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Tinerii aceștia sint studenți la 
Institutul agronomic „Tudor 
Vladimirescu" din Craiova. Ei 
lucrează voluntar la șantierul 
grădinii botanice din oraș.Revelion

z/z noiembrie
Foto : A. FOCȘA

Răsfoind scrisorile corespondenților voluntari

După terminarea 
schimbului —la cluburi

A 15-a aniversare 
a eliberării Albaniei

Recepția oferita de ambasadorul R. P. Albania

încheierea seminariîlor naționale 
studențești

Multe din acestea au 
plicate în practică sau 
curs de aplicare.

Discuțiile purtate în 
dințelor de către studenți, cadre 
didactice, reprezentanți din fa
brici, uzine și unități agricole 
socialiste au subliniat valoarea 
teoretică și practică a lucrărilor 
și au contribuit ia îmbunătățirea 
unora dintre ele.

Autorii celor mai bune lucrări 
susținute la seminarii au primit 
premii și mențiuni.

științifice
Primele seminarli naționale 

științifice studențești, care au 
avut loc Ia București și Cra
iova, și-au încheiat duminică lu
crările.

Această nouă formă de activi
tate a cercurilor științifice ale 
studenților și-a dovedit pe de
plin utilitatea. La seminarii au 
fost prezentate numeroase lu
crări tratînd probleme impor
tante ale industriei construc
toare de mașini, construcțiilor, 
transporturilor și agriculturii.

și fost a- 
se află în

cadrul șe-

Duminică seara ambasadorul 
Republicii Populare Albania la 
București, Hasan Alimerko, a 
oferit în saloanele Casei Cen
trale a Armatei o 
prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Albaniei.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, Gheorghe Apostol, Nicoiae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Constantin Pîrvulescu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general de 
armată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Ion Gheorghe Maurer, 
Vladimir Gheorghiu, Popa Ghe- 
rasim, Gheorghe Stoica, Avram 
Bunaciu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului, ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
muncitori fruntași în producție, 
oameni de artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, zia
riști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la

recepție cu

și alti membri «I

DIN VIATA SI MUNTA 
TINERETULUI

Prin modificarea 
tehnologiei

Mihai,Utemistul Petrică 
strungar din sectorul prelu
crător al Uzinelor 
Roaită“ din București, a pro
pus cabinetului tehnic o ino
vație ce constă în modificarea 
tehnologiei de prelucrare a 
cilindrului distribuitor de la 
semănătoarea universală.

Aplicată în producție, a- 
ceastă inovație aduce econo
mii antecalculatc pe timp de 
cinci luni de 22.185 lei.

ION Ml NOU 
lăcătuș

„Vasile

Un început bun

Croiesc un nou drum apei • • •

De ani de zile, ape
le Riitlui Mare surpă 
malul stîng în satul 
Reia, raionul Hațeg. 
Pe lingă pagubele 
produse ogoarelor, 
apa amenința să sur
pe fundațiile morii 
din localitate.

Cetățenii din comu
nă și din orașul Ha
țeg, răspunzînd che
mării sfatului popu
lar raional, de a con-

tribui la lucrările de 
schimbare a cursului 
apei, au participat în 
număr mare la a- 
ceasta acțiune, Ute
miștii și tinerii din 
llațeg, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., 
s-au prezentat 
șantier înarmați 
uneltele necesare.

Tinerii, printre ca
re Ion Draia, Mircea 
Panfilie,

pe 
cu

țu și alții, au curățat 
o mare suprafață de 
teren, au tăiat și au 
cărat spre locul bara
jului., care va abate 
apa, lemnele nece
sare.

In curînd apele Rî- 
ului Mare vor porni 
pe noul făgaș.

Ion Băltăre-

CONSTANTIN
FLORESCU 

învățător

București 
corpului diplomatic.

In timpul recepției, ambasa
dorul Hasan Alimerko și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romine, tovarășul Chivu 
Stoica, au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă

★
In toastul său, 

R. P. Albania a 
oaspeți și le-a mulțumit pentru 
participarea ia recepție. In con
tinuare el a arătat că istoria 
Albaniei este istoria luptei duse 
de poporul albanez împotriva 
cotropitorilor straini și asupri
torilor interni, pentru libertate 
și independență națională. A- 
ceste năzuințe nu au putut fi 
înfăptuite decît prin lupta 
eroică de eliberare naționala 
dusă de poporul albanez, sub 
conducerea Partidului său co
munist, și datorită rolului hotă, 
ritor eliberator pe care l-a jucat 
armata sovietică în războiul 
împotriva fascismului.

La 29 noiembrie 1944, a spus 
vorbitorul, poporul albanez a 
cucerit libertatea și adevărata 
independență națională, a in
staurat regimul de democrație 
populară, s-a desprins din si
stemul imperialist și a pășit pe 
calea dezvoltării democratice, 
pe calea socialismului.

in continuare, ambasadorul a 
arătat că în 
această dată 
nia au fost 
transformări, 
țara cea mai 
ropa, fără o 
cu o agricultură 
devenit, datorită 
multilateral al 
tice și al țărilor de democrație 
populară, o țară înaintată a- 
grar-industrială. Aceste reali
zări — a subliniat vorbitorul — 
arată încă o dată superioritatea 
incontestabilă a orînduirii socia
liste asupra celei capitaliste, li
nia justă a Partidului Muncii 
din Albania, forța dătătoare de 
viață a marxism-leninismuiui și 
a internaționalismului proletar.

prietenie.

ambasadorul 
salutat pe

cei 15 ani de la 
istorică în Alba- 
înfăptuite mari 

Albania, în trecut 
înapoiată din Eu- 
industrie proprie, 

primitivă, a 
ajutorului 

Uniunii Sovie-

Partidul șf guvernul nostru 
— a spus in continuare amba
sadorul Hasan Alimerko — 
educă in mod continuu poporul 
in spiritul prieteniei și înțele
gerii între popoare. Guvernul 
nostru a dus consecvent o po
litică de pace, de destindere în 
relațiile internaționale, spriji
nind propunerile făcute în 
scopul asigurării unei păci trai
nice. Guvernul albanez a dus în
totdeauna o politică pașnică și 
de bună vecinătate. El a făcut 
propuneri continue pentru nor
malizarea și întărirea relațiilor 
cu țările vecine, a aprobat și a 
sprijinit propunerile tovarășului 
Chivu Stoica, propunerile făcute 
de tovarășul N. S. Hrușciov în 
cursul vizitei sale în Albania, 
îndreptate spre crearea unei 
atmosfere de bună înțelegere și 
colaborare între țările balcanice 
și transformarea Balcanilor și 
Adriaticei într-o zonă a păcii, 
fără arme atomice.

In încheiere, ambasadorul 
R. P. Albania a toastat pentru 
înflorirea R. P. Romine, pentru 
harnicul și talentatul popor ro- 
mîn, pentru prietenia romîno- 
albaneză, pentru Partidul Mun
citoresc Romin șl Comitetul 
său Central, în frunte cu 
primul secretar — tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru guvernul Republicii Popu
lare Romine și președintele 
Consiliului de Miniștri, tovară
șul Chivu Stoica, pentru Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine și președintele 
Prezidiului, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, pentru uni
tatea și forța invincibilă a 
marelui lagăr al socialismului 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru pace și prietenie intre 
popoare.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, care a transmis 
în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
min, al Consiliului de Miniștri 
și al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare

(Continuare în pafr l/l-aj

Ne despart încă multe săptă- 
mîni de sfirșitul anului și totuși 
in foarte multe fabrici și uzine 
a început să se audă tradiționali 
urare : „Noi succese în muncă pe 
anul 1960 I “.

Urmînd îndemnul partidului, 
muncitorii din cele mai diverse 
sectoare de activitate, conștienti 
de faptul că producînd mai mult 
și mai bine contribuie la îmbună
tățirea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor au pornit 
o pasionantă luptă pentru a înde
plini înainte de termen sarcinile 
de producție pentru sporirea con
tinuă a productivității muncii. 
Urmînd exemplul comuniștilor, 
tinerii mobilizați de organizațiile 
U.T.M. își dedică toate forțele lor, 
tot entuziasmul lor îndeplinirii 
și depășirii sarcinilor de plan în 
producție. Și lupta pentru folo
sirea cit mai rodnică a fiecărui 
minut, a fiecărei zile de muncă 
este încununată de noi și noi suc
cese.

urări, minerii bătrîni au strîns 
cu căldură mâinile 
pe harnicii ortaci 
tineretului.

De luni de zile 
minei 1‘etrila este 
pe întregul bazin 
Văii Jiului, este deținător al dis
tincției de onoare „Casca de aur“.

In zece luni tinerii mineri 
din acest sector, sub conducerea , 
organizației de partid au reușit 
nu numai să realizeze planul anu
al, ci să dea peste plan 20.000 to
ne cărbune.

și au felicitat 
din sectorul

sectorul II al 
sector fruntaș 
carbonifer al

Valea Jiului
în dimineața aceasta senină și 

rece de toamnă a ieșit la supra
față din sectorul II al minei Pe
tala — sector al tineretului —- 
un vagonet încărcat cu cărbuni 
care a stîrnit bucurie tuturor : 
Primul vagonet, prima tonă de 
cărbune în contul anului 1960 I

— La noi a și sosit Anul Nou I 
a exclamat inginerul Felea, șeful 
sectorului. Minerii Nicolae Cristea, 
Nicolae Păsărică, Gheorghe Mi- 
chev și mulți alți tineri au aplau
dat entuziasmați.

S-au rostit cu această ocazie

lată în fotografia noastră pe 
tovarășa Alexandrina Ștefan 
fruntașă în muncă la între
prinderea „Grigore Preotea
sa“, lucrînd la o centrală te

lefonică.

Ploești
Im 6 noiembrie în secția 1 ulei, 

a Rafinăriei nr. 3 din Teleajen 
domnea o vie animație.

Telefqnul sectorului zbîrnîia 
mereu :

— La mulți ani tovarăși, spor 
la muncă pe 1960 I

Petroliștii din toate sectoarele 
rafinăriei îi felicitau pe tovarășii 
lor care dădeau în acea zi pri
mele produse petrolifere în con
tul anului 1960.

La serviciile administrative se 
făceau calcule, se încheia bilanțul 
economiilor realizate pe 1959 de 
către rafinorii secției 1 uei : 
1.600.000 lei economii I

Comuniști, fruntași în producție, 
ca Gheorghe Mirică, I. Niculaie, 
N. Dumitru și alții, împre
ună cu tinerii lor tovarăși de 
muncă, chibzuiau adine noi pla
nuri, analizau noi căi de a da pa
triei tot mai multe produse pe
trolifere.

Numeroși tineri muncitori hu- 
nedoreni se adună după termi
narea schimbului de lucru la 
cluburi și colțuri roșii unde dis
cută despre diferite spectacole 
de teatru sau filme pe care le-au 
vizionat împreună, ascultă con
ferințe, iau parte la seri literare 
și concursuri ghicitoare, reuni
uni tovărășești etc. Zilnic au 
loc pentru ei numeroase acțiuni 
culturale și distractive.

A devenit o obișnuință orga
nizarea, în fiecare săptămină, a 
„Joii tineretului“ la care tinerii 
discută diferite probleme legate 
de munca și preocupările lor.

Un mare număr de tineri 
muncitori, atrași de activitatea 
artistică, fac astăzi parte din 
formațiile de cor, din echipele 
de dansuri și de teatru.

Mulți tineri muncitori se 
străduiesc să-și dezvolte aptitu
dinile artistice în cadrul cercu
rilor de artă plastică și al ce
naclului literar.

Topolovenl

La începutul lunii noiembrie, 
Comitetul raional U.T.M. Topo- 
loveni a primit o scrisoare deose
bită :
„Muncitorii și tehnicienii Ocolu
lui silvic Topoloveni mulțumesc 
pe această cale tuturor tinerilor 
din brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din raion care prestind 
un volum de muncă voluntară în 
valoare de 680.591 lei ne-au aju
tat direct să ne îndeplinim pla
nul anual în zece luni...“

In aceeași zi și pe adresa Oco
lului silvic Topoloveni au sosit 
mai multe felicitări :

„Succes în muncă pe noul an !“ 
Iar această tradițională urare 

răsună tot mai des în întreprinde
rile din patria noastră. La Oțe- 
lăria nr. 1 de la Hunedoara, la 
Furnalul nr. 2 din Keșița, la secto
rul laminoare — secția p — de 
la Uzinele „Oțelul Roșu“ din re
giunea Timișoara, 
de revizii C.F.R.
la mina Bralca și 
foarte multe secții 
deri. Anul Nou a 
luna noiembrie.

la Atelierele 
Galați-Brateș, 
în multe, în 
și întreprin- 

sosit încă în

D. PAUL

(După corespondențele trimise 
de I. Kelbețiu — miner, Vasile 
Marin — tehnician, A. Androna- 

| clie — elev, Victor Popcșteanu — 
tehnician)^

Este greu începutul I spun 
unii. Totuși, se pare că zicala 
este mai puțin valabilă atunci 
cînd 
fapte

Un 
oferă ...... 
ai anului I metalurgie din In
stitutul Politehnic București, ce 
locuiesc în camera 1 03 a Că
minului nr. 1.

Cei cinci, hotărîți să-și însu
șească materia cît mai temei
nic, au început să învețe chiar 
din prima zi de școală.

Ajutorul reciproc - iată prin
cipiul adoptat aci. Ștefan Dia- 
conu și E. Hada, foști munci
tori, primul la Roman, al doi
lea la Brăila, nu 
solicite ajutorul 
Eugen Zărnescu, 
și R. Calu, veniți 
băncile școlii, in 
unor probleme mal dificile. La 
rîndul lor, aceștia sînt ajutați 
de primii 
probleme

intervin oameni puși pe 
mari.
asemenea exemplu ni-I 
„cvintetul" de studenți

se sfiesc sâ 
colegilor lor 
M. Vasilescu 
direct de pe 

elucidarea

să Înțeleagă diferite 
legate de practică.

NEAGU UDRO1U 
student

„Pneîenn muzicii
Educația muzicală a elevilor 

constituie o preocupare perma
nentă a organizației de bază 
U.T.Aț. de la Școala medie mixtă 
nr. 1 din Giurgiu.

Din inițiativa organizației de 
bază U.T.M. a fost înființat cer
cul „Prietenii muzicii“ care or
ganizează pentru elevi diferite 
manifestări muzical-educative. 
Direcțiunea școlii sprij'ină acti
vitatea cercului. Astfel școala 
a fost înzestrată cu un magne
tofon, cu o stație de radioam
plificare, discuri.

De cîteva ori pe lună, cu aju
torul tovarășilor profesori, în 
fața elevilor se prezintă expu
neri despre viața și opera mari
lor compozitori cu exemplificări 
pe bandă de magnetofon.

Pînă acum elevii au ascultat 
conferințe despre viața și opera 
lui Beethoven, Schumann, Mo- 
zart, Enescu și alții.

Cercul „Prietenii muzicii“ îi 
ajută pe elevi să înțeleagă ope
rele muzicale, le formează gus
tul pentru muzica simfonică 
clasică și contemporană.

ȘTEFAN URECHE

La o ora de desen la Școala profesionala a Uzinelor „Clement 
Gottwald“ din Capitala.

Vor învăța în școală nouă
Cu sprijinul comitetului raioJ 

nai de partid, țăranii muncitori 
din satul Mărgăritărești din ra
ionul Balș, au hotărît să și clă
dească un local nou de școală. 
Din primele zile, pe locul unde 
trebuia să se înalțe construcția 
era mare forfotă. Elevii și părin
ții lor, au lucrat cu multă hărni
cie la nivelarea terenului. Nu
meroși tineri au venit și ei în 
sprijinul construcției. Utemiștii 
Răducan Ion, Frandu Ștefan, 
Grigore Marin, Prună Marin aq

ajutat la cărarea pămîntului, iar 
utemistele Vasile Maria, Lupu 
Angela, Popa Nicolița etc. au 
contribuit la fabricarea cărămizi
lor. Dacă treci prin Mărgărită- 
rești, primul lucru care îți atrage 
atenția este construcția școlii, o 
clădire mare cu trei săli de clasă 
luminoase, cancelarie și un mic 
laborator. Acum lucrul este pe 
sfîrșite. Se tencuiește, se pune 
dușumeaua și se fab ultimele lu
crări de finisaj.

PREDA I. ION 
corespondent voluntar

Recent muncitorul Ștefan Bolboceanu șl soția sa au primit un apartament într-unul din blocu
rile nou construite pe b-dul Magheru. Una din primele griji in noua casă- este aranjarea 

bibliotecii.
Foto : P. PAVEL

Voiaj în jurul camerei 115
(sau fundamentarea estetica a dezordinei)

O, asta le Intrecuse pe toate ! 
La așa ceva chiar că nu mă aș
teptam.

Am întreprins un voiaj -prin 
mai multe' camere ale căminu
lui nr. 1 al Universității „C.l. 
Parhon“, urmînd un itinerar al
cătuit după graficul autodeser- 
virii pe care punctele roșii a~ 
rată camerele bine întreținute 
iar punctele albastre pe cele în
treținute rău. Văzusem camere 
(118, 114, 15, 35, 61) admira
bil îngrijite, unele chiar cu pu
țină pedanterie, unde totul era 
ordonat și purta amprenta unei 
bune înțelegeri colective a auto- 
deservirii.

Voiajul în jurul altor camere 
mi-a trezit însă sentimente atît 
de contradictorii... că n-am cu
vinte să vă spun. Camera 28 se 
înfățișa ca o expoziție de mos
tre a unei fabrici de panifica
ție. Ciudate pasiuni pot avea 
unii !

în camera 32 făptura mi-a 
fost invadată de fiorii reci ai 
stupoarei, cum bănuiesc că pă
țește numai vizitatorul unei ex
poziții de artă abstractă. Ca un 
motto viu al priveliștii, studen
tul de serviciu în acea zi, Ma
rian Mihuțescu, dormea oriental, 
la o oră decentă a după-amiezii 
cînd ceilalți se pregăteau să 
plece la cursuri. Încredințase cu 
desăvîrșită încredere atribuțiile 
sale femeii de serviciu, el avînd

treburi mult mai grave : să 
mediteze fie la ravajele repe- 
tenției sale, fie la dilema croi- 
toricească — fără manșetă la 
pantaloni sau cu ? De la un ca
păt la altul al camerei, o neo- 
rînduială mai mult decît con
fuză. Scrumiere curate și 
mucuri de țigări pe podea și pe 
dif uzor, ciorapi pe aceeași poli
cioară cu periuța de dinți, 
caiete de notițe fără notițe și 
fețe de pernă pătate cu cer
neală, aici un 
pijama, dincolo 
Vico Torriani,

sifon, acolo o 
fotografia lui

„Teoreticianul“ vorbea din 
pat, ca de la o catedră orizon
tală. Să fi fost un spirit mali
țios aș fi spus că vorbește din 
somn. Dar nu.

— Dacă ne-am conforma re
gulamentului, camera ar avea 
aspectul unei camere de spital. 
Totul trebuie să fie alb. Fața 
de pernă albă, fața de masă 
albă, tavanul alb, perdelele albe 
și în plus să stringi pătura în 
formă de plic, adică marginile 
să fie acoperite cu cearceaful 
care și el e alb. Dar bine, atita 
alb obosește privirea, alita alb

FOILETON
Dar ceea ce 

ales am auzit 
le-a întrecut pe toate. Im așa 
ceva chiar că nu mă așteptam.

Locuiesc în ea cinci studenți 
de la matematică : Constantin 
Tănăsoiu, Sergiu Tumanov și 
Toni Boțilă din anul V, Octa- 
vian Zamfir și Alecu Cuturicu 
din anul IV. Pe grafic, în drep
tul camerei 115 sînt cele mai 
multe puncte albastre. Am în
trebat de ce.

— Am fost nedreptățiți, spu
ne Octavian Zamfir,

•— Pricina ?
— Pricina e că noi avem 

concepții diferite asupra este
ticii unjei camere studențești.

am văzut și mai 
în camera 115,

numai într-o cameră de spital 
se mai poate vedea.

— E însă și dezordine, zic.
— Cuvîntul e prea tare in

tervine Constantin Tănăsoiu. E 
vorba mai curînd de o ambi
anță intimă, ceva ca o eleganță 
a neglijenței, o anumită nonșa
lanță. Detestăm pedanteria, pei
sajul corect, rigid. Ceea ce face 
estetica interiorului e linia li
beră, spontană.

O, asta le întrecuse pe toate. 
In celelalte camere, dezordinea 
era cel puțin explicată sau scu
zată printr-o scăpare din ve
dere, printr-o durere de măsele, 
printr-o întâmplare întîmplă- 
toare care n-o să se mai in-

tîmple... Nu m-aș fi aștep
tat la o — scuzați expresia — 
„fundamentare estetică“ a de, 
zordinei.

_ Dar asemenea „concepții" 
sînt nedemne de un student. 
Boemia „liniei libere, spontane" 
în conduită, în ținută, în gos
podărirea camerei de cămin e 
o teorie veche și învechită, 
primejdioasă și nefastă ca însăși 
mentalitatea burgheză care a 
generat-o. Ca și praful, ca și 
mucurile de țigări, ea trebuie 
măturată din căminele noastre 
Nu există o eleganță a negli
jenței; asta sună ca un fel de 
„curat murdar". Intr-o cameră 
de cămin totul trebuie să fie 
alb; și fața de pernă și fața 
de masă și perdelele; iar pătura, 
așa cum prevede regulamentul, 
să fie strînsă în formă de plic, 
adică marginile să fie acoperite 
cu cearceaful care și el trebuie 
să fie alb. Iar tot acest „alb" 
să fie păstrat curat.

_ în căminul nr. 1 al Universi
tății „C, I, Parhon", unde cele 
mai multe camere sînt curate, 
iată că e nevoie să se facă pu
țină curățenie și în atitudinea 
unor studenți în mințile cărora 
se întretaie și se încîlcesc tot 
soiul de linii spontane ale boe- 
miei. E datoria utemiștilor, a 
comitetului de cămint a masei 
de căminiști,

IGOR ȘERBU



DUMINICA

FOTBAL. Principalul eveni
ment sportiv din duminica a- 
ceasta a fost fără îndoială 
jocurile din șaisprezecimile 
Cupei R. P. Romîne la fotbal. 
Disputele au fost deosebit de 
pasionante mai ales datorită 
faptului că o seamă de echipe 
din categorii inferioare s-au 
întrecut cu echipele din prima 
categorie, unele obținînd 
chiar rezultate surprinzătoare. 
Așa de exemplu „Prahova 
Ploești“ a scos din lupta pen
tru cupă pe „Farul Constanța“ 
de care a dispus cu scorul de
2— 0, iar „A.S.A. Sibiu" a în
trecut formația „U.T.-Arad“ 
cu 2—1.

lată celelalte rezultate: Ra
pid București—Dinamo-Galați
3— 1 (1—0); Știința Timișoa
ra—Jiul Petroșani 3—1 (1-1); 
Stăruința Sighet—C.S.M. Ră
dăuți 2—0 (0—0); Dinamo—: 
București—Metalul Tîrgoviște
4— 3 (2—2); C.C.A.—Poiana
Cîmpina 5—0 (1-0); Parîngul 
Lonea—Olimpia Reșița 1—0 
(0—0); Progresul Bucu
rești — C. S. Cralova 4—0 
(1—0); Petrolul Ploești— 
C.F.R. Pașcani 2—0 (2—0); 
Dinamo Bacău — Rulmentul 
Bîrlad 4—1 (2—0; Știința 
Cluj — C.F.R. Arad 3—1 
(0—1); Minerul Lupeni — 
C.F.R. Cluj 2—1 (0—0);
Steagul Roșu Orașul Stalin — 
Rapid Cluj 2—1 (0—0) ; 
Metalul Titani București — 
Dinamo Tecuci 8—1 (5—0); 
Voința Tg. Mureș—Pompierul 
București 2—3 (1—1).

* După victoria obținută în 
compania echipei Unirea lași 
formația sovietică „Moldova 
Chișinău" a fost întrecută de 
C.S.MS. Iași cu scorul de 
2—0.

SPORTIVA

O fază din meciul de volei dintre echipele Știința Cluj - Metalul M.l.G. București, intîlnire ciști- 
gată de studentele clujene cu scorul de 3-2.

Foto : N. STELORIAN

începe sezonul de schi

Cum gospodărim 
bazele sportive

+ în penultimul joc al com
petiției de fotbal dotate cu 
„Cupa dr. Gard“, duminică la 
Florența, echipa selecționată 
a Italiei a terminat la egali
tate : 1—1 cu echipa R. P. 
Ungare. Au marcat Tichy și 
respectiv Cervato (care a 
transformat o lovitură de la 
11 m.J. Indiferent de rezulta
tul ultimului meci, Italia—El
veția (6 ianuarie 1960), trofeul 
competiției a fost ciștigat de 
echipa R. Cehoslovace cu 16 
puncte.

ajuta să învețe acest sport. Un 
rol de seamă în atragerea unoi 
mase largi de tineri la practica
rea schiului revine asociațiilor 
sportive. Ele vor trebui ea încă 
de pe acum să-și reorganizeze 
secțiile de schi, să atragă în comi
sii cît mai mulți tineri și în spe
cial utemiști. Asociațiile sportive

Convorbire cu tov. 
Petre Focșdneanu, 

secretar generai ai 
Federației romîne 

de schi

declarat:

Ștefan Po4r«scu, maestru 
merit al iportulul și campion 
olimpic In timpul probei de 
pistol viteză a „Cupei de Iar
nă*. In prima manșe - care 
a avut ioc duminică la poli
gonul Tunari - el a realizat 

293 puncte.

POLO, tn ultimul meci dis
putat în cadrul turneului in
ternațional de polo, Dinamo 
București s pierdut eu 3—5 
in fața formației maghiare 
Dozsa Uipest Budapesta, cla- 
sîndu-se astfel pe locul doi 
înaintea echipei germane Dy- 
namo Magdeburg.

TENIS DE MASĂ. Dumini
că au fost desemnați campionii 
republicani la tenis de masă 
fi echipa cîștigătoare a cupei 
oferită de Federația Romină 
de tenis de masă.

Sezonul de iarnă bate la ușă. 
Acest lucru l-a anunțat și ză
pada care a acoperit piscurile 
munților.

tn vederea acestui „eveni
ment“ sportiv pregătirile -sînt în 
toi. Săniuțele au fost date jos 
din pod. Se fac ultimele revizuiri 
la schiuri și patine. în numeroa
se întreprinderi și instituții, ti
nerii amenajează patinoare prin 
muncă voluntară, confecționează 
uncie materiale sportive.

Pentru a afla ce pregătiri s-au 
făcut în vederea noului sezon 
sportiv am solicitat tovarășului 
PETRE FOCȘENEANU, secretar 
general al Federației romîne de 
schi un scurt interviu.

Printre altele el ne-a
„Mai mult ca în alți ani, Fe

derația de schi acordă o deose
bită atenție antrenării a cît mai 
mulți tineri la practicarea schiu
lui. în acest sens au fost deja 
înființate 25 de centre de schi, 
cu 5 mai multe ca anul trecut. 
Sub îndrumarea atentă a instruc
torilor de schi, care vor lucra la 
aceste centre, aproape 5.000 de 
copii ți tineri vor învăța acest 
sport atît de complex și plăcut.

Centrele de schi au fost înfiin
țate într-o seamă de orașe din 
țară, cum ar fi : Hunedoara, 
Stalin, Cluj, Suceava etc. Astfel 
tinerii muncitori vor avea prile
jul să învețe acest aport, «ăl răs- 
pîndească mai departe, în masele 
largi de tineri.

— Ce măsuri a luat federația 
pentru asigurarea bazei mate
riale T

— Pe lîngă achiuriie existente 
an mai foat trimise centrelor încă 
1.000 perechi de schiuri, 500 pe
rechi bocanci ți alte materiale.

— Ce acțiuni vor fi inițiate 
pentru propagarea acestui aport 
în masa tineretului I

— Pentru popularisaroa «chiu
lul în rândurile oamenilor mun
cii ți în special a tineretului, 
vom organiza o seamă de con
cursuri în diverse localități ea : 
Bușteni, Gheorghieni etc. De ase
menea, cei mai buni schiori ai 
noștri se vor întîlni cu tinerii 
din marile uzine, le vor împăr
tăși din „tainele“ schiului, îi vor

pot să-și procure din vreme 
schiuri și bocanci care se găsesc 
la magazinele sportive la prețuri 
reduse. Vor trebui organi
zate cît mai multe cercuri de în
vățarea schiului, concursuri loca
le, întîlniri între asociații.

Sînt spre pildă unele regiuni 
ca Baia Mare, Hunedoara care 
deși au condiții bune pentru a- 
tragerea unui mare număr
tineri la practicarea schiului ae 
mulțumesc însă cu un număr 
destul de redus de schiori.

de

O mai strînsă colaborare între 
organizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive în acest sezon va face, 
fără îndoială ca schiul să devină 
un sport iubit de masele de ti
neri. Schiul, poate și trebuie să 
devină un sport de masă.

— La ce competiții vor par
ticipa schiorii noștri fruntași ?

— Activitatea competițiouală 
va fi în anul acesta deosebit de 
bogată. Vor fi organizate 35 con
cursuri cu caracter
Primul concurs care va marca și 
deschiderea oficială
sportiv de iarnă va
3 ianuarie 1960 la Predeal. 

Pentru
talente în sportul de performan
ță se va organiza anul acesta a 
Il-a ediție a „Cupei Speranțelor“. 
La această întîlnire vor participa 
tineri schiori din Cehoslovacia, 
Italia, R.D.G., Franța și Iugosla
via. în anul acesta schiorii noștri 
fruntași vor participa la nume
roase alte întîlniri internaționale 
în vederea cărora se pregătesc 
încă de pe acum.

Zăpada a acoperit deja pîrtiile 
de schi. Primele lecții practice 
de schi, primele concursuri loca
le pot începe de pe acum.

republican.

a sezonului 
avea loc la

promovarea tinerelor

Iată oampionii țării pe ■* 
oest an.

Simplu bărbați: Radu Nes 
gulescu.

Simplu femei: Ella Cont 
(tantinescu.

Dublu bărbați: M. Popescu, 
0. Bottner.

Dublu femei: Ella Constan- 
tinescu, Marfa Tompa.

Dublu mixt: Ella Constan- 
tinescu, 0. Bottner.

ȘAH. Turneul internațional 
de șah al țărilor Asiei la care 
au participat șahiști din Indo
nezia, R.S.S. Uzbekă, R.S.FS. 
Rusă, R.SS. Tadjikă, R. P. 
Mongolă fi R.SS. Kirghiză a 
luat sfîrșit cu victoria mae
strului uzbek Alexandr Gru- 
șevski, de profesie inginer. în
vingătorul turneului a totali- 
vot S»'/2 puncte din 12 posi
bile.

LUPTE. In Palatul Sportu
rilor din Minsk s-a desfășurat 
buîlnirea internațională prie
tenească de lupte libere dintre 
echipele reprezentative ale 
R.P. Polone fi R.S.S. Bielo- 
mt- Victoria a revenit luptă
torilor sovietici ea tf1/*—l*/j 
puncte.

Orașul Stalin dispune de un 
mare număr de baze sportive 
care asigură tineretului largi po
sibilități de practicare a spor, 
tului. Prin grija statului nostru, 
care alocă mari surne de bani 
pentru dezvoltarea continuă a 
bazei material.sportive, numărul 
stadioanelor și sălilor de sport 
crește neîncetat. Acest lucru 
cere însă ca tineretul să poarte 
toată atenția acestor baze, să 
le îngrijească cu dragoste în așa 
fel încit ele să ofere condiții 
optime pentru antrenamentele 
și întrecerile tinerilor sportivi. 
Cercetarea ,felului în care 
gospodărite bazele sportive 
Orașul Stalin, 
gura condiții opiime de 
gatire miilor de amatori 
sport din acest oraș, scoate in 
evidență pe de o parte grija ce e- 
xistă pentru avutul obștesc, dar 
și cîteva dovezi de neglijență 
asupra cărora organele în drept 
vor trebui să-și îndrepte î_ 
treaga atenție.

pentru a

sînt 
din 
asi- 
pre- 

de

in-

Inițiativă și spirit 
gospodăresc

Cu puțin în urmă mulți spor
tivi din Orașul Stalin își luaseră 
gîndul de la terenul de volei și 
baschet situat în apropierea con
siliului orășenesc, U.C.F.S. A- 
cestca au fost lăsate în paragi
nă, s-au degradat devenind in 
cele din urmă cu totul improprii 
desfășurării întrecerilor spor, 
tive. In aceste condiții asocia
ția sportivă „Voința“ a hotărît 
să redea sportivilor o bază spor
tivă, care altădată atrăgea și 
prin pitorescul așezării sale, nu
meroși iubitori ai sportului. Din 
inițiativa organizațiilor U.T.M. 
din cooperație, membrii asociației 
„Voința“ au efectuat zeci de ore 
de muncă voluntară. In prezent, 
aspectul ei este de nerecunoscut. 
Strădania utemiștilor a schimbat 
radical fizionomia ei, transfor- 
triînd-o într-o frumoasă bază 
sportivă cu un drenaj care riva
lizează și întrece cele mai bune 
terenuri de acest gen din Orașul 
Stalin. O grijă deosebită pentru 
întreținerea bazelor sportive ma
nifestă și Clubul Olimpia, care 
dispune de un complex sportiv 
format din terenuri de volei, te
nis de cîmp, baschet. Bucurîn- 
du-se de o atenție deosebită, ba
za sportivă „Olimpia“ se află în 
perfectă stare de funcționare. 
Mult spirit gospodăresc dove
dește asociația sportivă „Aripile 
C.F.R.“ că re cu sprijinul tinere
tului a reamenajat recent o are
nă de popice cu 4 piste.

Fonduri irosite
Asociația sportivă „Strungul" 

și-a propus, cu un an de zile 
în urmă, să repare terenul de 
fotbal ce îi aparținea In acest 
scop, pe terenul respectiv a fost 
transportată zgură, urmînd ca 
prin contribuția tineretului și 
cu sprijinul material al conduce
rii întreprinderii, lucrarea să fie 
terminată în cel mai scurt timp.

Patinoarul artificial din Capitals atrag« tot mal mulțl tineri.

Instructorii voluntari
în raionul Slobozia, activitatea sportivă 

de masă s-a dezvoltat puternic în ultimii 
3-4 ani. In raion există astăzi 36 asociații 
sportive care își desfășoară activitatea în 
majoritatea comunelor. Marile competiții de 
masă au atras tot mai mulți tineri la prac
ticarea continuă a culturii fizice șl a spor
tului. Numărul celor aproape 7.700 partici- 
panți la Spartachiada de vară a tineretului 
din anul acesta dovedește că sportul a deve
nit un bun al tinerilor țărani muncitori.

Realizările acestea sînt bineînțeles ro
dul unei intense munci politice desfășu
rată de organizațiile U.T.M., asociațiile 
sportive sub conducerea organizațiilor de 
partid, în atragerea de cît mai mulți tineri 
în mișcarea de cultură fizică și sport.

La această muncă însă, un prețios ajutor 
l-au dat și tinerii instructori voluntari spor, 
tivi. In aceste munci au fost aleși cei mai 
destoinici utemiști, care cunosc bine unele 
discipline sportive, devenind în unele cazuri 
chiar antrenori ai unor echipe.

Tînărul Velișcu Boldea e cunoscut nu nu
mai în comuna Perieți pentru realizările ob
ținute în munca de atragere a tinerilor la 
viața sportivă. Dacă în urmă cu cîțiva ani, 
în această comună, tinerii sportivi pu
teau fi numărați pe degete, numai la 
Spartachiada de vară a tineretului din acest 
an, au participat peste 600 de tineri dintre 
care aproape 150 fete.

Cu ajutorul organizației U.T.M. șl al aso
ciației sportive tînărul instructor voluntar 
s-a îngrijit să asigure tinerilor în primul 
rînd o corespunzătoare bază materială. 
La una din adunările generale U.T.M. el a 
propus tinerilor din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, să amenajeze un teren de 
fotbal și unul de volei. îndemnați de tînărul 
instructor sportiv, brigadierii au efectuat 
sute de ore de muncă patriotică, la amena
jarea celor două terenuri de sport.

Faptul că echipa de fotbal a comunei te 
află pe primul loc în campionatul raional

se datorește și instructorului sportiv. Ținînd 
o strînsă legătură cu comitetul organizației 
U.T.M. el a contribuit la educarea comunistă 
a tinerilor fotbaliști, sădindu-le dragoste 
pentru asociația sportivă, pentru comuna pe 
care o reprezintă.

Adeseori, instructorul sportiv se sfătuia 
cu membrii comitetului U.T.M. și asociației 
sportive, în legătură cu metodele ce trebuiau 
folosite pentru a atrage cît mai multe fete la 
viața sportivă, lată de pildă cum a reușit să 
formeze o echipă de handbal fete. Mai întîi 
a fost formată o echipă de handbal băieți 
care făcea demonstrații în scopul populari- 
zării acestui sport. Fetele veneau și priveau 
și aproape toate recunoșteau că este un joc 
frumos, dar puține se hotărau să intre pe 
teren și să joace. încetul cu încetul cîteva 
s-au hotărît. După aceea a fost formată șl o 
echipă de handbal fete. La început echipa 
nici nu era completă. în fiecare zi însă, erau 
atrase alte fete la practicarea acestui sport.

Multă vreme în comuna Andrășești atra
gerea fetelor Ia practicarea sportului se 
desfășura destul de anevoios. In urmă cu 
cîtva timp instructoarea voluntară lonescu 
Verneția a propus organizației U.T.M. șl 
asociației sportive să organizeze o echipă 
de handbal și una de volei fete.

Era o muncă destul de grea. Nu se pome. 
nise niciodată în acest sat ca fetele 

costume de sport, pe 
erau încă sub influen- 

că sportul e

nise niciodată 
să apară în 
stadion. Multe 
ța concepției învechite 
numai pentru bărbați, instructoarea volun
tară a făcut în primul rînd apel la utemis- 
tele de la gospodăria agricolă colectivă. 
Fetele erau de acord în principiu dar cînd 
era vorba să vină la antrenamente se cam 
codeau. Instructoarea a chemat atunci și o 
tinără Învățătoare din comună și împreună 
cu alte oîteva fete au îmbrăcat costumele de 
sport șl au început să facă antrenamente ta

fiecare duminică sau ori de cîte ori găseau 
timp liber. Exemplul lor le-a încurajat și pe 
celelalte fete.

A fost nevoie să ducă muncă de lămurire 
nu numai cu fetele dar și cu părinții aces
tora. Instructoarea însă nu se dădea bă
tută. A continuat să discute cu fetele, să le 
arate frumusețea sportului, necesitatea de 
a-1 practica. Primele antrenamente au mers 
destul de greu dar cu timpul fetele au în
ceput să învețe să joace handbal șl volei.

Azi cele două echipe sînt cunoscute nu 
numai în comună, dar și în întreg raionul.

S-ar putea da încă numeroase exemple 
de tineri instructori sportivi voluntari, care 
contribuie la răspîndirea sportului în satele 
raionului Slobozia.

Sînt însă șl instructor) sportivi voluntari 
mai noi, cu puțină experiență în muncă, 
care nu reușesc încă să se achite 
cina care le-a fost încredințată.

Schimburile de experiență între instruc
torii voluntari, unde aceștia să-și împărtă
șească unul altuia metodele de muncă ar 
duce fără îndoială la atragerea unui mai 
mare număr de tineri țărani muncitori la 
practicarea sportului. Din păcate asemenea 
întîlniri se organizează foarte rar. Anul 
acesta de exemplu nu s-a organizat decît 
o singură consfătuire cu instructorii volun
tari sportivi.

Este necesar ca asemenea întîlniri să se 
organizeze cît mai des, nu numai la centre 
de raion ci chiar la centre de comune. 
Foarte mulți instructori voluntari sportivi 
sînt utemiști. Aceștia trebuie ajutați șl în
drumați în permanență de către comitetele 
U.T.M.

în felul acesta, instructorii voluntari spor
tivi vor aduce o contribuție mai însemnată 
tn mobilizarea ținerilor din acest raion la o 
bogată și continuă activitate sportivă.

OH, NEAGW

de sar-

l

Dar și In prezent el se găsește 
la fel ca acum un an de zile.

O situație asemănătoare o, gă. 
sim la terenul de baschet al aso
ciației uzinelor „Steagul Roșu" 
care la începutul acestui an a 
hotărît construirea unui teren de 
baschet în apropierea uzinei. In 
acest scop au fost făcute săpă
turi pentru drenaj, ca mai apoi, 
lucrările să se oprească în mod 
cu totul inexplicabil.

La terenul sportiv aparținînd 
direcției regionale C.F.R. Ora. 
șui Stalin, găsim o situație care 
denotă multă lipsă de răspunde- 

fondurilor 
de baze 

pentru îm- 
acestui te- 
lei fără să

re privind folosirea 
destinate construirii 
sportive. S-a investit 
prejmuirea cu gard a 
ren suma de 300.000 
se țină seama că stadionul avea 
neapărată nevoie de 
(vestiare, spălătoare 
țial se proiectase 
UllUl t 
terior însă din iTpsă 
lucrarea a încetat, astfel că în 
prezent stadionul nu întrunește 
toate condițiile necesare folosirii 
lui.

grup social 
etc.). Ini- 

construirea 
asemenea giup social. Ul- 

* □!_ de...fonduri,

Intrefinerea 
bazelor sportive 
să fie în atenția 

elevilor
medie nr. 7 deține un 
fotbal în care consiliul 
a învestit cîteva sute

Școala 
teren de 
U.C.F.S. 
de mii de lei. Datorită slabei e- 
xecutări a lucrărilor de nivelare 
și gazonare, starea terenului lasă 
foarte mult de dorit. Faptul de 
mai sus se datorește insă și 
lipsei de grijă a elevilor școlii 
pentru întreținerea lui. Dovedind 
un interes mai mare față de 
acest lucru, acordîndu 1 grija cu
venită prin munca voluntară, în 
care să se facă periodic și îngri-' 
jirea gazonului, elevii școlii 
medii nr. 7 il puteau face prac
ticabil, util pentru activitatea 
sportivă. Aceeași nepăsare față 
de baza sportivă o dovedesc și 
elevii Școlii medii nr. 1. Cu 
cîtva timp în urm« pe această 
bază care cuprinde terenuri de 
fotbal, volei, pistă de atletism se 
desfășurau toate întrecerile spor
tive școlare, complexul fiind re
cunoscut ca unul din cele mai 
adecuate întrecerilor școlărești. 
In prezent el este lăsat într-o to
tală părăsire. Se impune ca atît 
Școala medie nr. 1 cît și secțiu
nea de învățămînt de pe lîngă 
sfatul popular să ia măsuri ur
gente pentru ca și această bază 
să-și ocupe locul cuvenit în viața 
sportivă a școlarilor din Orașul 
Stalin.

★
Din constatările noastre reiese 

că deși majoritatea bazelor spor- 
tive din Orașul Stalin se bucură 
de grijă din partea celor ce le 
au în folosință, se manifestă to
tuși în unele cazuri o condam
nabilă nepăsare în gospodărirea 
unor terenuri de sport. Se im
pune deci ca atît consiliul oră
șenesc U.C.F.S. cît și comitetul 
orășenesc U.T.M. să ia măsu
rile cuvenite pentru ca cei ce 
tratează cu nepăsare aceste bu
nuri obștești care au un rol 
important în dezvoltarea activi
tății sportive, să fie trași la răs. 
pundere.

E. P1TULES«®

Campionatul 
republican de șah

Campionatul republican 
șah a continuat luni cu dispu
tarea partidelor Întrerupte din 
rundele 16 și 17. S-au terminat 
numai trei partide: Ciocîltea- 
Botez 1—0, Bozdoghină-Rado- 
vici 0—1 și Mititelu-Drimer 
1—0 (fără joc). Partidele Ghl- 
țescu-Soos și Bozdoghină-Vara- 
biescu nu s-au jucat. Cu două 
runde Înainte de sfîrșitul cam
pionatului situația în clasament 
se prezintă astfel : 1) Mititelu
Îl1/., puncte ; 2-3) Urseanu, Cio- 
ciltea 10‘/r puncte j 4-5) Sooș, 
Drimer 10 puncte; 6-7) Rado- 
vici, Gunsberger SH/a puncte ț 
8-9) Ghițescu, Szabo 9 puncte; 
10-13) Blănel, Rădulescu, Rei- 
cher, Botez 8‘/2 puncte; 14-15) 
Șuta, Pușcașu 7 puncte j 16-17) 
Pavlov-Bozdoghină 6V2 puncte; 
18) Gavrilă 6 puncte; 19) Joița 
4 puncte; 20) Varabiescu 3‘/z 
puncte. Runda a 18-a se joacă 
a-stăzi dimineață cu începere de 
le ora 9.

(Agerpres)

de

europeni", 
în prezen- 
spectatorl, 
au învins

MOTOCROS. Participanții 
la campionatul de motocros 
desfășurat pe terenul din spa
tele stadionului „Constructo
rul“ au fost puși la grea în
cercare. Au învins cei care 
au dat dovadă de mai 
mult curaj, voință, dîrzenie. 
Sportivii de la Dinamo și 
C.C.A. au cîștigal majoritatea 
probelor devenind campioni. 
Printre aceștia se număiă Mi- 
hai Pop (C.C.A.), M. Cer- 
nescu (Dinamo) și Gh. loniță 
(C.C.A.).

In fotografie : unul 
curenți în plină

din con- 
probă.

militari victorioși 
la Salonic

Echipa masculini de baschet 
fi.G.A. București a debutat cu un 
frumos succes în noua ediție a 
„Gupei campionilor 
Duminică, la Salonic, 
ța a peste 4.000 de 
baschetbaliștii romini
cu scorul de 80-61 (37-17) echi
pa Paok, campioana Greciei. Ju
cătorii romini aa prestat un joc 
rapid, plin de subtilități tehnice, 
demonstrînd o mare precizie la 
coș. Spectatorii au aplaudat la 
scenă deschisă frumoasa de
monstrație a echipei bucureștene. 
Cel mai eficace jucător romîn a 
fost Niculescu, care a înscris 19 
puncte, urmat de Nedef (18) și 
Fodor (16). Din echipa gazdă 
s-au remarcat Niconomu (18) și 
Asteriadis (10). Returul intîlni- 
rli se va disputa la mijlocul lunii 
decembrie la București.

Scoruri strînse în campionatul 
de rugbi

Campionatul republican de 
rugbi a continuat duminică. în 
majoritatea meciurilor lupta pen
tru victorie a fost deosebit de 
dîrză inregistrîndu-se cîteva sco
ruri strînse. Iată rezultatele în
registrate : Constructorul Bucu
rești—C.C.A. 3—3: Progresul

București—Știința Cluj 3—0; 
Metalul M.l.G. — Constructorul 
Bîrlad 29—0; C.F.R. Grivița Ro
șie—C.S.M.S. lași 9—6; Știința 
Timișoara—Dinamo București

(Agerprea)

Cîțiva membri al clubului „Recolta" s« antrenează la tir eu 
orcul, sport care atrage tot mal mulțl tineri din țara noastră.

Foto : V. RANGA

Am simțit ajutorul
7 j • 1 •colectivului

în ziua de 17 no
iembrie, după lăsarea 
lucrului, am observat 
la vestiar un grup de 
tovarăși vîrstnici și 
tineri care citeau în 
colectiv un articol 
din ziarul „Scînteia 
tineretului“. Am as
cultat atent. La înce
put nu-mi venea să 
cred- Oare într-adevăr 
despre mine era vor
ba ? Autorii articolu
lui Ion Manea, Cons
tantin Asia și Gh. 
Chirică, muncitori din 
Uzina Poiana, combă- 
teau faptele mele 
imorale. Mi-a venit

Răspunsul lui 
Vasile Bontaș 
la scrisoarea 
apărută în 

ziarul nostru 
nr. 3269

Obținînd o victorie clară asupra lui Radu Negulescu 
șl Gh. Cobîrzan, M. Popescu și O. Bottner pe care-i 
vedeți în fotografia noastră au devenit campioni re

publicani In proba de dublu bărbați.

Foto : S. ViOREL

să intru în pămînt de 
rușine. E drept, tova
rășii mei de muncă 
m-au mai criticat și 
altădată, dar nicio
dată vorbele lor nu 
m-au răscolit, nu 
m-au durut ca cele 
publicate în ziar.

După ce tînărul 
care citea articolul a 
rostit ultima frază, 
toți muncitorii pre- 
zenți în sala vestiaru
lui și-au îndreptat 
privirile spre mine.

Cîteva clipe s-a aș
ternut o liniște peni
bilă. Tovarășii mei 
de muncă erau atît 
de supărați incit fără 
să-mi spună un cu- 
vînt se îndreptară 
mîhniți spre dulapu
rile cu haine. Și nici 
eu n-am îndrăznit să-i 
privesc în ochi, să 
spun măcar o vorbă. 
Ce puteam să vor
besc? Faptele arătate 
în articol erau ade
vărate. Angajamente

f' 
le

îmi mai luasem 
altădată fără si 
respect.

Ajuns acasă 
citit de multe ori 
ticolul publicat 
„Scînteia tineretului“, 
am reflectat cu toa- 
tă seriozitatea asupra 
comportării mele în 
muncă, în familie, îp 
viața sportivă. Și cu 
regret mi-am dat 
seama că nu odată 
«m comis fapte ce nu

am 
ar
de

fac cinste unui tinăr 
muncitor sportiv. Am 
greșit față de tovară
șii mei de muncă, 
față de tovarășa mea 
de viață, față de co
legii mei din echipa 
do fotbal.

Și, cum era firesc, 
m-am întrebat cum 
am putut să ajung în 
această situație. Sub 
influența unor „prie
teni“ corupți de 
morala putredă bur
gheză, m-am izolat 
de colectivul de mun
citori de la Uzina 
Poiana. Aceeași prie
teni de chefuri mi-au 
sădit în minte ideea 
că sînt un „mare ta
lent“ și că talentul 
meu îmi permite să 
duc o viață dezordo
nată, imorală și chiar 
să-mi neglijez sarci
nile în producție. A- 
ceasta concepție gre
șită este cauza tuturor 
greșelilor mele.

Scrisoarea publicată 
de ziarul „Scînteia 
tineretului“ m-a tre
zit la realitate și 
mi-a arătat calea prin 
care pot deveni un 
adevărat om.

F reau să asigur pe 
această cale pe tova
rășii mei de muncă, 
Pe soția mea, pe co
legii de echipă că voi 
lupta cu toată fermi
tatea ca în scurt timp 
să dovedesc prin fap. 
te că sînt un tinăr 
muncitor, un tînăr 
sportiv adevărat, la 
fel ca miile de spor
tivi din patria noas
tră.

VASILE BONTAȘ 
ajustor, Uzinele Po- 

iana-Cimpint



de' lupta pentru eliberarea Africii de I

\
»

„Rhokana”, care extrag cupru în 
Rodezia de Nord, au fost de 140 
la sută și respectiv 212 la sută 
față de capitalul investit. Com
paniile engleze au realizat în- 
tr-unul din anii trecuți un profit 
net de 200 de milioane do lire 
sterline. Aceste averi sînt stoar
se zi de zi de către vechile 
pitori colonialiste.

Vscleanul
din Wall-Street

li-

Filele îngălbenite ale istoriei ne poartă 
în urmă cu mii și mii de ani. Africa, „pă- 
mintul adormit" — după cum le place colo
nialiștilor s-o intituleze - este continentul 
unei străvechi civilizații și culturi. Pe cînd 
Europa nu era decît o sălbăticie, cînd băl
țile acopereau Parisul și Londra de astăzi 
iar Roma și chiar Atena nici 
existau, Africa era un adevărat I 
civilizației lurțiii, Nu altundeva 
Africa există doar valea Nilului 
civilizație egipteană. Aci s-au 
cetăți vestite, construcții ce sînt 
printre cele șapte minuni ale lumii, opere 
de artă veșnice. Istoria consemnează că 
încă pe vremea faraonului Ramses, adică 
cu peste 3.000 de ani înaintea lui Lesseps, 
un sistem de canale a unit apele Mării 
Roșii cu cele ale Mediteranei, prin inter
mediul deltei Nilului. Ideea considerată ge
nială a lui Fercjinand Lesseps do a se săpa 
Canalul Suez fusese transpusă in viață aci, 
pe pămîntul african. Și marele port antic, 
Alexandria, cu renumiții învățeți și filozofi 
de pe vremea Ptolomeilor, cu marea bibli
otecă a antichității tot pe pămîntul Africii 
a sălășluit.

Africa I Un continent cu o veche și bo
gată civilizație.

Atunci cînd europenii au pocnit să des
copere Africa, ea era de mult o realitate 
vie a civilizației umane.

mâcar nu 
leagăn al 

decît în 
și antica 
dezvoltat 

socotite

imperialiștii din Germania, Belgia și Italia 
și-au înfipt colții în pămîntul african. Nici
odată vreun colonialist, ffe el portughez, 
spaniol, francez, englez, american nu și-a 
pus problema echilibrului economic al re
giunilor exploatate.' Codul cuceritorului eu
ropean - antica formulă „Delenda est 
Carthago“ (Cartagina trebuie să fie dis
trusă), sintetizează comportarea colonialiș
tilor față de popoarele Africii. Sute de ani, 
alături de jaful bogățiilor Africii, pe acest 
continent tragic s-a practicat vînătoarea 
de negri, comerțul de sclavi. Ocupind' văile 
cele mai fertile, colonialiștii folosind misio
narismul împreună cu penetrația comerci
ală și forța armată, i-au împins sistematic 
pe negri din regiunile fertile, silindu-i să 
populeze teritorii pustii, cu o climă ucigă
toare, mlaștini, pădurea ecuatorială înțe
sată de liane în carG mișună reptile și ve
ninoasa muscă tse-tso, dătătoare de 
„boala somnului".

Vreme de sute de ani, colonialiștii au 
tăiat și spinzurat în Africa instaurînd rîn- 
duieli singeroase, jefuind și exploatind 
nemilos, călcind in picioare cele mai ele
mentare norme moralo ale speței umane. 
Aceasta o făceau in calitate de „reprezen
tanți ai înaltei civilizații occidentale".

Dar iată că, mai cu seamă 
după cel de-al doilea război 
mondial în Africa și-a făcut apa
riția o nouă speță de colonialist: 
un tip dibaci, (pistolul il are as
cuns în buzunar), făcînd pe ga
lantonul, care poartă în servie
tă... „bunăstarea“. Este repre
zentantul trusturilor americane, 
omul care prin cele mai viclene 
mijloace încearcă să-l înlăture 
pe confrații de hamac, semă- 
nînd pe pămîntul african cenți 
și strîngînd maldăre de dolari. 
Sufletul lor este la fel de în
cărcat de păcatul exploatării ca 
și cel al confraților săi. Cinis
mul său întrece în intensitate 
însă orice închipuire.

Dacă despre vechile puteri co
loniale pot fi făcute comparații 
impresionante, de acest fel - co
loniile Franței întrec suprafața 
ei de 20 de ori, cele ale Portu
galiei de 22 ori, ale Angliei de 
31 ori, ale Belgiei de 80 de ori, 
despre S.U.A. s-ar părea că nu 
pot fi făcute asemenea calcule, 
ceea ce nu e real. Aici intervine 
ceea ce imperialiștii americani 
au adus nou în... „tehnica" co
lonialismului. Trustmenii ameri
cani declară că nu urmă

resc anexarea directă a teritoriilor și 
trecerea acestora sub conducerea gu
vernatorilor generali ori a rezidenților 
lor cum obișnuiau colonialiștii din se
colul XIX. Totuși ei sînt cei ce au creat 
o serie de baze militare în Africa de Nord, 
la Roberts Field în Liberia, la Kamina în 
Congo belgian, la Kano în Nigeria etc. In 
fond imperialiștii din S.U.A. s-au transfor
mat în adevărații conducători și însufleți- 
tori ai conjurației exploatării de pe vastele 
teritorii africane. Cînd vin insă în Africa, 
ei se recomandă drept adversari ai colo
nialismului și au chiar tupeul să facă ob
servații critice la adresa colonialiștilor eu
ropeni.

Statele Unite sînt astăzi cel mai puter
nic stat capitalist din lume. V-ați întrebat 
vreodată de unde își procură unele mate
rii prime ? încă de pe acum, Africa ex
ploatată de tiusturi asigură cea mai mare 
parte din cantitățile de diamante, niobiu, 
cobalt, corindon, gumă arcbică, ulei de 
palmier, cacao, bumbac superior cu fibre 
lungi și azbest și aproape 25 la sută din 
consumul S.U.A. de stibiu, crom, grafit,

a pierdut uluitorul număr de 150 de ml* 
lioane de locuitori. In 300 de ani, greuta
tea specifică a Africii de 1/5 a fost mo
dificată în 1/12 din populația globului. 
Supraviețuitorii trăiesc în condiții primitive 
și în multe cazuri duc o viață ase
mănătoare animalelor. Populațiile băștinașe, 
popoare de păstori și agricultori, se 
află la dispoziția capriciilor naturii. De
sele perioade de secetă aduc foamete, 
molime. Populațiile africane, înlănțuite de 
uneltele trusturilor — tot felul de șefi de 
trib, caizi, pașale, bei, sultani - sînt iz
gonite de pe teritoriile fertile și obligate să 
trăiască în rezervații care sînt teritoriile 
cele mai sărace. Ele devin astfel o mină 
de lucru ieftină pentru exploatările minie
re și agrare. Mii de oameni otrăviți de 
fatalismul mahomedan, îndobitociți de mi
sionari să n-aibe încredere în forțele omu
lui, sînt siliți să trăiască într-o stare de să
răcie și nevoie extremă.

Defrișînd porțiuni mici în mijlocul pă* 
durii africane, negrii deschid luminișuri și 
încearcă să smulgă pămîntului hrană șl 
deobicei cultivă maniocul, extrem de slab 
în substanțe nutritive. Negrul însă adus 
la disperare de foame face tot ce-l stă în 
putință ca să remedieze această lipsă.

avocaților de astăzi al colonialismului pe 
care le reunește in a sa „Istorie a coloni
zărilor”. Acesta închipuindu-și că este cu 
totul original și că ar avea de-aface cu 
naivi, afirmă „veșnicia” și „universalitatea“ 
colonialismului. După el lumea s-ar pră
buși dacă n-ar exista colonialiști. ,

Afară cu colonialiștii!
Africa a încetat de mult să fie „pămintul 

adormit“, după cum le place colonialiștilor 
s-o intituleze. Chiar atunci cind colonizato
rii și-au împlîntat steagurile pe pămîntul 
african ei au cunoscut împotrivirea dîrză a 
populației băștinașe. De> nenumărate ori 
ei au fost bătuți în luptă și siliți să re
nunțe decenii întregi la acapararea de te
ritorii. încă la sfîrșitul secolului XVIII tribu
rile Așanti de pe Coasta de Aur s-au împo
trivit eroic englezilor, bătîndu-i în patru 
războaie. Francezii au fost bătuți într-un 
lung război de către locuitorii din Dahomey 
(Africa occidentală franceză); în Africa de 
nord triburile din Algeria conduse de Abd- 
El-Kader s-au răsculat împotriva colonialiș
tilor francezi.

Pe măsură Ce condițiile de viață deve-

economlc multilateral țărilor care au căpă
tat independența. Valoarea globală a cre
ditelor pe termen lung acordat de către 
Uniunea Sovietică unor țări din Africa șl 
Asia reprezintă cîteva miliarde de ruble. 
Numai un exemplu. In Republica Arabă U- 
nită (regiunea Egipt) vor fi construite cu a- 
jutorul U.R.S.S. peste 90 de întreprinderi in
dustriale, rafinării de petrol, uzine chimice 
etc. Uniunea Sovietică ajută de asemenea 
Egiptul în construirea barajului din Assuan, 
acordîndu-i și un credit de 400 milioane 
ruble. Statele socialiste sprijină politica de 
pace și coexistență pașnică a noilor țări in
dependente, le-a susținut în momente grele.

In actualitate...
Vulcanul mînlel populare din Africa con

tinuă să erupă. De citva timp apar zilnic in 
oresă telegrame care anunță : „Tulburări 
in Nyassaland”, „In Rhodezia au loc cioc
niri intre trupele coloniale și populația 
băștinașă", „Alarmă în Somalia” etc. 
Agenția Reuter anunță de curind că In 
unele orașe din colonii, băștinașii au de
vastat clădirile tribunalelor șl închisorilor, 
eliberînd pe deținuțil politicL In provincia

Imagini din Africa. Stinga : Aci se lăfăiesc colonialiștii. Dreapta : Aci locuiește, în sate mizere, populația africană.

Pecinginea colonialistă
Dar bogățiile ei î
Africa are mari întinderi de pămînt de 

șes udate de fluviile cele mai mari din 
lume - Nil, Congo, Niger, Zambezi. Uria
șele suprafețe sînt un rezervor nesecat de 
materii prime agricole. Păduri nesfîrșite se 
întind de-a lungul zonei ecuatoriale ; aici 
se află prețioasele esențe de lemn de 
acaju, abanos etc. precum și cocotierul, 
boababul și alți pomi fructiferi ; aici se cul
tivă arborele de cauciuc.

Deși adîncurile teritoriului Africii sînt 
puțin 
resurselor minerale 
ocupă un loc important în 
dială.

Ce înseamnă Africa ? Ea
- 99% din producția de 

mii capitaliste
- 81 % -

- 59%
- 40%
- 36%
- *2% 
- 27% _

(Cifrele se 
listă).

cunoscute, din punct de vedere al 
continentul negru 
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un însemnat rezer-Africa mai 
vor de uraniu, extracția in această direcție 
depășind pe cea a întregii Americi de Nord.

Africa, cu cele 30 milioane km?, al 
doilea continent ca întindere, cu bogățiile 
sale imense, cu minefeurile ■ sale rare și 
prețioase, ar fi putut de-a lungul secolelor 
să ajungă la o înflorire fără precedent. 
Numai că din 1437, cind corăbiile cu pînze 
ale lui Bartolomeu Dipz s-au aviptat în 
căutarea drumului spre Indii și ah ajuns la 
Capul Bunei Speranțe, Africa a fost trans
formată pas cu pas de către ■ colonialiști 
într-un imens rezervor de mațerii prime. 
Vasco de Gama inaintînd 4e-a lungul 
coastei africane a Oceanului Indlain a în
temeiat prima colonie europeană pe 
coasta de răsărit a Africii. Ce i-a împins 
pe colonialiști - pe atunci se numeau co
lonizatori - să cucerească imensul conti
nent negru ? Primii europeni urmăreau un 
comerț avantajos de materii prime. Au ur
mat însă paginile negre ale epocii sînge- 
roase a aventurilor coloniale, a căror forță 
motrice o constituie lăcomia de profituri 
rapide și ușoare. Continentul african a fost 
acaparat mai cu seamă spre sfîrșitul seco
lului XIX. Este știut că în 1876 colonialiștii 
stăp’neau 10.8% din întreaga Africă. După 
24 de ani, adică in 1900 puterile colonia
liste stăpînecu 90,4% din suprafața Africii. 
Este epoca dezvoltării imperialismului, a 
statornicirii dominației monopolurilor și a 
capitalului financiar, este epoca cînd trus
turile internaționale și-au împărțit lumea. 
Prin războaiele singeroase de exterminare 
imperialismul englez cucerește Coasta de 
Aur, Egiptul, Somalia, Uganda, Nigeria, 
Kenya, Sudanul etc. Părtași întru jaf, impe
rialiștii francezi au acaparat Algeria, Tu
nisul, Madagascarul, Guineea, Ciadul etc. Și

Țărani din Africa Ecuatorială franceză pedepsiți să poarte Jugul de git pentru neplata 
impozitelor.

Obiectul preferat 
al „civilizatorilor“: 

biciul și cătușele
In luna septembrie a anului trecut minis- 

trul-belgian, al Congo-ului, cocoțat la o tri
bună și mimînd grijă și preocupare pentru 
soarta nefericiți lor congolezi rostea : „Des
ființarea totală a biciului se află in studiu... 
se studiază de așemenea eliminarea treptată 
a biciuirii în închisori“. De abia se studiază I 
Miloși, miloși, oqmeni n-avem ce zice I Cine 
era deci subiectul acestei alocuțiuni? Bl- 
ClUL ; obiectul preferat de secole al „civili
zatorilor" albi. Oriunde te-ai afla în Africa, 
în Dakar, Capetown, Leopoldville, biciul a 
fost și este la modă. Limbile împletite ale 
harapnicului încrustează dungi roșii pe spi
narea încovoiată a negrului de pe plantații 
sau din mine. A îndrăznit să deschidă gura, 
biciul i-o închide. Frate bun al biciului în 
mîinile colonialistului sînt lanțurile.

Tolănit într-un hamac, sorbind cu nesaț 
wisky-ul rece, deși afară este o căldură 
toridă, colonialistul, fie că-l cheamă John 
ori Jacques, cu pistolul la centură, aș
teaptă. Din cînd în cînd nu se poate abține 
să nu-și admire palatul din marmoră albă, 
luxos, fastuos.

In acest timp pentru el sînt strînse avuții 
incalculabile. El este zeul preamărit în co
loanele presei cumpărate de el pentru a-l 
recomanda drept blînd, bun, milos, săritor 
la nevoie. Din cînd în cind, la bursa din New 
York se fac simțite semnele așteptării sale : 
acțiunile cresc, cresc vertiginos. Capitalurile 
învestite in Africa aduc monopolurilor 
profituri ce se ridică pînă la aproape 300 
la sută față de capitalul investit. Astfel 
numai într-un singur an financiar, profitu
rile companiilor occidentale „N’Changa“ și

mangan șl tantal. Luînd cuvintul la înce« 
putui lunii februarie a.c. la Johannesburg. 
David Rockefeller (reamintim că în ulti
mii trei ani Africa a fost vizitată de o se
rie de oameni de stat ca Nixon, Steven- 
son și de un șir nesfîrșit de soli a tot fe
lul de organizații politice și „filantropice" 
ca fondurile Ford și Rockefeller) și-a asi
gurat auditorii că pe viitor un număr tot 
mai mare de firme americane vor investi 
capitaluri in Africa. Poate că este cea mai 
cruntă amenințare pe care a profetat-o 
cineva, sub vorbe aparent binevoitoare, la 
adresa poporului african I

Hrana băștinașilor: șobolani, 
șerpi, lăcuste, furnici...

In ultima ediție a Larousse-ului se dă 
următoarea explicație prezenței imperialiș
tilor pe continentul negru. „Națiunile euro
pene colonizatoare s-au impus Statelor in
digene fie prin intermediul exploratorilor 
și misionarilor, fie cu ajutorul armelor, de
oarece doreau să exploateze bogățiile unui 
imens teritoriu mult timp necunoscut și să 
ridice masele indigene Ia un anumit nivel 
de civilizație”. Cit de frumoase și onorabile 
sînt aceste scopuri, dacă ar. fi să le dai 
crezare.

De la invazia colonialiștilor au trecut 
cîteva sute de ani. S-a lipit cit de cit 
„civilizația europeană“ de negrii africani ? 
Nu, și aceasta, nu din vina lor. Vina este 
a colonialiștilor care din totdeauna au vă
zut în Africa doar un uriaș teritoriu de pe 
care pot fi smulse uriașe profituri și su- 
praprofituri. Incepînd cu comerțul de sclavi 
și vînătorile de negri, populația a fost ex
terminată literalmente prin foame : Africa

Se întoarce în pădurea virgină unde vî- 
nează și mdnîncă orice i se ivește în cale, 
de la hipopotam și crocodil, pînă la șo
bolani, șerpi, lăcuste, furnici...

Un muncitor african cîștigă în medie pe 
zi 3 șilingi, ceea ce reprezintă 1./10 din 
cîștigul mediu al unui muncitor din metro
polă.

Cum trăiesc muncitorii africani ? In 
Uniunea Sud-Africană, de pildă : Ne aflăm 
într-un cartier de slumsuri (cocioabe) din 
apropiere de Capetown. O întindere nisi
poasă, plină de băltoace, cu o apă mur
dară în care se bălăcesc laolaltă copii, 
cai, cîini. Aici se varsă toate murdăriile. 
Neexistînd izvoare de apă potabilă, după 
ploaie indigenii fploșesc apa pentru băut. 
Nu este de mirare că indigenii, mai ales 
copiii, subalimentați, cad zilnic victime aie 
dezinteriei și tuberculozei.

In propriul lor continent, africanii trăiesc 
în ghetouri, izolați de albi, ca leproșii. Ra
sismul este prezent pretutindeni, il desco
peri la aerodrom, te pîndește la vamă, la 
poliție. II regăsești la autobus, pe stradă, 
în magazine - în primul ziar pe care-1 răs
foiești. In orașele africane, în fiecare zi la 
orele 18 negrii trebuie să se reîntoarcă in 
cartierele lor care le sînt rezervate. In pro
pria lor țară negrii' africani n-au nici un 
drept politic și social, cea mai elementară 
asistență medicală, sau drept la instruire. 
90 la sută din întreaga populație a Afri
cii este analfabetă.

Recent, chiar în cadrul unei ședințe neo
ficială a Consiliului de tutelă al O.N.U. a 
răsunat de pe o bandă de magnetofon vo
cea băștinașului Marcus Cooper : „Trăiesc 
mai rău decît un ciine. Ciinii albilor trăiesc 
de 10 ori mai bine decit mine".

Și o explicație... „științifică“
Cea mal răspîndită scamatorie colonia

listă la modă afirmă : „Colonialismul este 
mort". Relațiile colonialiste existente azi 
sînt prezentate nu a fi un sistem de exploa
tare, ci de „colaborare", nu de jaf, ci de 
„ajutorare".

Din teama de a nu pierde totul, colonia
liștii europeni, propuw o nouă formulă de 
„asociere". Europa va asigura „aportul 
tehnic", Africa va aduce solul, subsolul șl 
mîna de lucru, iar beneficiul va fi împărțit 
după binecunoscuta formulă capitalistă de 
„asociere între capital șl muncă", lată noua 
formulă aruncată în circulație în lumea oc
cidentală : „Eurafrica", „Commonwealth a- 
frican", „lege-cadru" „vid“ etc.

Vechile considerații rasiste vînturate pe 
vremuri, brutal sînt reluate și ele. René 
Monier, prof. la Academia de științe colo
niale din Franța, specialist în domeniul 
așa numitei „sociologii coloniale" își bate 
gura cu teza după care puterile colonia
liste „fac educație" africanilor, a căror 
menire istorică ar fi aceea de a „imita" 
popoarele occidentale. Oricare din volu
minoasele lucrări publicate de renumite 
centre științifice engleze și americane, 
îi prezintă pe colonialiști ca pe niște 
semănători dezinteresați ai „semințe
lor progresului". S-a ajuns pînă acolo în- 
cît în seria de broșuri intitulate „Corona 
Library", editată de Ministerul britanic al 
coloniilor se aduc elogii companiei „Uni
ted Africa Company" care „participă 1a se- 
mănarea semințelor progresului, preocu- 
pindu-se de infăptuirea năzuințelor socie
tății în slujba căreia se află compania". 
Bugetul coloniei britanice .Kenya, de pildă, 
primește pentru învățămîntul milioanelor de 
africani 200.000 de lire, iar pentru poliție, 
închisori și armată 1.600.000. Frumos „pro
gres“ se seamănă pe aici !

Acest gen de „civilizație" este necesar co
lonialiștilor pentru a-i ține pe africani în 
ignoranță și întuneric, pentru a putea să-i 
exploateze după cum le este placul.

René Sedillo, un alt apologet colonialist 
la modă, împinge pînă la absurd tezele

neau mai grele, lipsa de drepturi și libertăți 
se accentua, persecuțiile din Africa se in
tensificau — masele de sute de milioane se 
ridicau ia luptă.

Cele mai de seamă personalități ale 
lumii africana menționează faptul că 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a fost acel eveniment istoric epocal 
care a vestit prăbușirea inevitabilă a siste
mului colonial al imperialismului. Revoluția 
din Octombrie, după cum a arătat V. I. Le- 
nin, a dat un avînt deosebit întregii lupte 
de eliberare națională a popoarelor colo
niale. Lupta de eliberare a popoarelor a 
determinat o criză, profundă a sistemului 
colonial al imperialismului, pentru ca în 
perioada de după cei de al doilea război 
mondial, imensul triunghi de pămînt african 
să se transforme într-o vastă arenă a luptei 
de eliberare națională și socială. Un număr 
tot mai mare de țări din Africa au obținut 
independența politică, agravînd astfel criza 
sistemului colonial. Astăzi un număr impor
tant de state africane și-au cîștigat indepen
dența prin luptă îndelungată. Reprezentan
ții a opt state independente, R. A. U. 
Sudan, Ghana, Etiopia, Libia, Tunisia, Maroc, 
Liberia, reuniți la mijlocul lunii apri
lie 1959 în cadrul conferinței istorice de 
la Acera au afirmat încă odată năzuințele 
popoarelor africane concretizate în lozinca : 
„Africa trebuie să fie liberă". De altfel Ni
geria, Rhodezia, Camerun, Togo au smuls 
imperialiștilor promisiunea de a deveni in
dependente în curînd. Deși republicile cre
ate în coloniile franceze în baza așa-zisei 
„legi cadru" - Senegalul, Sudanul francez, 
Gabon, Congo de mijloc, Mauretania etc. 
nu pot fi considerate state independente 
(armata, politica externă, administrația ge
nerală, moneta, învățămîntul superior rămî- 
nînd de competența metropolei), deși este 
clar că „legea-cadru" constituie o încercare 
de a împiedica descompunerea imperiului

centrală a Federației Rhodeziei și Nyassa- 
landuiui, populația a ridicat baricade pe 
șosele, pentru a bara înaintarea trupelor 
coloniale. Pînă și Congo-ul belgian, consi
derat de către imperialiști „o oază liniș
tită”, adică o „colonie sigură", a fost și 
este zguduit de uriașe manifestări popu
lare, îndreptate împotriva colonialiști
lor belgieni. In Congo-ul francez au avut 
loc numeroase ciocniri singeroase. Gloan
țele însă nu mai pot stăvili luptele și uria
șele manifestații anticoloniale din Africa, 
fie că este vorba de Kenya, Congo, Alge
ria sau Camerun. Aceasta pentru că în 
Africa mișcarea de eliberare națională a 
luat un uriaș avînt de luptă organizată 
pentru independență națională, împotriva 
imperialismului

Tineretul african, participînd cu entuzi
asm la lupta pentru libertatea și indepen
dența țărilor lor, u aevenit astăzi o forță 
orqanizată, unită și eficace. Conferința ti
neretului din țările Asiei și Africii de la în
ceputul lui februarie 1959 la care au parti
cipat 500 de delegați din aproape 50 de 
țări, a constituit expresia unității de luptă 
a tineretului din aceste două mari conti
nente împotriva imperialismului și a domi
nației colonialiste. Cu toate că autoritățile 
colonialiste din Africa au interzis reprezen
tanților tineretului să participe la confe
rință, de la tribună ei au condamnat cu 
hotărîre imperialismul și colonialismul.

„Libertatea nu se aduce pe o farfuri
oară de argint. Noi de mult am incetat sâ 
mai credem in istoriile fantastice din revis
tele străine. Fiți siguri că noi luptăm cu 
toate forțele pentru a cunoaște gustul li
bertății. Lupta nu este ușoară. Această 
luptă înseamnă singele, sudoarea, lacrimile 
femeilor noastre, vărsate asupra morminte
lor celor uciși". Aceste cuvinte rostite la 
conferință de un reprezentant al tineretu
lui din Uganda (colonie britanică) exprimă 
orofund hotărîrea fermă a popoarelor afri-

Independența este dulce 
Și nimic nu e mai frumos 
Decît să fii liber 
în propriați casă“.

(Versuri dintr-un cîntec de luptă afri
can de mare circulație).

colonial si a întîrzia procesul rapid de eli
berare a popoarelor oprimate, fenomenul 
acesta reprezintă totuși, într-un fel, o afir
mare a necesității de a se ține sedma de 
„personalitatea africană".

Fostele țări coloniale care și-au căpătat 
independența nu sînt astăzi singure în 
lume. Există pe glob o uriașă forță călău
zită de ideile marelui Octombrie, care 
sprijină în mod sincer și neabătut lupta 
popoarelor asuprite pentru independență. 
Această forță o constituie țările din lagărul 
socialist, a căror politică se bucură de un 
mare prestigiu în rîndurile popoarelor. Sta
tele socialiste acordă un important ajutor

cane, a tineretului, de a smulge cu orice 
preț din mîinile imperialiștilor lucrul cel 
mai de preț : libertatea.

., ...Independența este dulce 
Și nimic nu e mai frumos 
Decît să fii liber 
In propria-ți casă”.

Sint versuri dintr-un cîntec care are mare 
clrcik.ție astăzi în Africa, și care exprimă 
năzuințele pentru care luptă astăzi cu în- 
dîrjire popoarele din coloniile africane.

In zadar se agață colonialiștii de ulti
mele rămășițe ale fostei ior atotputernicii. 
Africa e pierdută pentru ei ca și Asia. Pă
mintul ei arde sub picioarele colonialiștilor, 
fie de tip „vechi“, fie de tip „nou". Tradiția 
negrilo- congolezi de a purta cu ocazia 
uriașelor demonstrații o cruce și un sicriu, 
este astăzi un simbol : al morții colonialis
mului.

Popoarele africane cer într-un glas ce 
răsună puternic și viguros : „AFARĂ CU 
COLONIALISMUL DIN AFRICA 1“.

Pagină redactată de CAROL RO
MAN și DUMITRU MIHAIL
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Recepția oferită de ambasadorul 
R. P. Albania la București

CU PRILEJUL CELEI DE-A 15-A ANIVERSARI A ELIBERĂRII 

ALBANIEI

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Tirana

'(Urmare din pag. l-a)

Romîne un fierbinte salut fră
țesc și cele mai sincere felicitări 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii, Consiliului de Mi
niștri, Prezidiului Adunării 
Populare și tuturor oamenilor 
muncii din R. P. Albania cu 
prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist.

Doborîrea jugului fascist — 
prin lupta eroică dusă de po
porul albanez — a spus tova
rășul Chivu Stoica — a înscris 
o pagină glorioasă în istoria 
Albaniei. In decursul unui de
ceniu și jumătate de muncă li
beră și creatoare, harnicul și 
talentatul popor albanez, con
dus de Partidul Muncii, într-a- 
jutorîndu-se frățește cu popoa
rele celorlalte țări socialiste, a- 
vînd sprijinul multilateral al 
Uniunii Sovietice, a obținut 
succese însemnate în construi
rea socialismului în patria sa.

Poporul romîn se bucură din 
toată inima de marile realizări 
obținute de oamenii muncii al
banezi în dezvoltarea economiei 
ți culturii lor.

In anii puterii populare, în
tre popoarele romîn și albanez 
s-au statornicit relații trainice 
de prietenie și coiaborare fră
țească care se dezvoltă conti
nuu, spre binele ambelor po
poare.

In continuare tovarășul Chivu 
Stoica a spus: In ultima vre
me, în viața internațională are 
loc un proces de destindere în 
relațiile dintre state, rezultat al 
vizitei tovarășului N. S. Hruș- 
ciov în S.U.A., al noilor iniția
tive ale guvernului sovietic al 
deplasărilor în favoarea păcii, 
în opinia publică mondială. Am 
considerat și considerăm drept 
o îndatorire de căpetenie a 
noastră, ca și a tuturor guver
nelor și statelor din diferitele 
părți ale lumii, fie ele mari sau 
mici, de a-și da o contribuție

Protocol privind schimbul de mărfuri 
între R. P. Romînă și Finlanda

în urma tratativelor duse la 
București între 17 și 28 noiem
brie a.c. a fost semnat un Proto. 
col privind listele de mărfuri ce 
urmează a se schimba în anul 
1960 între R. P. Romînă șl Fin
landa.

Republica Populară Romînă 
va exporta produse petroliere, 
produse lemnoase, produse agro. 
alimentare, textile, articole de

Decernarea premiilor 
la concursul literar „Figuri 
ae femei din patria noastră 
în lupta pentru construirea 

socialismului“
In urma concursului literar cu 

tema „Figuri de femei din patria 
noastră în lupta pentru con
struirea socialismului", organizat 
de Consiliul național al femeilor 
și Uniunea scriitorilor din R.P. 
Romînă, au fost acordate mai 
multe premii și mențiuni.

Premiul I nu a fost decernat.
In domeniul prozei premiul II 

l-au obținut lucrările „Bătaia' de 
Petru Vintilă și ,,O povestire cu 
sfirșit nefiresc" de Haralamb 
Zincă, iar premiul III povestirile 
„Vlada" de Radu Cosașii și 
„Noapte de priveghi" de Gh. Flo- 
rescu, nuvela „Un sat în Bără
gan" de Fănuș Neaga.

Dintre piesele într-un act pre
zentate la concurs premiul II

Informații
între 28 și 29 noiembrie la 

Craiova a avut loc a IV-a confe
rință de ortopedie și traumatolo
gie cu tema „Traumatismele in 
mediul agricol".

tn cadrul lucrărilor au fost 
prezentate numeroase referate 
fi comunicări privind probleme 
legate de prevenirea și tratamen
tul traumatismelor in mediul a- 
gricol.

★
Zilele acestea, locuitorii ora

șului Beiuș au sărbătorit inaugu- 
rarea noii policlinici de adulți 
din localitate, la construirea că
reia au efectuat zeci de mi' de 
ore muncă voluntară. Noua in
stituție sanitară, pentru care sta
tul a alocat peste 800.000 lei, 
cuprinde toate secțiile de spe-

Brigada de lăcătuși, condusă de 
Gheorghe Pană de la Șantierul 
Naval Oltenița, este una din bri
găzile fruntașe pe șantier. In fo
tografie : Gheorghe Pană veri
fică cu membrii brigăzii dimen
siunile unor piese de la remor

cherul de 1000 C.P.

activă la consolidarea destinde
rii, la înlăturarea a tot ce poate 
duce la înveninarea relațiilor 
dintre state, la rezolvarea tutu
ror problemelor litigioase pe 
cale de tratative, la dezvolta
rea relațiilor de pace și cola
borare între toate statele, fără 
deosebire de sistem social, pe 
baza respectării intereselor re
ciproce și a neamestecului in 
treburile interne.

Guvernul romîn a depus și 
depune eforturi susținute pen
tru transformarea spațiului bal
canic într-o zonă a păcii și a 
bunei vecinătăți, în care să nu 
existe arme nucleare și baze 
pentru rachete. Sîntem convinși 
că o înțelegere în acest sens > 
ar corespunde pe deplin inte
reselor tuturor statelor balca
nice și ar contribui la întărirea 
păcii și colaborării între po
poare.

Cu ocazia marii sale sărbă
tori naționale — a spus tova
rășul Chivu Stoica — urăm po. 
porului frate albanez noi și noi 
succese în munca sa plină de 
avint pentru înflorirea continuă 
a Albaniei socialiste, pentru 
victoria cauzei păcii și socia
lismului.

In încheiere tovarășul Chivu 
Stoica a toastat pentru poporul 
frate albanez, pentru Partidul 
Muncii din Albania și Comite
tul său Central, în frunte cu 
tovarășul Enver Hodja, pentru 
guvernul R. P. Albania și 
președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Mehmet 
Shehu, pentru Prezidiul Adună
rii Populare a R. P. Albania și 
președintele Prezidiului, tovară
șul Hadji Lleshi, pentru priete
nia de nezdruncinat dintre po
poarele romîn și albanez, pen
tru puternicul și invincibilul la
găr al socialismului, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, pentru 
pace și colaborare în lumea în
treagă.

(Agerpres).

piele, diverse mașini, produse 
chimice etc.

Finlanda va exporta: celofi
bră, celuloză, diverse sorturi de 
hîrtie, piei brute, mașini, cabluri 
etc.

Din partea finlandeză Protoco. 
Iul a fost semnat de dl. Mauno 
Raikkonen din Ministerul de Ex
terne al Finlandei, iar din par
tea romînă de I. Hîncu, director 
în Ministerul Comerțului.

s-a atribuit lucrării ..Soarele a 
răsărit la miezm nopții ' de Vic
tor Bîrlădeanu, iar premiul III 
lucrărilor „Viața cea de toate 
zilele" de Lola Petreanu și „Viță 
nearăcită" de Viorela Arghi- 
rescu.

în domeniul poeziei, piemiul
11 s-a acordat poemului „La 
masa noastră" de Tania l ovi- 
nescu, iar premiul III ciclurilor 
de poezii „Trenul alerga mai de
parte" de Mihail Negulescu și 
„Mit dem jungsten Schicht" de 
lise Rornitz și poeziei „Primul 
sărut" de Angela Chiuaru.

De asemenea au mai fost atri
buite mențiuni unui număr de
12 lucrări de proză, teatru și 
poezie.

(Agerpres)

cialitate și este dotată cu apa
rate și mobilier modern.

★
Simbătă fi duminică la Insti

tutul politehnic din Cluj a avut 
loc o consfătuire interregională 
cu tema „Reducerea prețului de 
cost in construcții", organizată de 
filiala A.S.I.T. Cluj in colabo
rare cu filialele A.S.I.T. din Tg. 
Mureș fi Orașul Stalin.

O consfătuire similară, organi
zată de filalele A.S.I.T. Iași, Ba
cău și Suceava a avut loc la 
Iași.

★
In prezent se fac ultimele lu

crări in cele 9 sate prevăzute a 
fi electrificate in acest an in ra
ionul Negru Vodă, regiunea Con
stanța. Colectiviștii din incă 29 
de sate au hotărit in cadrul unor 
adunări să contribuie la electri
ficarea satelor lor. Astfel, pină 
la sfirșitul anului 1960 toate cele 
51 de sate din raionul Negru 
Vodă, unul din primele raioane 
colectivizate, vor putea fi electri
ficate.

★
De la începutul anului și 

pînă la 20 noiembrie numărul 
depunătorilor la C.E.G. a crescut 
în regiunea Oradea cu 5.692, 
ajungînd în prezent la aproape 
90.0(X). Soldul economiilor a cres
cut în acest an cu 170 la sută 
față de anul trecut. Numai în 
cadrul „Săptămînii economiei" 
numărul depunătorilor la G.E.G. 
a crescut cu peste 1.200.

★
Teatrul Armatei a prezentat 

duminică seara în sala Magheru 
premiera pe țară a piesei „Pa
loșul de foc“ de Nicolae Tăutu.

Piesa a fost pusă în scenă de 
regizorul Gheorghe Cheta ț deco
rurile și costumele sînt semnate 
de pictorul scenograf Ion Ipser.

(Agerpres)

Al Vll-lea Congres al P.M.S.U.
BUDAPESTA 30 — Cores

pondentul Agerpres transmite: 
In dimineața zilei de 30 noiem
brie s-a deschis in sala festivă 
a Palatului Cultural „Rozsa Fe- 
renc" al constructorilor din Bu
dapesta cel de-al Vll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

In sală au luat loc delegații 
la congres — muncitori, țărani 
și intelectuali, reprezentînd pe 
membrii de partid din toate re
giunile Ungariei, delegați stră
ini sosiți la congres, ambasa
dorii țărilor frățești, invitați.

La ora 9 dimineața au intrat 
în sala de ședințe Janos Radar, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., dr.Ferenc Miinnich, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
conducătorul delegației P.C.U.S., 
membrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U. și conducătorii dele
gațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești sosite la congres. 
Cei prezenți în sală s-au ridi
cat în picioare și au salutat cu 
aplauze prelungite care s-au 
transformat în ovații pe con
ducătorii P.M.S.U., pe N. S. 
Hrușciov și pe reprezentanții 
partidelor comuniste și mun
citorești frățești.

Congresul a fost deschis de 
dr. Ferenc Miinnich, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., care a dat cuvîntul 
unui delegat pentru a propune 
pe membrii prezidiului. In pre
zidiu au fost aleși membrii și 
membrii supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., ac
tiviști de partid, reprezentanți 
ai organizațiilor de partid din 
întreprinderi și sate, conducă
tori ai instituțiilor de stat și ai

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
— In raportul prezentat la cel 
de-al Vll-lea Congres al P.M.S.U. 
tovarășul Janos Radar, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., a 
subliniat că după cucerirea pu
terii, poporul ungar a străbătut 
un drum important în domeniul 
construcției socialiste. Țelul poli
ticii noastre externe, a spus el, 
este menținerea acestor mărețe 
cuceriri ale poporului nostru și 
asigurarea construcției pașnice a 
socialismului. Principiile de bază 
ale politicii noastre externe sînt: 
prietenia ungaro-sovietică, devo
tamentul față de lagărul socia
list, politica de împotrivire față 
de imperialism, coexistența paș
nică cu toate statele și popoa
rele, indiferent de deosebirea în 
orînduirea lor socială.

Poporul ungar este mîndru că 
are ca prieten Uniunea Sovie
tică — țara planului septenal, 
țara care construiește comunis
mul, cea mai măreață forță a 
progresului uman și a păcii în 
întreaga lume.

Uniunea Sovietică și-a propus 
ca pînă în anul 1970 să ajungă 
din urmă și să întreacă în ce 
privește producția și consumul 
pe cap de locuitor cea mai dez
voltată țară capitalistă — S.U.A. 
In prezent, nu există în lume 
vreun om politic serios care să 
se îndoiască de caracterul realist 
al acestor țeluri. Noi, oamenii 
muncii din Ungaria, urăm din 
toată inima oamenilor sovietici 
să obțină cît mai rapid victoria 
deplină în această întrecere paș
nică.

Raportorul a subliniat trăini
cia prieteniei ungaro-sovietice 
care a luat naștere încă în anul 
1917, cînd zeci de mii de mun
citori, țărani și reprezentanți aî 
intelectualității din Ungaria, 
care s-au aflat în Rusia țaristă 
ca prizonieri de război, au luptat 
alături de Armata Roșie împotriva 
gardiștilor albi și intervenționiști- 
lor. In ultimii 15 ani, a subliniat 
Janos Radar, Uniunea Sovietică 
și-a dovedit în două rînduri prin 
sîngele vărsat de fiii săi, pro
funda sa prietenie față de po
porul ungar, internaționalismul 
său.

Vecinii noștri cei mai apro- 
piațl sînt Republica Cehoslovacă 
și Republica Populară Romînă 
surori. Ne bucurăm de minuna
tele lor succese obținute în con
struirea Socialismului și de fap
tul că prietenia cu aceste două 
țări de democrație populară se 
dezvoltă fără încetare, pe bazele 
solide ale unei înțelegeri depli
ne, ale internaționalismului pro. 
letar.

In continuare J. Radar a vor
bit despre unitatea lagărului so
cialist, despre solidaritatea cu 
popoarele care luptă pentru eli
berarea de sub jugul colonial. 
Ocupîndu-se de relațiile ungaro- 
americane, raportorul a mențio
nat că interesele normalizării 
relațiilor dintre cele două țări 
cer ca cercurile conducătoare 
din S.U.A. să-și revizuiască po
litica lor învechită, ostilă șl în
tru nimic justificată față de Re
publica Populară Ungară. El a 
condamnat de asemenea încercă
rile anumitor cercuri ale O.N.U. 
de a se amesteca în treburile in
terne ale Ungariei.

Mențiotiînd că în situația in

organizațiilor de masă, oameni 
de artă și cultură.

In prezidiu au fost de aseme
nea aleși N. S. Hrușciov, Tan 
Cijen-lin, Walter Ulbricht, Ja- 
cques Duclos, Emil Bodnăraș, 
Giancarlo Pajetta, D. N. Aidit, 
precum și ceilalți conducători 
ai celor 45 de delegații ale par
tidelor comuniste și muncito
rești sosite la congres.

Dr. Ferenc Miinnich a salutat 
apoi pe delegați șl oaspeți. El 
a propus să se cinstească me
moria unor eminenți activiști ai 
mișcării muncitorești internațio. 
nale, a unor activiști de partid 
de seamă din Ungaria, precum 
și a eroilor unguri și sovietici 
căzuți in lupta Împotriva con
trarevoluției din Ungaria în 
toamna anului 1956. Întreaga 
sală s-a ridicat în picioare, pâs- 
trind un moment de reculegere.

In cuvîntul său introductiv, 
dr. Ferenc Miinnich a relevat 
marea importanță a celui de-al 
Vll-lea Congres al P.M.S.U. și 
a urat delegaților la congres 
succes în muncă.

După alegerea organelor con
gresului a urcat la tribuna Ja
nos Radar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., care a pre
zentat raportul de activitate al 
C.C. al P.M.S.U.

Raportul prezentat de Janos 
Radar a fost ascultat cu o deo
sebită atenție și a fost subli
niat în repetate rînduri prin a? 
plauze furtunoase, prelungite.

In ședința de după-amiază a 
Congresului, Jeno rock, mem
bru în Biroul Politic și secretar 
al C.C. al P.M.S.U., a prezen
tat raportul „Directivele cu pri. 
vire la sarcinile economice și 
cu privire la pregătirea celui 
de-al doilea plan cincinal al e- 
conomiei naționale".

Raportul prezentat 
de tovarășul Janos Kâdăr

ternațională s-a înregistrat o a- 
numită destindere, J. Radar a 
subliniat că acest lucru este de
terminat de Creșterea forțelor 
Uniunii Sovietice, ale lagărului 
socialist, ale mișcării muncito
rești internaționale și ale între
gii mișcări pentru pace. Un 
eveniment de o deosebită impor
tanță, a spus raportorul, a fost 
vizita tovarășului Hrușciov în 
America, vizită pe care au sa
lutat-o oamenii iubitori de pace 
din întreaga lume.

Tovarășul Hrușciov este consi
derat în întreaga lume, chiar șl 
de oamenii care sînt departe de 
comunism, ca un om al cărui me. 
rit personal uriaș constă în aceea 
că el a început să spargă gheața 
războiului rece. Sîntem bucuroși 
că el se află în mijlocul nostru 
și îl felicităm sincer pentru suc
cesele vizitei sale în America.

O importanță deosebită au 
avut-o propunerile cu privire la 
dezarmarea generală prezentate 
de Uniunea Sovietică în Organi
zația Națiunilor Unite.

Trecînd la situația politică in-' 
ternă din țară, J. Radar s-a ocu< 
fiat de evenimentele contrarevo- 
uționare din octombrie 1956, în 

care un rol nefast l-a jucat tră
darea fără precedent a Iul Imre 
Nagy și a grupului său. J. Radar 
a subliniat de asemenea că cel 
mai puternic „factor al rebeliunii 
contrarevoluționare din Ungaria 
a fost imperialismul mondial, în 
frunte cu cercurile reacționare 
din S.U.A.“.

Raportorul a arătat că cei 
trei ani care au trecut de la re
primarea contrarevoluției dove
desc trăinicia puterii populare, 
unitatea partidului și poporului 
în lupta pentru construirea socie
tății socialiste. Noi întărim și 
vom întări și pe viitor princi
pala bază politică a statului 
nostru socialist — alianța din
tre muncitori și țărani, a spus 
el. Bizuindu-ne pe mișcarea 
Frontului Popular Patriotic, con
tinuăm să lărgim unitatea tutu
ror forțelor creatoare ale na
țiunii.

Referindu-se la situația econo
mică din țară, Janos Radar a 
declarat:

După eliberarea țării am obți
nut succese uriașe în construcția 
economică. Incepînd din anul 
1949 poporul nostru a construit 
100 de noi mari întreprinderi in
dustriale ; tot în aceeași pe
rioadă au fost create în Ungaria 
noi orașe industriale socialiste.

Nivelul producției agricole a 
crescut cu numai 15 la sută ; 
principala cauză a acestui lucru 
a fost producția agricolă îna
poiată, pe loturi de pămînt mici, 
fărîmițate. Și, totuși, faptul 
că parcul de tractoare, care 
era alcătuit în 1935 din 
7.000 de tractoare a crescut 
pînă în 1959 la 31.000 trac
toare dovedește că a avut 
loc o oarecare dezvoltare a a- 
griculturii. Folosirea îngrășă
mintelor artificiale pe un iugăr 
de pămînt arabil a crescut de 
la 13,5 kg in 1938 la 77 kg în 
anul 1959.

Datorită rezultatelor bune ob
ținute în anul 1958 am putut să 
începem anul 1959 în condiții 
mai favorabile. Acest fapt a 
permis Comitetului Central să 
adopte în luna martie a aces
tui an hotărîrea specială cu pri

Sosirea delegației
P. C. U. S.

în frunte cu N. S. Hrușciov
BUDAPESTA 29 (Agerpres).— 

Răspunzînd invitației Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, în capitala 
Ungariei a sosit, pentru a parti
cipa la lucrările Congresului al 
Vll-lea al P.M.S.U., o delegație 
a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în frunte cu N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președinte al Con
siliului de Miniștri al UJt.S.S.

Din delegație fac parte A. P. 
Kirilenko, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim secretar al Comitetului re
gional Sverdlovsk al P.C.U.S., 
P. N. Demicev, prim secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., I. P. Kazaneț, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Sialino al P.C. din Ucraina, E. S. 
Naumova, al doilea secretar al 
Comitetului raionului Leningrad 
al P.C.U.S. din orașul Moscova,
T. F. Ștîkov, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al
U. R.S.S. în Ungaria.

Pentru a întîmpina pe mem
brii delegației Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pe ae
roport au sosit Janos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Ferenc Miinnich, președintele gu
vernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar ; György Ma- 
rosăn, Gyula Kăllai, Lajos Feher 
și Jenö Fock, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U.; 
Săndor Găspâr, prim secretar al 
Comitetului orășenesc Budapesta 
al P.M.S.U., personalul ambasa
dei U.R.S.S. în Ungaria, repre-

vire la întărirea cooperativelor 
agricole de producție noi, create 
în număr mare și care s-au dez
voltat în mod considerabil și cu 
privire la accelerarea ritmului 
construcției socialiste, hotărîre 
pe care am supus-o poporului 
nostru. Hotărîrea Plenarei din 
martie a Comitetului Central a 
avut un răsunet uriaș în ma
sele de oameni ai muncii.

Apoi raportorul a vorbit des
pre măsurile partidului și guver
nului în domeniul ridicării ni
velului de trai al oamenilor 
muncii, despre sarcinile în do
meniul construcției economice. 
Sarcina noastră imediată în do
meniul producției, a spus el, 
este depășirea planului trienal 
în procesul îndeplinirii! planuri
lor din acest an și din anul vii
tor și construirea primelor baze 
trainice ale noului cincinal la un 
nivel mai înalt; avem sarcina 
de a elabora în mod realist noul 
cincinal și de a mobiliza masele 
pentru îndeplinirea lui.

Planul trebuie să asigure creș. 
terea producției industriale pînă 
la sfîrșltul anului 1965 cu cel 
puțin 65—70 la sută în compa
rație cu nivelul anului 1958, iar 
a producției agricole cu 30—32 
la sută. Este necesar să se ob
țină o sporire a venitului națio
nal de cel puțin 1,5 ori, în așa 
fel îneît sporirea producției in
dustriale să fie realizată în pri
mul rînd pe seama creșterii pro
ductivității muncii cu 37—40 la 
sută. Trebuie să obțiflem ca ve
nitul real pe cap de locuitor să 
crească cel puțin cu 26—29 la 
sută, iar fondul de consum al 
populației să crească pînă la sfîr. 
șltul anului 1965 cel puțin cu 
40—45 la sută față de cel care 
există în prezent.

Raportorul s-a ocupat de ase
menea de problemele construcției 
culturale și dezvoltării științei.

Arătînd că odată cu înfrînge- 
rea contrarevoluției lupta de cla
să în Ungaria nu a luat sfîrșit, 
J. Radar a chemat clasa munci
toare, pe toți oamenii muncii la 
ascuțirea vigilenței revoluționare.

Apoi J. Radar a vor.bit despre 
rolul șl sarcinile Partidului Mun. 
citoresc Socialist Ungar a cărui

MOSCOVA. — Ziarele „Prav
da" și „Izvestia" publică frag
mente din cartea „Față-n față 
cu America. Despre vizita lui 
N. S. Hrușciov în Statele Unite 
ale Americii". Această carte va 
fi scoasă in curînd de sub tipar 
de Editura de Stat pentru lite
ratură politică. Autorii ei sînt 
scriitorii și ziariștii Aleksei Ad- 
jubei, Nikolai Gribaciov, Gheor- 
ghi Jukov, Leonind Iliicev, Vla
dimir Lebedev, Evgheni Litoșko, 
Vikenti Matveev, Vladimir Orlov, 
Pavel Satiukov, Oleg Troianovski, 
Andrei Șevcenko, Grigori Șuiski.

PRAGA. — La 30 noiembrie a 
fost semnat la Praga comunica
tul comun cu privire la vizita în 
Republica Cehoslovacă a preșe
dintelui Republicii Gdineea, Seku 
Ture.

PARIS. — După cum anunță 
ziarul „L’Humanită", Consiliul 

zentanți ai întreprinderilor și in
stituțiilor din capitală.

Ora 14,25. Un avion „TU-104“ 
cu aripi argintii aterizează și se 
oprește în fața clădirii aeropor
tului. Conducătorii P.M.S.U. și 
celelalte persoane aflate pe aero
port se apropie de avion și sa
lută cu căldură pe oaspeții care 
coboară din el. Tovarășuj N. S. 
Hrușciov se îmbrățișează cu Jâ- 
nos Kâdăr și Ferenc Miinnich.

Un grup de pionieri ungari și 
sovietici oferă lui N. S. Hruș
ciov și celorlalți membri ai de
legației buchete de trandafiri și 
garoafe. Membrii delegației sînt 
ovaționați de reprezentanții oa
menilor muncii care au sosit pen
tru a-i primi pe oaspeții sovie
tici. Tovarășul N. S. Hrușciov 
răspunde la saluturile cordiale.

Apoi tovarășul N. S. Hrușciov 
și Janos Kâdăr se urcă în auto
mobil și pleacă spre reședința 
rezervată delegației.

★

BUDAPESTA 30 (Agerpres).- 
N. S. Irușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și membrii de
legației de partid sovietice care 
au sosit la 29 noiembrie la Bu
dapesta pentru a participa la cel 
de-al VII-lea Congres al P.M.S.U., 
au participat în seara aceleiași 
zile la un dineu organizat în 
cinstea delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești frățești, 
de către Comitetul Central al 
P.M.S.U.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă și tovărășească.

bază ideologică este marxism- 
leninismul.

Pentru a apăra baza ideolo
gică a rîndurilor sale, a spus el, 
in ultimii trei ani partidul a dus 
lupta pe două fronturi și anu
me : împotriva revizionismului și 
a dogmatismului, pentru puritatea 
ideologiei marxist-leniniste.

Orientările dogmatice și revi
zioniste care se ivesc în partid 
aduc prejudicii armei ideologice 
a clasei muncitoare. Revizionis
mul constituie primejdia princi
pală atît în Ungaria, cît și pe 
plan internațional.

Raportorul a comunicat că în 
prezent cele 16.805 organizații 
de partid ale P.M.S.U. reunesc 
402.456 membri de partid și 
35.000 candidați de partid. 60 la 
sută din numărul membrilor de 
partid și 56 la sută din numă
rul candidaților de partid sînt 
muncitori sau foști muncitori, 14 
la sută din numărul membrilor 
de partid și 19 la sută din nu
mărul candidaților de partid sînt 
țărani muncitori. Sîntem în
dreptățiți să afirmăm, a decla
rat Radar, că partidul nostru este 
mai puternic astăzi decît înainte 
de contrarevoluție, deși numărul 
membrilor de partid a scăzut la 
jumătate.

Janos Radar a acordat aten
ție activității sindicatelor, Uniu. 
nii tineretului comunist șl miș
cării de femei.

In încheiere, Janos Radar a 
spus: Este necesar ca partidul 
să se bizuie șl mai mult pe 
mase, ca poporul să se unească 
și mai strîns în jurul partidului. 
Trebuie ca poporul ungar să în
tărească și mai mult prietenia 
cu popoarele Uniunii Sovietice 
șl ale întregului lagăr socialist, 
să se unească și mai strîns cu 
forțele crescînde ale lagărului 
internațional al păcii și socialis. 
mului. Avem convingerea nestră. 
mutată că nu este departe timpul 
cînd socialismul va repurta vic
toria deplină în țara noastră i 
va fi construită Ungaria socia
listă — se va înfăptui visul cel 
mai minunat șl cel mai scump al 
multor generații ale poporului 
ungar. Sîntem convinși de a- 
ceasta 1 

municipal al suburbiei muncito
rești a Parisului — Saint Denis 
— a hotărit să-l invite pe N. S. 
Hrușciov, șeful guvernulu sovie
tic, în timpul apropiatei sale vi
zite în Franța, de a vizita a- 
ceastă localitate.

Șeful guvernului sovietic a 
mai fost invitat de Consiliile 
municipale ale orașelor Nay pe 
Marna (departamentul Seine et 
Oise), Saint-Genovieve-De Bois, 
Martigues (departamentul Bou
ches du Rhône) și Louviers (de
partamentul Eure).

BELGRAD. In Iugoslavia au 
avut loc festivitățile prilejuite 
de sărbătoarea națională, 29 no
iembrie, Ziua Republicii. Orașul 
Belgrad, capitala Iugoslaviei, a 
fost pavoazat sărbătorește. In 
numeroase locuri au fost dezve
lite monumente și plăci come-

TIRANA 30 (Agerpres). — 
La 29 noiembrie a avut loc la 
Tirana demonstrația cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a 
eliberării Albaniei de sub jugul 
cotropitorilor fasciști.

De dimineață la tribunele din 
fața hotelului „Daiti" s-au ur
cat membri ai C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, miniș
tri, Eroi ai Muncii Socialiste, 
eroi ai luptei de eliberare na
țională, reprezentanți ai vieții 
publice, fruntași în muncă, șefi 
și membri ai ambasadelor și 
legațiilor străine, acreditați la 
Tirana, oaspeți de peste hotare.

La ora 10 dimineața s-au ur
cat la tribună Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, Meh
met Shehu, președintele Consi

DUPĂ VIZITA ÎNTREPRINSA IN MEXIC

A. I. Mikoian 
s-a întors la Moscova

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 29 noiem
brie s-a înapoiat la Moscova pe 
bordul unui avion special „IL-18". 
venind din Mexic, Anastas 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.RSS. 
El a vizitat Mexicul timp de zece 
zile.

Pe aeroportul Vnukovo, A. I. 
Mikoian a fost întâmpinat de 
Frol Kozlov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.SS., de Dmitri Poleanski, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.F.S.R., Dmitri Vstinov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., de miniștri 
ai U.R.S.S. și de alte persoane 
oficiale.

Printre cei prezenți a fost Al- 
fonso de Rosenzweig Diaz, am
basadorul Mexicului in Uniunea 
Sovietică.

Pe aeroport Anastas Mikoian 
a rostit o scurtă cuvîntare in fața

La conferința de la Geneva cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare

încă un
GENEVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 30 noiem
brie în cadrul conferinței celor 
trei puteri în problema elabo
rării tratatului cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară a fost adoptat textul 
anexei III la tratat.

Anexa adoptată prevede că, 
după ce U.R.S.S., S.U.A. și Ma
rea Britanie vor semna trata
tul, va fi înființată o comisie 
de pregătire alcătuită din repre
zentanți ai acestor guverne. A- 
ceastă comisie, împuternicită 
să adopte hotărîri cu asentimen
tul celor trei membri ai săi, va 
trebui să desfășoare o activitate 
de pregătire pentru crearea u- 
nui sistem de control asupra 
respectării tratatului cu privire 
la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Comisia de pre
gătire va trebui, printre altele, 
să facă recomandări in legătură 
cu repartizarea posturilor de 
control și cu Înzestrarea și a- 
provizionarea lor cu aparatajul 
corespunzător. Ea va pregăti de 
asemenea recomandări in legă
tură cu utilarea și folosirea a-

La Conservatorul de muzică din Geneva

Placă comemorativă în amintirea 
lui Dinu Lipatti

GENEVA 30 (Agerpres). — 
La Conservatorul de muzică din 
Geneva a avut loc la 28 noiem
brie dezvelirea unei plăci co
memorative în amintirea mare
lui muzician și compozitor ro
mîn Dinu Lipatti, donată de gu
vernul romîn. Cu acest prilej 
foști elevi ai lui Dinu Lipatti 
au dat un recital de pian.

La solemnitate au luat parte 
E. Dupont, președintele guver
nului cantonului Geneva, repre
zentanți ai vieții publice, perso
nalități ale vieții culturale șî 
artistice, ziariști, mama și soția 
lui Dinu Lipatti, precum și un 
numeros public. De asemenea 
au participat membri ai misiu
nilor diplomatice din Berna și 
Geneva.

Cu acest prilej Grigore Gea- 
mănu, ministrul R. P. Romîne 
în Elveția, a vorbit despre per
sonalitatea lui Dinu Lipatti,

In cuvîntul său de răspuns, 

morative. Cu prilejul sărbătorii, 
președintele R. P. F. Iugoslavia, 
1. B. Tito, a oferit la 28 noiem
brie o recepție.

VIENA. — La 30 noiembrie în 
Austria nu s-a vîndut pîine. Mun
citorii fabricilor de pîine au de
clarat grevă cerînd reducerea 
săptăminii de lucru.

HANOI. — Recent a sosit în 
R.D. Vietnam agronomul romîn 
Nicolae Șarpe, secretar științific 
la Institutul de cercetări pentru 
cultura porumbului de pe lingă 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii al R.P. Romîne, pentru 
a da ajutor țăranilor vietnamezi 
în domeniul cultivării porumbu
lui. Cu acest prilej vor fi discu
tate probleme ale colabirărli teh
nico științifice dintre R.D. Viet
nam și R.P. Romînă în domeniul 
cultivării porumbului. 

liului de Miniștri al R. P. AN 
bania, Hadji Lleshi, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare, și alți conducători ai par
tidului și guvernului, membrii 
delegației sovietice în frunte cu 
I. V. Spiridonov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Beqir Balluku, ministrul Apă. 
rării Populare, primește rapor
tul generalului maior A. Hasko, 
comandantul parăzii militare. 
Apoi el rostește de la tribună 
o scurtă cuvîntare. începe pa
rada militară care este urmată 
de o frumoasă demonstrație a 
oamenilor muncii din Tirana.

Parada militară și demons
trația oamenilor muncii, la care 
au luat parte peste 100.000 per
soane, au durat peste două ore.

microfonului. El a spus eâ în în
depărtatul Mexic însorit el ți în
soțitorii săi au avut numeroase 
intîlniri cu oameni de stat și re
prezentanți ai vieții publice, 
muncitori, țărani, cadre di
dactice, sludenți, ingineri ele. 
In cursul convorbirilor reprezen
tanții U.R.S.S. au transmis din 
partea poporului ți guvernului 
Uniunii Sovietice cele mai bune 
urări de fericire poporului mexi
can în numele păcii pe pămînt. 
La rândul lor, a spus Anastas 
Mikoian, mexicanii au rugat să 
$e transmită poporului sovietic 
cele mai calde sentimente de 
prietenie și simpatie.

Anastas Mikoian a scos în evi
dență popularitatea expoziției 
sovietice pe care a inaugurat-o la 
Mexico-City. In decurs de cinci 
zile ea a fost vizitată de peste 
250.000 persoane.

împreună cu Anastas Mikoian 
s-au înapoiat la Moscova persoa
nele care l-au însoțit.

progres
vioanelor participanților inițiali 
Ia tratat care vor efectua regu
lat zboruri de control deasupra 
Oceanului, precum și a navelor 
care vor fi folosite ca posturi 
de control in largul mărilor. 
Comisia de pregătire va elabora 
normele și regulile de angajare 
a personalului organizației de 
control.

în etapa următoare, după ra
tificarea tratatului de către U- 
niunea Sovietică, Statele Unite 
și Marea Britanie, se prevede 
lărgirea componenței comisiei 
de pregătire prin cooptarea al
tor patru state pe baza unui 
acord între U.R.S.S., S.U.A. și 
Marea Britanie. Comisia de pre
gătire lărgită în felul acesta se 
va călăuzi în activitatea sa după 
regulile de procedură care vor 
fi prevăzute pentru comisia de 
control.

In cercurile ziaristice locale 
se menționează cu satisfacție 
faptul că conferința începe să 
facă progrese tn direcția stabi
lirii de comun acord a conținu
tului tratatului.

Georges Perret, președintele co
mitetului de conducere al con
servatorului, a mulțumit guver
nului romîn și Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea pentru darul co
memorativ, omagiind personali
tatea marelui artist romîn. Vor
bitorul a subliniat de asemenea 
perspectivele favorabile ale dez
voltării relațiilor cultural-artis- 
tice între cele două țări. Au mai 
vorbit Roger Aubert, președin
tele Asociației foștilor elevi ai 
conservatorului, șî prof. Henry 
Gagnebin, directorul conserva, 
torului, care au relevat calită
țile marelui pianist romîn.

După ceremonie, comitetul de 
conducere al Conservatorului de 
muzică din Geneva a oferit un 
cocktail.

Puternice 
demonstrații 

antiamericane 
in Panama

în cursul zilei de sîmbătă 
trupe ale S.U.A. și unități ale 
gărzii naționale a Republicii 
Panama au trebuit să facă uz 
de bombe cu gaze lacrimogene 
pentru a opri o coloană puter
nică de demonstrați care au 
încercat să pătrundă cu forța în 
apropiere de localitatea Ancon 
în zona canalului Panama con
trolată de S.U.A. In cursul în
căierărilor care au durat trei 
ore au fost răniți opt soldați a- 
mericani și 19 panamezi prin
tre care se numără 18 demon
stranți și un soldat din garda 
națională.

Demonstranții s-au îndreptat 
spre oraș numai după ce coman
dantul trupelor americane a a- 
vertizat că acestea vor deschide 
focul pentru a se apăra.

Coloana de demonstranți 
purta in frunte un drapel al Re
publicii Panama cu intenția de 
a-l arbora în zona canalului 
controlată de S.U.A. unde flu
tură doar steagul american.


