori mai mulți studenți 
decît în Anglia, Franța, R.F.G. și 
Italia luate la un loc, a căror 
populație este aproape egală cu 
cea a Uniunii Sovietice.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. consideră in
dicat ca, într-o parte considera
bilă a instituțiilor de invățămînt

făptuită treptat în decurs de 3-5 
ani, începînd din anul 1959.

Menționînd că reorganizarea 
școlilor medii și superioare afec
tează interesele a milioane de oa
meni, C.C. al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. sub
liniază în teze că rezolvarea iustă 
a acestei sarcini va avea o im
portanță deosebită pentru dezvol. 
tarea continuă materială și spiri
tuală a societății sovietice. Apro
pierea școlii de viață va crea 
condițiile cu adevărat necesare 
pentru o măi bună educare a ti
nerei generații care va trăi și va 
munci în' comunism.

I

im- 
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MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Comsomolului a adoptat o 
hotărîre în legătură cu participa
rea tineretului la lămurirea și dis
cutarea pe scară largă a tezelor 
raportului lui N. S. Hrușciov cu 
privire la cifrele de control de 
dezvoltare a economiei naționale 
a U.R.S.S. pe anii 1959—1965 și 
a tezelor C.C. al P.C.U.S. și ale 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a sistemului invățămintului public. 
In toate organizațiile de comso- 
mol vor avea loc adunări pentru 
discutarea materialelor respective.

Aceste teze, se arată în hotărîre, 
deschid cîmp larg pentru creșterea 
spiritului de inițiativă și a activi
tății tinerilor și tinerelor. (

Comsomolul leninist va lua 
parte activă la reorganizarea si
stemului învățămîntului public, 
hotărită de partid, la întărirea le
găturilor dintre școală și produc
ție.

Comitetul Central al Comsomo
lului a cerut tuturor tinerilor și ti
nerelor să dezvolte și mai intens 
activitatea creatoare pentru înde
plinirea planului de șapte ani — 
programul construcției comuniste.

R.
BERLIN 17, — Corespondentul 

Agerpres transmite: Duminică, 
oamenii muncii din R. D. Germa
nă și-au ales într-o atmosferă de 
sărbătoare reprezentanții pentru 
Camera Populară — forul suprem 
al statului democrat — și pentru 
reprezentanțele populare ale regiu
nilor și Adunarea Orășenească de 
deputați a Marelui Berlin. Încă 
înainte de ora 7 în fața secțiilor 
de vot grupuri de cetățeni aș
teptau cu nerăbdare să-și dea vo
tul pentru consolidarea R. D. Ger
mane, pentru pace și socialism.

In R. D. Germană dreptul de 
vot la alegerile din 16 noiembrie 
l-au avut 12,7 milioane de cetă
țeni, dintre care 436.000 tineri care 
au votat pentru pirma oară. Au 
fost aleși 400 de deputați pentru 
Camera Populară și 2.640 de de
putați pentru reprezentanțele 
populare ale regiunilor.

Pionierii au făcut o caldă pri
mire primului secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Walter Ulbricht și pri
mului ministru al R. D. Germane, 
Otto Grotewohl, cînd aceștia s-au

Șase luni de la lansarea 
celui de-al treilea Sputnik
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 15 noiembrie 
s-au împlinit șase luni de la lan
sarea celui de-al treilea satelit ar
tificial sovietic al pămintului. Lan. 
sarea celui de-al treilea satelit a 
constituit un indice grăitor unanim 
recunoscut al înaltului nivel de 
dezvoltare a științei și tehnicii în 
U.R.S.S., în special a tehnicii ra
chetelor.

In ceea ce privește volumul și 
însemnătatea cercetărilor științi-

APELUL ADRESAT 
alegătorilor francezi 

de către Maurice Thorez
PARIS 16 (Agerpres). — Zia

rul „L’Humanite Dimanche" publi
că apelul adresat alegătorilor 
francezi de către Maurice Thorez, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist Francez.

In apel se subliniază că guver
nul Franței nu a rezolvat nici una 
din actualele probleme serioase.

„Războiul din Algeria continuă 
și se agravează, se spune în apel. 
1555 miliarde au fost aruncatț în 
prăpastia fără fund a cheltuielilor 
militare. Pe de altă parte 
te lipsa de locuințe, școli, 
toare.

Începe criza economică, 
șomajul. Puterea de cumpărare a 
maselor de oameni ai muncii sca
de necontenit.

Constituția știrbește drepturile 
parlamentului; sistemul electoral 
reacționar urmărește să împiedice 
reprezentarea corespunzătoare a 
clasei muncitoare în Adunarea Na-

se sim- 
labora-i

apare

D. Germane
prezentat la secția de vot nr. 33 
din Berlin pentru a vota.

Vizitînd mai multe centre din 
Berlin, mi-am putut da seama de 
dragostea cu care cetățenii R. D. 
Germane s-au prezentat in fața ur
nelor, expresie a aprobării unani
me a politicii duse de statul de
mocrat-popular, care urmărește a- 
■.igurarea păcii și construirea so
cialismului.

Caracterul democratic al alege
rilor nu se oglindește numai în 
componența socială a candidaților, 
ci și în însăși desfășurarea alege-

rilor. Comisiile electorale compuse 
din reprezentanți ai tuturor parti
delor și organizațiilor de masă care 
fac parte din Frontul Național, re
prezintă interesele celor ce mun
cesc din R. D. Germană.

Din. cifrele provizorii date pu
blicității de Comisia centrală elec
torală reiese că din 11.839.217 a- 
legători înscriși pe listele electorale, 
au participat la vot 11.707.715 
alegători, adică 98,89 la sută. Din
tre aceștia 99,87 la sută au votat 
pentru candidații Frontului Națio
nal.

Atmosferă sărbătorească 
în ziua alegerilor 
din R. P« Ungară

Criza învățămîntului italian
Cel ce a trecut acum citeva 

săptâmîni prin fața clădirii 
Institutului tehnico-industrial 
„Galilei", situat pe una din 
străzile centrale ale Romei, a 
asistat la un spectacol ciudat și 
de necrezut : zeci de persoane, 
femei, mai ales bărbați, tineri 
fi virstnici dormeau sub cerul 
liber, pe saltele aduse de aca
să și așternute pe scara intrării 
principale a institutului. Cine 
erau ? Părinți din Roma care, 
dorind să-și înscrie copiii la

Corespondență telefonică
școală, au hotărît să-și petreacă 
noaptea sub cerul liber încer- 
cînd astfel să obțină pentru co
piii lor unul dintre cele 200 
de locuri din școlile tehnice 
disponibile la Roma. 200 de 
locuri pentru un oraș cu 2 mi
lioane de locuitori ! Și, nu nu- 
mai pentru orașul Roma, ci și 
pentru întreaga regiunea La- 
tium.

lată in ce condiții grele sînt nevoiți să învețe copiii oamenilor 
muncii din Italia, pentru a căror îmbunătățire guvernul nu face ni
mic.

fntîmplarea de la „Galilei" 
nu este decît o mică verigi din- 
tr-un lung lanț de greutăți pe 
care trebuie să le întîmpine 
mulți în Italia. In urmă cu 
cîtva timp, cînd au început în
scrierile pentru noul an școlar, 
au sosit din toate orașele Ita
liei știri asemănătoare. In foar
te multe locuri tinerii, neavînd 
posibilitatea să-și continue stu
diile, din lipsa sălilor de 
cursuri, au organizat puternice 
manifestații de protest : au tri
mis delegații la autoritățile co
munale, pe adresa ziarelor au 
sosit nenumărate scrisori, iar 
manifestațiile în piețele publice 
se succedau zile de-a riadul. 
Ici Neapole s-a mers pînă acolo 
incit vechiul liceu „Gaetani" a 
fost ocupat de 1000 de per
soane.

tn afara multor greutăți, in 
Italia se simte o lipsă acută de 
săli de clasă, An de an peste 
300.000 de copii nu pot trece 
dincolo de clasa a V-a elemen
tară din lipsă de clase ; pentru 
a se înlătura o asemenea situa
ție ar fi nevoie de 85.000 clase 
noi.

De o reformă a învățămîntu
lui, care să dea în sfîrșit copi
ilor posibilitatea să urmeze cel 
puțin școala elementară, nici 
nu poate fi vorba în prezent. 
Dl, Fanfani, președintele Con
siliului de Miniștri, a prezen
tat in aceste zile, cu mult zgo
mot propagandistic, un plan 
propriu al învățămîntului, care 
omite cu desăvârșire aspectele 
importante ale învățămîntului 
de azi in Italia, dovedind că 
el urmărește să perpetueze ba- 
rierile tradiționale privind edu
cația pentru copiii oamenilor 
muncii. Cheltuielile necesare 
anilor de școală sînt exorbitan-
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te. Chiar și cifrele care provin 
din sursă guvernamentală do
vedesc această realitate. Ele 
demonstrează că pentru un co
pil, care urmează o școală 
pînă la universitate, familia sa 
trebuie să suporte cheltuieli de 
cel puțin 7.170.000 lire.

Este ușor să ne închipuim 
cit de puțin poate oferi în mod 
concret universitatea italiana 
studenților săraci. Declara
țiile făcute în legătură cu acest 
subiect de către numeroși ti
neri din orașul Torino, care au 
răspuns la o anchetă întreprin
să de autoritățile academice lo
cale, sînt foarte elocvente... Un 
tînăr afirmă : „Aș dori să mă 
simt student dar mi se pare a- 
desea, dimpotrivă, că sînt a- 
proape un condamnat la muncă 
silnică", iar un altul arată : 
„Universitatea este pentru mine 
un loc unde se dau numai exa
mene și se plătesc taxe11.

Organizațiile studențești, din 
care fac parte alături de comu
niști și socialiști, democrat-creș- 
tini și liberali, condamnă cu 
hotărîre situația existentă în 
școala italiană, considerind-o o 
rușine a așa-zisei civilizații oc
cidentale. Tinerii italieni cer o 
reformă a învățămîntului, care 
să asigure în fapt tuturor tine
rilor dreptul de a urma cel 
puțin școala elementară și să 
fie lichidate obstacolele econo
mice și sociale, care împiedică 
pe fiii muncitorilor să pătrun
dă în școli medii și universități.

Un lucru este însă limpede : 
fără o schimbare profundă a 
actualei situații politice din Ita
lia, schimbare care să reflecte 
interesele majore ale poporului 
italian, nu se poate ieși din im
pasul in care a ajuns învăță
mîntul italian.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scînteii tine

retului" la Roma

țională. Caracterul laic al învăță
mîntului a primit o lovitură.

Țara noastră rămîne subordona
tă blocului atlantic agresiv. La 1 
ianuarie ea urmează să adere la 
..piața comună'1 care oferă Germa
niei occidentale revanșarde rolul 
dominant în Europa.

Toate partidele reprezentate în 
guvern, începînd cu socialiștii și 
terminînd cu reacționarii inveterați, 
sprijină această politică. Ei creea
ză impresia că nu se înțeleg pen
tru a induce în eroare pe oamenii 
muncii republicani, așa cum au 
făcut în timpul referendumului11.

Cerînd alegătorilor să voteze 
„împotriva acestei politici a reac- 
țiunii, mizeriei și războiului11, Mau
rice Thorez subliniază că votînd 
pentru comuniști, alegătorii își vor 
da votul pentru majorarea salari
ilor, pentru reducerea săptămînii 
de lucru fără scăderea salariilor — 
și pentru crearea pe seama profitu
rilor patronilor a unui fond 
care să se plătească ajutoare 
șomaj 1

Pentru 
tative I

Pentru 
refacerea

Pentru o politică externă de pace 
și independență națională 1

Pentru fericirea copiilor și fami
liilor noastre, pentru viitorul Re
publicii și măreția Franței 1

fice, precizia și complexitatea ex
periențelor întreprinse, cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic al 
pămîntului întrece considerabil 
primii doi sateliți sovietici. Cel 
de-al treilea satelit sovietic depă
șește pe predecesorii săi și din 
punct de vedere al duratei vieții.

Continuă cu suces observațiile 
asupra satelitului și a rachetei 
port-satelit cu ajutorul mijloace
lor radiotehnice și optice. Se iau 
cu regularitate fotografii ale sate
litului și rachetei port-satelit Cen
trul de coordonare și calcul pre
lucrează neîntrerupt rezultatele 
observațiilor, precizează în perma
nență variațiile parametrilor de 
mișcare a satelitului și rachetei 
port-satelit, dind indicațiile nece
sare numeroaselor instituții știin
țifice sovietice și străine, observa
toarelor și altor organizații care 
fac observații asupra satelitului.

Cu prilejul lansării celui de-al 
treilea satelit s-au primit scrisori 
din 60 de țări ale lumii.

Majoritatea autorilor își ex
primă admirația față de realizarea 
oamenilor de știință, inginerilor și 
muncitorilor sovietici care au nete
zit primii în lume calea spre cos
mos și au creat aceste remarcabile 
laboratoare zburătoare.

BUDAPESTA 17. — Corespon- 
dentul Agerpres transmite : In 
seara de 16 noiembrie, Comisia 
centrală electorală din R. P. Un
gară a anunțat la Budapesta că la 
ora 20,00 votarea s-a încheiat în 
întreaga țară. Rapoartele preala
bile arată că peste 98 la sută 
•dintre alegătorii înscriși pe liste 
au votat. Rezultatele definitive ale 
alegerilor parlamentare și ale ale
gerilor pentru Consiliile populare 
vor fi anunțate de Comisia cen
trală electorală în jurul datei de 
19 noiembrie.

Desfășurarea alegerilor a arătat 
puternic încrederea maselor în po
litica partidului și guvernului, u- 
nitatea poporului în jurul acestei 
politici. Aceasta este principala 
caracteristică a alegerilor de du
minică din Ungaria, primele ale
geri generale după zdrobirea con- 
trarevoluței. Însuși faptul că popu
lația capitalei și a provinciei s-a 
prezentat în masă la vot cu o deo
sebită însuflețire în primele ore 
ale zilei, dovedește marele interes 
față de alegeri.

Atmosfera sărbătorească care a 
domnit în timpul alegerilor din 
Ungaria este oglindită și în pri
mele corespondențe transmise de 
cei aproximativ 60 de ziariști 
străini, în bună parte occidentali, 
trimiși să participe la alegeri.

In informația transmisă de către

Jean Maris, corespondentul agen
ției France Presse se spune : „A- 
legătorii participă in masă la vot. 
Pînă la ora prînzului la centrele 
de votare din capitală și din pro
vincie și-au exprimat votul peste 
50 la sută din alegători. Nu s-a 
întîmplat nici un incident". Harold 
Walton, trimisul special al marelui 
ziar londonez „Evening News" a 
declarat unor corespondenți ai ra
diodifuziunii ungare : „Votarea a 
decurs peste tot în cea mai de
plină ordine. Nu s-ar putea ridica 
obiecții în privința respectării se
cretului votării".

Conferirea ordinului 
„Gheorghi Dimitrov" 

Uniunii Tineretului 
Popular Dimitrovist
SOFIA 16 (Agerpres). — A.T.B. 

transmite: Prezidiul Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bulga
ria a emis un decret cu privire la 
conferirea ordinului „Gheorglii 
Dimitrov” Uniunii Tineretuluî 
Popular Dimitrovist pentru merite 
in opera de unire și educare co
munistă a tineretului bulgar, pre
cum și pentru participarea activă 
la construirea socialismului în Re
publica Populară Bulgaria.

Tratativele pentru încetarea 
experiențelor nucleare

pace în Algeria prin

din 
de

tra-

respectarea libertăților și 
Republicii 1

S.U.Â. continuă provocările 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 17 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 16 noiembrie 
un avion de patrulare aparținînd 
forțelor maritime militare ale 
S.U.A. a violat spațiul aerian al 
Chinei in regiunea insulelor lui- 
sanledao (provincia Cijețzian) și 
in regiunea Pintan (provincia 
Fuțzian). In legătură cu această 
provocare militară a S.U.A. purtă
torul de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze a fost împuter
nicit să dea cel de-al 42-lea aver
tisment serios.

GENEVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 17 noiembrie 
a avut loc sub președinția repre
zentantului S.U.A. o nouă ședință 
a participanților la tratativele cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

Au fost prezentate spre exami
narea conferinței: un proiect de 
acord asupra încetării experiențe
lor cu arma atomică și cu hidro
gen prezentat de delegația sovie
tică, proiectele revizuite ale ordi- 
nei de zi, prezentate de delegația

U.R.S.S., pe de o parte, și de de
legațiile S.U.A. și Angliei, pe de 
altă parte, un document prezentat 
de delegația Anglicii cu privire la 
constituirea unui organ internațio
nal de control și un document de 
lucru prezentat de delegația S.U.A. 
cu privire la suspendarea expe
riențelor cu arma nucleară și la 
crearea unui organ internațional 
de control.

Următoarea ședință va avea Iod 
la 18 noiembrie.

S.U.A. din nou nu acceptă 
propunerile sovietice

Conferința experților 
fle la Geneva

GENEVA 17 (Agerpres). — în 
ședința din 17 noiembrie a Confe
rinței experților în problema pre- 
întîmpinării unui atac prin sur
prindere a continuat discutarea 
programului lucrărilor. în numele 
experților occidentali, reprezentan
tul Franței a prezentat o variantă 
suplimentară a proiectului de or
dine de zi propus de experții occi
dentali. Delegația sovietică a pre
zentat un. proiect de document in-

titulat : „Recomandarea experților 
sovietici ca statele să-și asume n- 
bligația de a nu admite zboruri 
ale avioanelor lor avînd pe bord 
arma atomică și cu hidrogen, dea
supra teritoriilor altor state și dea
supra mării".

în ședința din 
brie au luat cuvîntul 
ții U.R.S.S., Franței, 
Angliei.

Următoarea ședință 
Ia 18 noiembrie.

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
TASS transmite: Departamentul 
de Stat al S.U.A. a dat publicității 
o declarație in legătură cu proiec
tul de acord cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma nucleară 
supus examinării Conferinței de la 
Geneva de către Uniunea Sovie
tică. In declarație se arată că 
proiectul de acord propus de

Uniunea Sovietică cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară este „inacceptabil pentru 
Statele Unite ale A meric ii".

Pentru a justifica refuzul de a 
înceta experiențele cu arma nu
cleară, S.U.A. pretextează în mod 
absurd că în proiectul sovietic ar 
lipsi condițiile privind „un control 
internațional efectiv'1.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

PRAGA. — După cum anunță a- 
genția Ceteka, la 13 și 14 noiem
brie la Praga a avut loc o plena
ră a Comitetului Central el Par. 
tidului Comunist din Cehoslovacia. 
Plenara a discutat problemele 
creșterii nivelului de trai, reorga- 
nizării sistemului de salarizare a 
muncitorilor și construcției de io- 
cuințe. Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. . din Ceho
slovacia, a prezentat un raoort la 
plenară.

SOFIA- La 16 noiembrie la 
Sofia a fost dată publicității hotă- 
rlrea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar Ș‘ a 
Consiliului de Miniștri 'al Republi
cii Populare Bulgaria’ cu privire Iti 
reducerea prețurilor la o serie de 
mărfuri industriale și la energia e- 
lectrică pentru nevoile populației.

PARIS. — La prima ședință a 
Departamentului Informațiilor din 
cadrul U.N.E S.C.O.. delegatul ro- 
mîn George Ivașcu a informat pe 
ceilalți delegați despre Conferința 
internațională a reporterilor care

KEDAC1IA Șl aDMINISIRAJIA : Tiparul; Comb'natul Poligrafic Casa SAntell „I. V. Stalln*.

17 noiem- 
reprezentau- 
S.U.A. și

va avea loc

s-a ținut la București în cursul a- 
cestui an,

MOSCOVA. — La 16 noiembrie 
în Marea Sală a Conservatorului 
din Moscova violonistul romțn 
Ștefan Ruha, a dat un ultim con. 
cert în fața locuitorilor Moscovei.

■' AMMAN. — După cum anunță 
agenția France Presse, guvernul 
Iordaniei a informat pe secretarul 
general al O.N.U., că renunță ’la 
intenția de a prezenta în fața 
Organizației Națiunilor Unite „in
cidentul11 survenit regelui Hussein.

SOFIA. — Comitetul răipnal șl 
Frbptului Patriei din localitatea 
Stanche Dimitrov din R.P. Bulga
ria, a organizat între 13 și 16 no
iembrie a.c; în comunele Buboșevo 
și Rida seri consacrate prieteniei 
romîno-bulgare.

HAVANA. — Postul de radio al 
insurgenților din Cuba a anunțat 
că In nordul provinciei Oriente au 
avut loc lupte mari în cadrul că
rora au fost uciși 600 soldați ai 
armatei guvernamentale, iar 200 de 
soldați au fost făcuți prizonieri.

LOVITURA DE STAT
IN SUDAN

CAIRO 17 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la o știre transmisă de 
postul de radio Omdurman, agen
ția MEN relatează că generalul 
Ibrahim-Abbud, comandantul for
țelor armate sudaneze, a răstur
nat guvernul Abdullah Halil și a 
luat puterea în mîinile sale. Au 
fost dizolvate toate partidele po
litice și au fost interzise mitingu
rile, și demonstrațiile. Au fost in
troduse restricții în ce privește 
apariția ziarelor. Parlamentul a 
fost dizolvat iar constituția pro
vizorie abolită.

★
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Corespondentul din Cairo al A- 
genției United Press International 
relatează că postul de radio Om
durman a transmis un comunicat 
în care se spune că scopul lovi
turii de stat din Sudan este „li
chidarea anarhiei și corupției în 
toate organele de stat". In declara
ția generalului Abbud, transmisă 
de același post de radio, se spu
ne : „Vom depune toate eforturile

pentru îmbunătățirea relațiilor 
dintre Sudan și Republica Arabă 
Unită și vom lua toate măsurile în 
vederea reglementării problemelor 
nerezolvate dintre cele două țări".

★
CAIRO 17 (Agerpres). — A- 

genția MEN anunță că postul de 
radio Omdurman a transmis in 
dimineața de 17 noiembrie decla
rația generalului Ibrahim Ab
bud, comandantul forțelor armate 
sudaneze, care a condus lovitura 
militară din Sudan. In declarație 
se spune printre altele că lovitu
ra din Sudan a fost săvîrșită de 
armată și că ziua de 17 noiem
brie 1958, cind a avut loc acea
stă lovitură, „va însemna o coti
tură de la haos la stabilitate". ,

In ce privește Republica Arabă 
Unită frățească vom tinde spre 
îmbunătățirea relațiilor noastre 
și la reglementarea tuturor pro
blemelor urgente, precum și la 
înlăturarea divergențelor create 
în trecut, în mod artificial, între 
cele două țări frățești ale noa
stre.
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