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O discuție obișnuită. In fiecare zi membrii brigăzii de tineret 
condusă de Aurel Dragomir de la Uzinele „Timpuri Noi“ 
din Capitală își fac bilanțul muncii. Și azi am depășit pla
nul cu 30 la sută, spun maistrului Stelian Furtună, membrii 

brigăzii.
Foto: AGERPRE5
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IN VIZITĂ IA
> COLECTIVIȘTI FRUNTAȘI

Dumitru Tîrcolea, președin
tele gospodăriei agricole co
lective din comuna Buzescu, 
raionul Alexandria, vorbea 
rar, limpede, pe înțelesul tu
turor celor care erau de față 
și cared sorbeau parcă fiecare 
vorbă, nu altceva.

— Ăsta a fost drumul nos
tru, zicea el. Am început gos
podăria cu mai mulți ani în 
urmă, numai cu vreo treizeci 
de familii și doar vreo 50.000 
lei fondul de bază. Am mun
cit cu tragere de inima și, vă- 
zînd rezultatele noastre bune, 
cu timpul a venit tot satul 
lingă noi. Astăzi avem o gos
podărie mare și frumoasă, con
strucții multe, animale de pro
ducție, peste 2.000.000 lei fond 
de bază. Colectiviștii și-au fă
cut case noi,- tinerii care s-au 
căsătorit și-au întemeiat, cu 
ajutorul dat de colectivă, gos
podării proprii. Dar ce sa vă 
mai spun eu* a încheiat preșe
dintele, uite, mașina gospodă
riei noastre e gata, vă așteap
tă. Veniți să_ vedeți cu ochii 
voștri cum trăim și cum mun
cim noi!

Cu sprijinul comitetului re 
gional de partid, președinți 
brigadieri și membri ai unor 
gospodarii agricole colective 
fruntașe din regiune au venit 
la cererea țăranilor întovără- 

i șiți și noi colectiviști din ra
ionul Olteni, să le vorbească 
despre felul cum muncesc și 
cum trăiesc în gospodăria co
lectivă, să le împărtășească din 
experiența lor.

Colectiviștii fruntași nu nu* 
mai că au răspuns cu bucurie 
cererii întovărășiților și noi
lor colectiviști, dar, după ce au 
spus ce aveau de spus și au 

k răspuns la multe întrebări în 
"legătură cu gospodăria colec

tivă, i-au invitat la ei acasă. 
Și iată-Ie pe gazde, după cîtva 
timp de mers cu camionul gos
podăriei colective, devenind 
oacpeții colectiviștilor.

Ion Irimie, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. pe co
mună, Alexandru Drăgoi,

Gheorghe Stoican, Tudor Dră- 
ghici și alți tineri întovărășiți 
din comuna Orbească de-abia 
au așteptat să ajungă la 
lectiviștii din Buzescu.

— E mai bine ața, că 
venit aici, la fața locului, __
spunea Ion Irimie. înțelegem 
lucrurile mai în amănunt. La 
noi, în Orbească, sint mulți ti
neri care au intrat acum, de 
curînd, în gospodăria colecti
vă, alții care au de gînd să 
facă cerere de înscriere și vor 
să afle cît mai multe despre 
felul cum trăiesc și muncesc 
cei din gospodăria colectivă.

Au pornit deci prin gospo
dărie, însoțiți de tinerii colec
tiviști. Au vizitat cele cinci 
grajduri construite din resurse 
locale numai în anul acesta. 
Magazia de cereale, tot nouă. 
Pătulele, pline cu porumb.

— Să construit! și voi tot 
așa, folosind resursele locale, 
le explicau colectiviștii. Vă 
costă mai puțin. Să dezvoltați 
mereu fondul de bază al gos
podăriei, averea obștească, 
fiindcă de aid vine venitul 
personal al fiecăruia.

La grajdul de vaci Tudor I. 
Drăghici s-a oprit o clipă pe 
loc.

— îmi plac vacile voastre. 
Sînt frumoase și dau lapte 
mult. Dar spuneți-mi, cine are 
grijă de ele ? îngrijitorul e 
așa, de capul lui, ia fin, tărîțe, 
și alte furaje cît și cînd vrea 
el și le dă animalelor 7 Cum 
e ?

Cînd li s-a explicat pe larg 
că fiecare îngrijitor are grijă 
de 10-12 vaci, că fiecare vacă 
are rația ei zilnică de furaje, 
în raport de laptele pe care-1 
dă, că există un program de 
grajd pe care îngrijitorii îl res
pectă cu strictețe, că totul in 
gospodăria colectivă este orga
nizat după reguli bine chib
zuite, Tudor Drăghici s-a lu
minat și mai mult la față. Era

co-

«m 
îmi

PETRE GHELMEZ

(Continuare in pag. 2-a)

TELEGRAMĂ

Tovarășului ENVER HODJA, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului MEHMET SHEH^ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

I
Tovarășului-HADJI LLESHI, 

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

Tirana

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Miniștri, al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și al poporului romîn, vă transmitem dv. și poporu
lui frate albanez calde felicitări și urări de noi succese cu 
prilejul celei de-a 16-a aniversări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele ob
ținute de poporul albanez, sub conducerea Partidului Muncii 
din Albania, în dezvoltarea industriei și agriculturii, in ridi
carea nivelului de trai, in opera de construire a socialismului 
în patria sa.

Ne exprimăm convingerea că însuflețite de măreața cauză 
a socialismului, popoarele noasire vor dezvolta necontenit rela
țiile lor de prietenie și colaborare frățească, pe baza învățătu
rii atotbiruitoare a marxism-leninismului și a principiilor in
ternaționalismului proletar, contribuind astfel Ia întărirea 
unității de nezdruncinat a lagărului socialist.

De ziua marii dv. sărbători naționale, vă urăm dv. și tutu
ror oamenilor muncii din R. P. Albania noi succese în con
struirea socialismului, în lupta pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice, a cauzei păcii și colaborării in lumea în
treagă.

GH. GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci

toresc Romîn

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 
Miniștri al Republicii Popu

lare Romine

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republi

cii Populare Romîiie

Duminică dimineața a sosit 
în Capitală o delegație a Con
siliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, care va 
face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Man
fred Gerlach, vicepreședin
te al Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, conducătorul 
delegației, Christoph Giinther, 
membru al Consiliului de Stat, 
Wolfgang Olwein, directorul 
Uzinelor metalurgice „Gheor- 
ghi Dimitrov*’ din Magdeburg, 
Martin Stoinbruck, secretar al 
organizației P.S.U.G. a Uzinei 
metalurgice din Rudisleben, 
Fritz Globig, vechi activist al 
mișcării muncitorești din Ger
mania. Din delegație face 
parte de asemenea Wilhelm 
Bick, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.

La sosire, în Gara de Nord, 
oaspeții au fost întîmpirați de 
tovarășii Anton Moisescu, vi
cepreședinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Petre 
Drăgoescu, vicepreședinte al 
Marii Adunării Naționale, Mi
hail Gh. Bujor și Filip Geltz, 
membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, deputațiai 
Marii Adunări Naționale, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

Au fost de față membrii Am
basadei R. D. Germane la 
București.

Stațiunile de mașini și trac
toare și-au depășit planul a- 
nual. In total, a fost efectuat 
un volum de lucrări 
lent cu circa 14.000.000 
tare arătură normală, 
reprezintă o creștere 
toare față de anul 1959, deși 
condițiile de muncă au fost 
mai grele. Continua înzestra
re a S.M.T. cu noi tractoare 
și mașini, precum și sporirea 
numărului gospodăriilor colec
tive, au făcut posibilă meca
nizarea lucrărilor agricole pe 
suprafețe mari de teren, pre
cum și scurtarea perioadelor 
de arături, însămînțare și re
coltare.

O grijă deosebită a fost a- 
cordată extinderii sistemului 
de brigăzi permanente în gos
podăriile colective. Numărul 
tractoarelor cu care lucrează 
aceste brigăzi a crescut cu 
circa 2.500 față de anul trecut 
De asemenea, în atenția me
canizatorilor au stat organiza
rea muncii in schimburi du
ble, reducerea deplasărilor  ̂în 
gol, folosirea Întregii capaci
tăți a tractoarelor, intensifica-

echiva- 
de hec- 
ceea ce 

simți-

rea întrecerii socialiste. Dato
rită acestui fapt, prețul de 
cest pe hantru a fost redus, 
obținîndu-se astfel importante 
economii. Potrivit datelor pre
liminate, In unele regiuni, 
printre care Oradea și Plocști, 
prețul de cost pe hectarul de 
arătură normală a fost redus 

cu 7 — 10 lei față de plan.
Sînt fruntașe stațiunile de 

mașini și tractoare Adamclisi, 
Toprajșar, Bărcănești, Grivița 
și Valea lui Mihai, care au 
depășit volumul de lucrări 
stabilit cu 30 — 40 la sută.

In legătură cu rezultatele 
înregistrate pină acum, Direc
ția Generală S.M.T. aprecia
ză că acestea puteau fi mai 
mari. Deși, în general, planul 
anual a fost îndeplinit, totuși 
stațiunile dm regiuni c& Hu
nedoara, Iași, Timișoara au 
rămas in urmă in campania 
de toamnă, ceea ce a dimi
nuat procentul realizărilor pe 
țară. De asemenea au existat 
unele deficiențe In oe privește 
calitatea lucrărilor.

(Agerpres)

35 înainte termen
Muncitorii din 

sectorul industriei 
confecțiilor au în
deplinit cu 35 de 
zile înainte de ter
men planul anual 
de producție. Acest 
succes se datorește 
în primul rînd cre
șterii productivită
ții muncii ca ur
mare a reutilării 
unor întreprinderi, 
organizării mai ju
dicioase a procese
lor de producție, re
ducerii consumuri
lor specifice de ma
terie primă;

cum și elanului cu 
care au lucrat mun
citorii din acest 
sector.

Printre fabricile 
de confecții care 
și-au realizat mai 
devreme planul de 
producție pe 
se 
ca 
„Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej", care în 
primele nouă luni 
ale anului a obți
nut peste plan eco
nomii în valoare de 
28 milioane lei, 
fabrica „6 Martie" 
din < Curtea de Ar-

1960
numără Fabri- 

de confecții

geș, care a înde
plinit planul anual 
la 3 noiembrie, Fa
brica 
Roșu* 
„Mondiala* 
Satu-Mare și 
tele.

Pină acum 
îndeplinit planul a- 
nual de producție 
57 de întreprinderi 
din industria bunu
rilor de consum din 
care 24 aparțin in
dustriei ușoare, iar 
33 industriei ali
mentare.

„Proletarul 
din Bacău, 

din 
al-

au

(Agerpres)

Ești tînăr, tovarășe Neacșu, 
Ai optsprezece ani. Ești în 
pragul vieții, cum se spune. 
Și tu, lordache Mircea, și tu, 
Enache Constantin și tu, Ma
tei Vasile.

In anul ăsta tovarășii voștri 
de muncă, prietenii, vor serba 
intrarea voastră în majorat. 
Voi, toți, veți fi sărbătoriți, și 
încă alte mii și mii de tineri 
asemenea vouă de pe cuprin
sul țării. Aveți înaintea voa
stră chemarea ce trăiește în 
inimile tuturor muncitorilor: 
să făuriți, să construiți, să 
înălțați. E o misiune înaltă, o 
cinste și o încredere deosebi
tă, cu care partidul nostru vă 
cinstește acum în pragul vie
ții, la vîrsta cînd vă luați cu 
mindrie pe umeri marile ei 
răspunderi.

V-am privit cum mînuiți 
mașinile. Am văzut ce dau 
țării mîinile voastre de fău
rari. Și nu mi-am putut stă
vili căldura inimii. Să stăm, 
așadar, de vorbă despre voi, 
despre vîrsta voastră.

ir
Șeful de brigadă, comunis

tul Boerescu Dumitru, zăbo
vește citeva clipe din treabă.

— Mă întrebi despre Ena
che al nostru ? Ce să-ți spun... 
Un tînăr energic, talentat, cu 
multă inițiativă. Vîrsta lui ? 
Optsprezece ani! Frumoasă 
virstă, nu ? — mă întreabă el 
zimbind cu bunătate și nostal
gie.

Ochii șefului de brigadă 
strălucesc viu, ciudat de pu
ternic.

— Cînd te gîndești la vîrsta 
asta, îți vin în minte o sume
denie de amintiri. Exact 
acum 18 ani am început uce
nicia. Tot aici... Pe atunci, a- 
telierele lui Voinea erau un 
iad. Se lucrau cîte 10-12 ore. 
La 18 ani, aproape 18 ore pe 
zi! Ucenicul trebuia să vină 
cu două ore înainte de înce
perea lucrului, să îndeplineas
că felurite corvezi; și pleca cu 
două ore mai tîrziu. Sîmbăta 
după masă nu aveam liber. 
Voinea ne făcuse program: 
corvoadă în atelier. Acum, 
vezi și dumneata. In locul 
atelierelor prăpădite ale lui 
Voinea, s-a înălțat uzina noa
stră. Ea poartă numele ute- 
cistului „Vasile Roaită". Cînd 
l-au împușcat jandarmii capi
taliștilor, tot 18 ani avea și 
el...

Viața tînărului, a muncito
rului de 18 ani, era chinuită 
ca vai de ea pe atunci. Ce 
să-ți mai spun despre asta... 
Acum în brigada mea sînt 
mulți tineri. Bratu Constan
tin, Enache Constantin și Nea- 
gu Constantin — am trei Con
stantini în brigadă — lordache 
Mircea și alții, toți lăcătuși, 
pășesc astăzi în maturitate 
altfel decît am pășit noi. Să 
ne gîndim numai la un lucru: 
tineretul de azi are, în afara 
prezentului, el însuși înălță
tor, eroic, perspectiva măreață 
a viitorului. Congresul al III- 
lea al partidului a schițat a- 
cest viitor într-un vast plan 
de muncă și acțiune pe 15 ani 
de zile. Telurile sînt precise. 
Și cînd aceste țeluri nu numai 
că le cunoști, dar ți-au deve
nit programul tău de viață, 
munca pentru înfăptuirea lor

e o pasiune de 
fiecare zi, mîndria 
vieții tale, 
poate fi mai 
mos ? Ai 18 
te uiți înapoi 
privirile nu 
să cuprindă atîtea 
minunate reali
zări. Privești îna
inte, știi precis ce 
ai de făcut, vezi 
clar viitorul. Tot 
ce se plămădește 
e pentru tine, 
pentru cei ce 
muncesc alături 
de tine. La 18 
ani ești puternic, 
viața îți stă în 
față. Frumoasă, minunată e 
vîrsta asta. Altceva ce să-ți 
mai spun ?

Iordache Mircea lucrează în 
hala de montaj a Uzinelor 
„Vasile Roaită". Aplecat asu
pra unei mașini, cu ochelarii 
de protecție acoperindu-i pri
virile, urmărește cum mașina 
mușcă scrișnind din fontă. Se 
întrerupe, privește de-a lun
gul mușcăturii și iar apropie 
piesa de mașină, atent, cu mi-

gali. Să
și priceperea ta iureșul unei 
mașini pină acolo incit miș
cările să aibă precizia sutimii 
de milimetru, să montezi cu 
siguranța meșterului, să de
pășești lună de lună cu 17-20 
la sută planul de producție, 
toate acestea arată pricepere. 
Utemistul lordache Mircea o 
are,

— Întreaga brigadă lucrea-

ză la asamblarea pompei ver
ticale „Dunărea 750", spune el 
grav, serios, preocupat. Gîn- 
durile lui Iordache sînt lega
te de montajul acestei unelte 
atît de necesare agriculturii, 
de ideea de a realiza înainte 
de termen planul de produc
ție. Planul de producție al 
brigăzii, știe foarte bine Ior
dache Mircea, nu este numai 
al ei. Este și al gospodăriei 
colective de pe întinsul Bă
răganului, care va iriga noi 
suprafețe cu ajutorul pompe
lor făurite de mîinile lor, și 
al petroliștilor; al întregii 
țări.

Și înainte vreme un tînăr 
de 18 * * ’ '
aduce 
să nu 
majul, 
rul de 
atinge _____ __
joratului. înseși preocupările 
lui sînt majore. Tinărul de 
astăzi participă la desăvîrși- 
rea socialismului; problemele 
mari ale uzinei sale; ale țării 
sale sînt și ale lui; îl intere
sează și-l preocupă în cel mai 
înalt grad,

ic
Stanciu George g împlinit 

18 ani la 21 noiembrie. A în
vățat meseria la școala de ca
lificare. a uzinei și a fost an
gajat la 27 septembrie 1959. 
Un an și mai bine de cînd este 
lucrător. Ce l-a atras mai mult 
în acest an? Despre asta pot 
vorbi pionierii din clasele a 
V-a B și a Vl-a A ale Școlii 
mixte nr. 50 din București 
pentru că utemistul Stanciu 
este instructor la școala pa
tronată de uzină. Nu este tul
burătoare această preocupare 
a tînărului nostru ? El însuși 
a crescut într-un detașament 
de pionieri — păstrează încă 
cravata de pionier, prima lui

ROMULUS ZAHARIA
(Continuare in pag, 3-a)

ani se- întreba ce-i va 
ziua de mîine. Putea 
vadă exploatarea, șo- 
incertitudinea ? Tină- 
astăzi ajuns la 18 anii 
nu numai vîrsta ma-

stăpînești cu voința

(Agerpresj

La „Librăria noastră* din Bulevardul Magpera din Capitala, afluența de cumpărători.

TELEGRAMA
Iugoslavia

Belgrad

națională a

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine

| Cu prilejul zilei de 29 noiembrie, sărbătoarea 1_"____  _
R.P.F. Iugoslavia, vă rog să primiți, tovarășa președinte, în 
Sumele poporului romîn și al meu personal, sincere felicitări 
ii cele mai bune urări pentru dv. personal și prosperitatea 
popoarelor Iugorlr.. loi.

„O sudură trainică", aceasta este preocuparea tînărului Co 
stantin Mircea, sudor la Uzinele ,,Steaua Roșie" din Capital' 

Titlul de fruntaș în muncă este meritat pe deplin.
' Foto : N. STELORIAN

'reședintelui Republicii Populare Federative
IOSIP BROZ TITO

a



Din sâli și stadioane
Rugbi

Etapa de duminică a cam
pionatului republican de rugbi 
a fost marcată de două mari 
surprize. In revenire de for
mă echipa C.S.M.S. Iași a în
trecut cu scorul 
de 10-3 echipa 
Dinamo Bucureș
ti. iar la duj e- 
chipa locală Ști
ința a obținut un 
nesperat rezultat 
de egalitate: 3-3 
cu fruntașa clasa
mentului : C.F.R. 
Grivlța Roșie.

Alte rezultate 
înregistrate : Ști
ința București — 
Petrolul Ploești 
30-5 ; Progresul 
București — Știin. 
ța Timișoara 3-0 ; 
Metalul București 
— Constructorul 
București 3—0; Ști
ința Petroșani — 
C.C.A. 0-10.

In turneul in
ternațional de șah 
al țărilor baltice 
care are Ioc ta 
Leningrad, după 
10 runde pe pri
mul loc în clasa
ment se află ma
rele maestru so
vietic Mark Tal- 
manov cu 8 puno- 
te, urmat de Un- 
zicker (R. F. Ger
mană) — 71/, punc
te, Gipslis (R.S.S. 
Letonă) - 7 punc
te.

Fotbal
Prima parte a popularei 

competiții de fotbal — cam
pionatul categoriei A s-a în
cheiat odată cu cea de-a 13-a 
etapă care a produs și schim
barea liderului în clasament. 
Infrlngerea cu scorul de 3-1 
(2-0) a echipei Dinamo Bucu
rești la Brașov în fața 
echipei locale Steagul Roșu și 
o nouă victorie a C.C.A. cu 
2-0 asupra formației Dinamo 
Bacău au determinat stabili
rea echipei campioane de 
toamnă. Astfel, C.C.A. a acu
mulat 20 de puncte, cu un 
punct mai mult decit Dhismo 
București. De-a lungul jocu
rilor susținute, din rinduriie 
echipei militare s-au remar
cat în mod deosebit Constan
tin. realizatorul celor mai 
multe goluri (14) din acest 
campionat, Bone, Raksi, Stai- 
ou, Jenei și Tătaru.

După un lung șir de insuc
cese. Farul Constanța a înre
gistrat o victorie De teren pro
priu, intrecind echipa Știința 
Cîuj cu scorul de 1-0 (1-0). 
fără insă a putea scăpa de

U.T.A.-RAPID: 2-2 (1-1)

Handbal

(Agerpres)

r-

stufi-nuM partide dificile în bara
jul pentru promovarea în cate
goria secundă de fotbal. în gara 
orașului îi aștepta o mulțime de 
oameni, pionieri cu brațele încăr
cate de flori. Entuziaștii roșio- 
reni i-au purtat pe brațe de bu-

Ploaia încăpuse încă de dimi
neață. Noul stadion din Roșiori 
ara complet desfundat și asta 
tocmai azi, cînd era zi de antre
nament pentru fotbaliști. Încă 
înainte de-a ieși jucătorii din ves
tiar sosiseră deja spectatori. Era

împrejurimile stadionului „Constructorul" a găzduit duminic 
cea de a V a etapă a Campio natului republican de 
In fotografie Traian Macarie (Dinamo) campion republican 

categoria 175 om8

Pe stadionul Giulești s-a 
disputat luni ultimul meci 
Rapid U.T. Arad din cadrul 
turului campionatului catego
riei A la fotbal. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate : 2-2 (1-1). Au marcat
pentru gazde Văcaru (din 11 

ultimul loc al clasamentului. 
La Timișoara echipa Știința 
din localitate a înregistrat 
scorul etapei, intrecind cu 6-2 
(5-0) pe Minerul Lupeni. Vic
toria echipei timișorene a 
fost marcată de revirimentul

Sport al bărbăției, curajului, al forței șl tn- 
ieminăril luptele ne oforă totodată și spec
tacole Interesante. Iotă o imagine de ia o 
întrecere duminicală disputată In sala spor

turilor Floreasca din București.

întregii formații, în special al 
înaintării, in care au excelat 
Manoloche, Leroter și Girlca- 
nu. Intiînirea de la Hunedoa
ra între echipele Corvinui și 
C.S.M.S. Iași a luat sfirșit cu 
un rezultat echitabil de egali
tate : 1-1 (0-1).

*
In primul meci al turneului 

Pe care-1 întreprinde fa R. P. 
Albania echipa de fotbal Pe
trolul Ploești a obținut o fru
moasă victorie învir.gtad du
minică Ia Tirana cu 3-1 (3-0) 
echipa Dinamo, campioana 
tării. Fotbaliștii nomtai au 
prestat un joc de bună cali
tate foarte mult aprectet ce 
spectatori Cele două puncte 
su fost realizate de Dridea 
Astăzi echipa ploeșteenă va 
intilni formația Partizan.

★

Echipa sovietică de fotbal 
Lokomotiv-Moseova și-a În
ceput turneul in Japonia, ju- 
cînd la Kyoto cu o selecțio
nată japoneză. Fotbaliștii so
vietici au lăsat o exoelentă 

m), Balint, iar pentru oașp 
Petschowski și Pîrcălab (di 
tr-o lovitură de la 11 m). 
urma acestui meci U.T.
ocupă locul 3 în clasament c 
16 puncte. ;ar Rapid se 
pe locul 7 cu 12 puncte.

impresie, repurtând victoria 
cu scorul de 5-1 (3-0).

★

Peste 50.000 de spectatori au 
urmărit duminică la Sofia în- 
tîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele reprezen
tative ale R. P. Bulgaria și 
Turciei. Fotbaliștii bulgari au 
terminat învingători cu scorul 
de 2-1 (0-1) prin punctele rea
lizate de Kolev și Iliev.

Box
Pugiliștii clubului „Metalul 

București» au obținut dumi
nică dimineața în sala de fes
tivități a Uzinelor ,.23 Au
gust* ‘ a doua victorie în tur
neul final al „Cupei F. R. 
Box» intrecind cu scorul de 
22-18 echipa C.S.M. Galați. 
Un rezultat surpriză a furni
zat tfnărul Gh. Dumitru (Me
talul) care l-a Învins la puncte 
pe Gh. Eremia (C.S.M.) O 
formă bună a arătat D. Done 
(Metalul) învingător prin a- 
bandon în meciul cu V. Filiu- 
ță (C.S.M.).

In ultimul meci al turului 
turneului final echipa Meta
lul va întîlni slmbătă la 
Craiova echipa locală Dinamo.

Intr-un meci internațional 
de box. echipa selecționată a 
tineretului din R. P- Polonă 
a învins cu scorul de 12-8 
echipa de tineret a R. P Un
gare.

Gimnastică

După 3 zile de întreceri, 
duminică seara au luat sfir- 
șit in sala sporturilor Flo- 
reasca întrecerile campiona
telor republicane de gim
nastică Reeditind perfor
manțele de anul trecut echi
pele Știința București (femei) 
SI Dinamo București (bărbați) 
și-au păstrat titlurile de cam
pioane ale țării. La individual 
tricourile de campioni au 
fost cucerite de Elena Leuș- 
teazi (Știința) și Frederic O- 
rendi (Dinamo).

Haltere

Cu prilejul desfășurări! cam. 
pior.atelor de haltere ale 
R S. S. Ucrainene, tinărul 
sportiv Ghenadii Tnoițki. ta 
vtrstă de 33 de ani, a realizat 
ta limitele categoriei semigrea 
excel w. a performanță de 4S0 
kg (146 - 13S - IN kg) la cete 
trei stiluri. Rezultară) lui 
Trotțki este al doilea din lu
me ta acest sezon și consti
tuie totodată un nou record 
al R. S. S. Ucrainene.

Hochei pe gheață

Duminică seara ta Moscova 
echipa canadiană de hochei pe 
gheață „Chatam Maroons", 
ciștigătoarea „Cupei Allan", 
a susținut meciul revanșă cu 
selecționata cluburilor din 
Moscova. Prostind un joc ra
pid șl eficace hocheiștii sovie
tici au terminat învingători 
la un scor categoric: 11-2 
(1-0 i 5-1 i S-l).

In cadrul meciurilor preli
minarii ale campionatului 
mondial masculin de handbal 
In 7, echipa Danemarcei a în
vins cu scorul de 22-13 (9-6) 
echipa Norvegiei. In urma a- 
cestoi succes echipa daneză 
s-a calificat pentru turneul 
finaj al campionatului mon
dial.

Nina Gheorghe, elevă a unei școli profesionale din Constanța 
s-a impus Ic recentele campio note de gimnastică ate R.P.R. 
ca o autentică speranță pentru sportul nostru de performanță. 
V-o prezentăm pe tinora glmn astă constănțeană, evoluind la 

paralele inegale.

0 absentă nemotivată
Echipa Progresul II iși aș

tepta adversarii — reprezen
tanții Clubului sportiv școlar. 
Minutele treceau unul după 
altul. Arbitrul Intîlnirii aștep
ta și el. Desigur, meciul ar fi 
putut să înceapă la ora stabi
lită. Numai că, spre dezamă
girea publicului spectator 
echipa Clubului sportiv școlar 
nu se prezenta la masa de 
joc. De ce ?

Răspunsul la această între
bare se găsește in slaba preo
cupare a conducerii clubului 
pentru promovarea unui nu
măr dt mai mare de elevi In 
activitatea competițională la 
tenis de masă. Clubul sportiv | 
școlar are o echipă care acti- 
vează în cadrul categoriei 
Ia. Conform regulazr.entu- j 
lui, dubul trebuia ca, pe lin
gă această echipă, să creeze 
adt la fete dt și la băiet rite 
o echipă de tineret, cu care 
să se prezinte în Campionatul - 
de tineret al Capitalei.

A respectat oare conducerea I 
clubului această prevedere 
regulamentară ? Situația exis- | 
tentă dovedește că nu. La 
Clubul sportiv școlar o aseme
nea echipă nu există. Iată de 
ce clubul s-a aflat în situația 
de a nu putea trimite o echi
pă care să-l reprezinte in 
Campionatul de tineret a! 
Capitalei. Care stat oare cau
zele care au provocat această 
situație ? Oare nu sint elevi 
care să poată fl recrutați ta 
asemenea echipe ? Nu I Clubul 
sportiv școlar dispune de un 
număr mare de tineri amatori 
pentru tenis de masă. Cine 
altul dacă nu Clubul sportiv 
școlar ar putea antrena ta ac
tivitatea competițianală 1» 
tenis de masă, ca și alte 
ramuri sportive foarte mulți 
alevi T Șj totuși, conducerea 
clubului n-a făcut acest lucru. 
Este bine să arătăm că rezul
tate bune ta această privință 
a obținut Clubul sportiv „Con
structorul1' care s-a detașat 
net ta acest concurs, reușind 
să înscrie în campionatul de 
tineret al Capitalei nu mai 
puțin de patru echipe, două 
de băieți și două de fete. Mai 
mult chiar, echipele prezen
tate de „Constructorul" au 

dovedit o bună pregătire, cla- 
sîndu-se pe primele locuri.

Slaba preocupare față de 
antrenarea elevilor la tenis, 
de masă, dăunează muneii de 
depistare și promovare a ti
nerelor talente din rîndurile 
elevilor Capitalei. Conducerea 
Clubului sportiv școlar tre
buie să analizeze profund a- 
ceastă problemă, să tragă con
cluziile corespunzătoare și să 
ia măsuri pentru alcătuirea 
unor echipe de tineret bine 
pregătite pentru tenis de 
masă.

M. PUFAN

Antrenorul Viorel Moraru într-o discuție de... culisa eu elevii șt colegii săi de echipă, autorii 
unei performanțe demne de Invidiat : formația de rugbi C.F.R. „Grivlța Roșie cucerește în 

acest an pentru o patra oară titlul de campioană a R.P.R.'

juniori t Coteț, David, Georges
cu, Adamescu, Dinu. Facem cu 
leii ăștia o echipă...

Zis și... aprobai de membrii 
consiliului asociației.

Ce-i leagă oare pe noii veniți. 
de acest oraș, de preocupările

deplasezi pe un sta. 
așezi lingă el și aș-

urmărește fascinat

ca 
un 
a- 
nu 
fi.

un

A RĂMASIn umbră...
Impresiile lui „Nifă 

Scandal* pe marginea 
unor meciuri de fotbal

Daca pentru unele inter' 
viuri trebuie să alergi citeva 
zile, să duci tratative cu se
cretarele sau să faci antica
meră, pentru o convorbire 
cu „Niță Scandal'*, n-ai de- 
cit să te 
dion, te 
tepți.

Niță
partida de fotbal, dă din 
miinl, se agită. Dacă centrul 
înaintaș se află în careul de 
16 m. și întîrzie să tragă a~ 
tunci... trimite el un șut în 
spatele spectatorului din față.

— Huooo ! Dă-l afară 1 
Arde l la cotoaie mă I

L-am recunoscut și de 
data aceasta. „Niță Scandal" 
era însă trist. Stătea 
un mielușel și nu scotea 
cuvînt. Privea plictisit, 
proape indiferent. Nici
s-a terminat bine meciul 
iată-l, se ridică să plece.

— Aș vrea să-ți solicit 
scurt interviu...
- Zi 1
— De Ce pleci înainte 

terminarea meciului ?
— Nu mai are nici un 

haz. M am plictisit.
— înainte-i sfătuiai pe ju

cători să 
cum... ?

— Sfaturile mele nu mai 
au acum nici un rost. Nici 
nu apuc să zic „rade-l" că 
el, din proprie inițiativă, l-a 
și atins. Așa cum au făcut de 
pildă, Seredai și Eftimie Lui 
Birsan nici nu aveam de 
gînd să i spun să-și loveas
că adversarul, dar el, a și a- 
runcat cu mingea în capul 
lui Selymessi,

— Pînă acum obișnuiai să 
înjuri, dar azi nu ți u ieșit 
din gură nici o ocară. Care-i 
cauza ?

— Se 
asta. Cred 
să-mi pot 
rul ca să l întrec pe Dungu, 
El a devenit „trimisul" meu 
pe teren. Acum spune și 
dumneata ce rost mai am 
eu ? Văd bine că pe Dungu 
îl secondează Apolzan, Voi- 
nescu.

— Și ce ai de gînd să faci 
de acum ?

— Mă iau de alt sport.
Și „Niță Scandal" a plecat 

abătut de pe Stadion.
GH. NEAGU

de

lovească. A-

pricep și alții la 
că nici odmtâ nu o 
îmbogăți vocabula.

acum la terminarea turului cam
pionatului în zona de retrogra
dare, Conducătorii echipei erau 
încă de la începutul aces
tei întreceri frămîntați de 
multe probleme : au construit un 
stadion nou, au găsit un alt an-

O școala împlinește
un veac

(Urmare din pag. l-a)

laliceului „Motei Bosorab" de 
23 August pînă in prezent

Dar este de ajuns să parcurg 
în memorie lăcașul liceului la 
vremea cînd eram învățăcel și 
eu și alții, martori azi la cele 
înfăptuite, șl să revăd modestia 
în care era ținut atunci. Pot 
să văd sala in amfiteatru pen
tru științele fizico-chimice, cînd 
regretatul profesor Golescu ofi
cia grav și convins, din pasiune 
profesorală, asupra unor mo
deste oa număr și importanță 
recuzite științifice... Pot să-mi 
amintesc cum profesorul de 
muzică, abia a izbutit cu chete, 
cu contribuții modeste să adune 
fondurile pentru o orgă și citeva 
instrumente pentru o măruntă 
orchestră.

Să ne gîndim ce înzestrare 
au școlile medii, și cele mai în
depărtate școli de sate, prin 
grija guvernului șl partidului 
azi.

In vreme ce reflectam la toate 
ooestea a sosit timpul, și ofi
cialitatea urmată de foștii elevi 

In vizită
la colectiviști fruntași
(Urmare din pag. l-a)

tocmai ceea ce visa el acasă : 
să facă lucrul cu răspundere, 
cu cap. Da, asta îi plăcea mult 
în gospodăria colectivă I

După vizita făcută în colec
tivă, Drăghici s-a dus și pe la 
cîțiva colectiviști acasă să le 
viziteze gospodăriile. La fel au 
făcut și ceilalți tineri. El a 
fost oaspetele lui Stoica Con
stantin și a văzut că acesta 
duce o viață îndestulată, lip
sită de griji. A mai fost și pe 
la alți colectiviști și a găsit la 
fel. Ce-i mai trebuia altceva 
să se convingă că drumul gos
podăriei colective e drumul 
belșugului ?

— Hotărît eram mai dinain
te să mă înscriu, a spus el ce
lorlalți. Acum m-arn hotărît 
să fac cererea cit mai degra
bă, să nu mai întârzii.

Pe Ion Antea îl interesa fe-

sesc din producție nu li se va 
plăti salariul. Uneori i-arn scos 
din restaurante sau le-am stricat 
jocul de cărți.

— Odată sau de două ori, ne 
mărturisea antrenorul, am rugat 
pe unul dintre jucători să citea
scă celorlalți lecții pedagogice.

S-a întrebat însă vreodată an
trenorul P&retz ce autoritate pe
dagogică prezintă el de vreme ce 
el însuși lipsește uneori din pro
ducție și acordă concesii elevilor 
săi privind programul de antre
nament ?

Lacunele de ordin moral care 
au adus echipa în această situa
ție, trebuie să facă obiectul unei 
analize profunde. Pregătirii teh
nice trebuie să i se acorde o a- 
tenție mare. în aceeași măsură, 
trebuie acordată o deosebită grijă 
educării jucătorilor într-un spirit 
sănătos. Trebuie scoase din e- 
chipă ,,păsările călătoare** și pro
movați tineri care țin cu adevă
rat la culorile echipe, lor, care 
îndrăgesc sincer sportul, care să 
aducă în echipă un suflu nou, să
nătos. Nu prin concesii față de 
apucăturile retrograde, ci prihtr-o 
exigentă mereu sporită față de 
pregătirea sa morală și tehnică 
se crește un sportiv, Acest adevăr 
trebuie să și-l însușească și an
trenorul și conducerea asociației.

Organizația UrT M., asociația 
sportivă trebuie să sprijine mun
ca antrenorului, să-i angreneze 
pe acești sportivi intr-o intensă 
activitate de producție, să-i mo
bilizeze în acțiunile obșțp.ști pe 
care le inițiază. în viața organi
zației noastre. Numai așa „un- 
sprezecele” feroviar din Roșiori, 
va putea scăpa de rușinoasa fai
mă pe care o are acum.

VASILE RANGA

la ac

E4 fii

și profesori, de cadre didactii 
actuale, ș.au îndreptat cât 
locul unde, sub alba fîșie I 
gănată de vint, erau insem 
nate cu șlove de aur, pe ma 
mură, anii de aducere amin 
ai începutului, ai așezării ac 
stui lăcaș de cultură, care îr 
plinea In acea zi un veac.

Un veac, dar totuși fără c 
ți va ani. Fiindcă de L 
prag al Iul 23 August s-a < 
dăuget la acest liceu și un cu 
seral pentru muncitori. " 
țează de 10 ani, dar are semn 
ficația unui veac și va da re 
de pentru veacurile viitoare. F 
celor ce muncesc, învățau < 
mari greutăți altădată, sau r 
puteau învăța deloc. Azi, slo’. 
e pentru el, care făuresc tot < 
împlinește și duce mai depar 
viața, pentru copiii lor, și c 
oceea, cînd a fost dezvelit 
placa parcă literele de aur li 
ceau mai tare, vorbind de vi 
sta unui edificiu de cultură car 
s-a tîrft pînă In pragul acest» 
ere noi, ca să străbată vîrst; 
veacuri noi, ale unei patrii < 
șezate pe alte temelii.

Iul în care se calculează xiu; 
muncă și cit au primit coiec 
tiviștil de la Buzescu pentn 
fiecare zi muncă anul acest: 
Tinerii colectiviști i-au arăta 
că normativele arată clar cit 
procente se socotesc pentn 
fiecare lucrare în parte și c 
dacă muncești bine poți fac 
chiar și două zile muncă în 
tr-o zi de lucru. Că lor, coiec 
tlviștilor din Buzescu, li s ai 
cuvenit anul acesta cite 4,1 
kg grîu, 10,5 kg porumb știu 
leți, 0,600 kg cartofi și alte a 
limente precum și 6 lei pentn 
fiecare zi muncă.

întrebări, care mai de car 
mai interesante, răspunsuri a 
mănunțite, explicații pe larg 
pînă seara tirziu cînd, în cin 
stea oaspeților, brigada artis 
tică de agitație a tinerilor du 
Buzescu a prezentat un fru 
mos program artistic în cari 
se vorbea despre succesele gos 
podâriei lor colective, despn 
colectiviștii fruntași cu can 
gospodăria se mindrește.

— Vizita asta șl tot ce an 
vorbit aici o să ne ajute foarti 
mult în gospodăria noastră co 
lectivă din Orbească — spu 
nea la despărțire Tudor Dră 
ghid. O să le spunem și cela 
de acasă ce am văzut aici șl i 
să-i chemăm alături de noi 
în gospodărie. îmi pare răi 
că n-au putut să vină toți s 
vadă cu ochit lor viața intri 
gospodărie colectivă fruntașS 
Dar nu-i nimic. Peste puți: 
timp vom face și noi la Or 
beasca la fel ea tovarășii noș 
tri de-aid, din Buzescu.

Și are dreptate Drăghici 
Tinerii întovărășiți și noii co 
leetiviști din Orbească și-ai 
lămurit multe lucrări cu oca 
zia acestei vizite. Este o me 
todă bună de popularizare < 
rezultatelor gospodăriilor co 
lective, de atragere a ținerile 
Întovărășiți în gospodări; 
colectivă, pe care comitetu 
organizației de bază U.T M 
din Orbească o poate folos 
și pe viitor cu rezultate fru 
moașe.

îmbunătățirea 
organizării 

și funcționării 
Notariatului de Sta

tn scopul simplificării ș 
îmbunătățirii aparatului no 
tarial pentru a se asigura în 
deplinirea activității notarial' 
fără pierdere de timp, depla 
sări și cheltuieli inutile dii 
partea oamenilor muncii ș 
organizațiilor socialiste, Pre 
zidjul Marii Adunări Națio 
nale și Consiliul de Miniștr 
au aprobat o nouă formă dt 
organizare și funcționare i 
Notariatului de Stat.

Noua reglementare preve 
de, printre altele, că comite 
tele executive ale sfaturilo: 
populare comunale și orășe 
nești, unde nu există nota 
riate de stat, pot îndeplini 
activități notariale, curr 
sînt legalizarea de copii 
de pe acte de stare civile 
și alte acte eliberate d« 
organizațiile socialiste, auten- 
tificarea sau legalizarea de 
semnături de pe unele acte 
pînă la valoarea de 3.0G0 le 
etc.

De asemenea organizațiile 
socialiste sînt autorizate a le 
galiza copii de pe actele emi
se de ele, semnăturile de pe 
orice declarație și a certifica 
conformitatea cu originalul a 
oricăror acte care se depui 
pentru completarea dosar» lu: 
școlar, militar, de pensie sau 

de ajutor familial, precum și 
pentru stabilirea vechimii în 
muncă.

Se stabilește că în anumite 
cazuri notarul poate în<< pli
ni actele notariale și în afa
ra sediului Notariatului la 
care funcționează.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE TELEGRAME

In centrul dezbaterilor
dezvoltarea colectivei

Dochia, sat așezat la răscru
cea hotarelor a patru foste 
moșii, este în întregime colec
tivizat. în 1952, cînd s-au unit 
în gospodărie primele 78 de 
familii, averea obștească a 
tinerei colective se ridica 
la modesta sumă de 33.000 
de lei. Acum, toate 
819 ................. “ ' ‘
ionul 
devenit 
nurile 
Pe mai 
hectare.
cînd 
rostuite în hambare și maga
zii, averea colectivă a dochie- 
nilor va fi mai mare de 
1.300.000 de lei.

Despre dezvoltarea gospodă
riei în acest an, despre con
tribuția pe care au adus-o ei 
la rezultatele obținute de gos« 
podărie au discutat utemiștii 
în adunarea de dare de sea
mă și alegeri a organizației 
U.T.M. din gospodărie.

Darea de seamă precum și 
discuțiile purtate pe margi
nea ei au făcut o analiză mul
tilaterală a muncii desfășura- 
te de către organizația 
U.T.M., sub conducerea orga- 
nizației de partid, în vederea 
antrenării întregului tineret în 
lupta pentru consolidarea e- 
conomico-organizatoricft a gos
podăriei. Tinerii din cadrul 
brigăzilor de cimp au efectuat, 
In marea lor majoritate, lu
crări de bună calitate la însă- 
mînțări, la întreținerea cultu
rilor, precum și la recoltări. 
Ca urmare a muncii de cali
tate prestată de toți colecti
viștii șj deci și de tineri, s-au 
obținut recolte bune cu toate 
că în acest an condițiile na
turale n-au fost îndeajuns de 
prielnice. Astfel, producția 
medie la hectar obținută în a- 
ceasta gospodărie a fost de 
1.350 de kilograme la griu, 
1.400 la orz, 3.000 la porumb 
etc. S-a relevat faptul că în 
brigada de c?mp condusă de 
comunistul Tudose Dumitru, 
toți tinerii au îndeplinit nu
mărul minim de zile muncă 
stabilit de către hotărirea a- 
dunării generale a gospodă
riei.

In cursul acestui an veni
turi mari a adua gospodăriei 
grădina de 
vaturi. ValOoxca piuuiDcmi 
date de grădină se ridică Ia 
peste 500.000 de lei- Sînt nudți 
tineri harnici care lucrează 
aici. Chirilă Constantin, Asul- 
tanel Mihai, Airinei Niculina, 
Popa Mihai, Proca Aglaia și 
Băieșu Elena sînt numai cîți- 
va dintre ei.

Gospodăria agricolă colecti
vă din Dochia are un sector 
zootehnic dezvoltat; 212 bo
vine dintre care 103 vaci cu 
lapte, 380 oi. 60 de porci. 1.200 
de păsări etc. La sectorul 
zootehnic lucrează cîțiva ti
neri harnici, utemiști ce nă
dejde, cum sînt Vasile Coz- 
ma, Păduranj C. Mihai. lacob 
I. Mihai, pentru care munca 
la sectorul zootehnic a consti
tuit o sarcină de onoare

Adunarea generală a arătat 
însă faptul că organizația 
U.T.M. n-a acordat atenție su- 
flciantă organizării tineretului 
din brigăzile de cîmp. Majo
ritatea celor care au luat cu
vîntul au criticat cu asprime 
biroul organizației U.T.M. din 
gospodărie pentrucă nu a 
propus Consiliului de condu
cere organizarea unor echipe 
de tineret în cadrul brigăzilor 
de cîmp.

In adunare, s-a arătat de 
asemenea, că unii utemiști 
cum sînt Proca Nicolaie, Vasi
le Vătămanu și alții fac uneori 
lucrări de slabă calitate, iar 
alții : VIad Ana. Pantazi Ade
la, Olteanu Virginia și Luca 
VIad nu participă cu regu
laritate la muncă in gospodă
rie. Biroul organizației U.T.M. 
nu a muncit însă cu acești ti
neri, nu a stat de vorbă cu 
ei, nu i-a pus în discuția adu
nării generale pentru atitu
dinea lor.

în cea de a doua parte a 
adunării generale a fost pre
zentat proiectul de hotărîri. 
Pentru întocmirea lui biroul 
organizației U.T.M. a luat mă
suri cu mult timp înainte. Un 
număr de utemiști fruntași, 
care cunosc bine munca ti
neretului d:n gospodărie, prin
tre care se aCau Bădulici A-

cele
familii din Dochia, ra- 

Plafcra Neamț, 
colectiviste.

gospodăriei se întind 
bine de 1.500 de 

La sfîrșitul anului, 
toate produsele vor fi

au
Tere-

na. Găbăroi Minodora, Cilibiu 
Mircea, Găman Dumitru au 
discutat cu președintele gos
podăriei, tovarășul Stan Ghe- 
orghe, cu tovarășii din consi
liul de conducere, cu brigadie
ri, utemiști și tineri fruntași 
în gospodărie, cu tovarășii de 
la sfatul popular etc., în ve
derea stabilirii sarcinilor pe 
care și le poate asuma orga
nizația U.T.M. în planul său 
pe anul 1961.

Proiectul a fost supus apoi 
discuției adunării generale a 
organizației U.T.M. Utemiștii 
au arătat că ei este bine în
tocmit, că ține seama de po
sibilitățile existente în gospo
dărie, de capacitatea de mun-

Pe marginea adunării 
generale de dare de 
seamă și alegeri a 

organizației U. T. M. 
din G.A.C.-Dochia

că a organizației U.T.M, ?! că 
obiectivele propuse pot fi în
deplinite și chiar depășite. 
Vasile Tuțu, Domescu N. 
Gheorghe, Cilibiu Maria, Bă
ieșu Elena, Cilibiu Mircea, în 
cuvîntul lor, au arătat că 
sarcinile pe care și le propu
ne organizația U.T.M., pentru 
anul viitor pot fi îndeplinite 
numai organizind bine munca, 
numai antrenlnd pe toți ute- 
miștii la Îndeplinirea lor, con
trol tad și indrumind In per
manență modul in care se în
făptuiesc aceste obiective. Pe 

uui de botă- 
ascris la cuvînt și to- 
■_ “___*Pe*-
gospodăriei agricole 
E: a arătat că or- 
U.T.M. are toa:e 

per.tru îndeplinirea 
pe care și le-a 

per.iru anul

legume și 
area

marginea proi 
riri s-a * 
varășul Stan Ghecrghe. 
ședințe’.® 
colective.
gamzația 
condițiile 
sarcinilor 
propus pentru anul viitor 
ș: i-a asigurat pe utemiști că 
vor fi ajutafi in permaner.ță 

iiKieaproape de către orga
nizația de partid, de eătre 
consiliul de aooducere ti de 
către toți colectiviștii. Țcra-

S:an a ap curat aă^n-a- 
geoeraii a crCHtiatăd 

U T M. că sar-—tie pe care ti 
le-au asumat utemiștii vor fi 
făcute cunoscute de către cm- 
tiliul de conducere si adunării 
generale de sfîzvit de an a co- 
lectiviștUar. Dea, în activita
tea sa viitoare organizația 
U.T.M. va primi un sprijin 
prețios și are toate condițiile 
pentru ca intr-o gospodărie 
fruntașă și care iti propune 
să se mențină și mai departe 
fruntașă să-și desfășoare ac
tivitatea o orgamza ie U.T.M. 
fruntașă.

organizeze în fiecare din cele 
7 brigăzi de cimp cite o echi
pă de tineret. Avînd în vede
re că în anu] 1961 se va da o 
atenție deosebită grădinii de 
legume mărtadu-se în acest 
fel suprafața destinată gră
dinii de legume de la 40 de 
ha la 60 de ha organizația 
U.T.M. va propune consiliu
lui de conducere organizarea 
s două echipe de tineret la 
grădină, pentru care vor fi 
recomandați cei mal buni 
utemiști.

Prevederi importante Și-» 
propus in planai său gospodă
ria în vederea dezvoltării 
sectorului zootehnic. Astfel 
numai numărul vacilor de 
lapte va crește de 1» 102 la 
2S6 capete. Este deci necesar 
să se mărească numărul în
grijitorilor de animale. Pen
tru aceasta organizația U.T.M. 
va recomanda 15 utemiști din
tre cei mai buni care să lu
creze in sectorul zootehnie. 
Cinci dintre acești*, eu spriji
nul consiliului de eoadneere, 
vor merge 1* G.AB. Cirov 
pentru a se califica in mese
ria de crescători de animale.

2 In cadrul acțiunilor care 
se vor desfășura pentru dez
voltarea gospodăriei noastre 
colective organizația U.T.M. 
iși propune să realizeze prin 
muncă patriotică următoarele 
obiective:

a) săparea «nul șanț pe 
lungimea de M de m ti pre
gătirea materialului (beton) 
necesar eonstmețies unei adă
pători pentru animale pe is- 
iâznl comunii.

b) confecționarea a »MB 
de bociți de cărămizi perr.ru 
construirea unui garaj și a 
unei remize de uaeite.

c) transportarea pe terenul 
grădinii de zarzavaturi a 2N 
de tone gunoi de grajd pentru 
răsadnițe.

dl curățirea și întreținerea 
a N ha de izlaz.

el ia primăvară, in gospo
dărie vor fi amenajate t ia
zuri pe • wpnhtț de 1» ba. 
Prin menea patriotică tinere
tul v» slțu ș< transporta 15d» 
■Le. de pdBiaL

O Tinerii eeîeetiriști vor ia- 
ri’era 2» de vagoane

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a poporului albanez, tov. 
Avram Bunaciu, ministrul A- 
facerilor Externe al R. P. Ro
mine, a adresat ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Albania, Behar Shtylla, o te
legramă prin care-i transmi
te cele mai calde felicitări.

★
Cu ocazia sărbătorii națio

nale a popoarelor R.P.F. Iu
goslavia, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romine, A- 
vram Bunaciu, a adresat o te
legramă secretarului de stat 
pentru Afacerile Externe al 
R.P.F. Iugoslavia, Kocea Po- 
povici, prin care-i transmite 
sincere felicitări.

Cuvînlarea 
ambasadorului 

R P. Albania la București, 
la posturile noastre 

de radio și televiziune
Luni seara, ambasadorul 

R. P. Albania la București, 
Hasan Alimerko. a ținut o cu- 
vintare la posturile noastTe 
de radio și televiziune cu pri
lejul celei de-a 16-a aniver
sări a eliberării Albaniei de 
sub jugul fascist.

Conferințâ
Ltnâ m«tb. ?n Lectc^iu-

lui eetOml S^c^ei^ții pentru 
Rispîn.-iirna Șâ nței ft Culturii 
din CnprtalÂ. Gh. Binâțeanu.

dl luttdutului de Pe
trol, Goie fi Geologie din Bucu
rești, « cfejpre rec-
litirile R. P.

Membrii delegației 
de industriași francezi 
au părăsit Capitala

W 
rea

Vă p'oce noul produs al Fabricii de mase plastioe „București"? 
Coșul de rufe trebuie să fie și trainic și frumos, de aceea ute- 

— li- .u Ghiță din secția ombalaj-finisaj controlează cali
tatea fiecărui produs în parte.

Foto : AGERPRES

rr sta Florica

INFORMAȚII
Luni seara s-a întors în 

Capitală delegația economică 
guvernamentală a R. P. Ro
mine, condusă de tovarășul 
Mihail Floreseu, ministrul In
dustrie: Petrolului ți Chimiei. 
Dm delegație au făcut parte 
Mircea Ocheană, adjunct al 
•ministrului Economiei Fores
tiere, precum ți tpeeislișfi din 
Ministerul Comerțului și Mi
nisterul Ind'jstnei Petrolului 
șt Chimiei.

siliului F.DJF. oare va avea 
loc intre ÎS noiembrie și 5 de
cembrie.

★
au hiat sfîrșit lu- 
de-a III a sesiuni

Festivitatea de înmînare 
a unui bust al lui Wilhelm Piech 
uzinelor „ Wilhelm Pieck" din Brăila

L ȘIACA

G-i.C.

I a J r a

Studenții de n Institutul politehnic din Timișoara petrec Kara ia cămin, clipe plăcute. 
Foto : A VIERU

Au fesi de față rep
Fracței

Publicăm mai jor dtmm 
dintre prevederile bocăririi a- 
dunării generale * organiza
ției U.T.M

Adunarea țenerală a orga
nizației U.T.M. din 
„Tudor Vladimire&ca din co
muna Dochia. raionul Piatra 
Neamț, a analizai activitatea 
depusă de către organizația 
U.T.M. în perioada noiembrie 
1959 — noiembrie I960 — și 
a hotărit următoarele:

In vederea intenaificârii 
muncii organizației U.T.M., 
pentru a ridica contribuția ti
neretului la dezvoltarea și în
florirea gospodăriei noastre, 
adunarea generală hotărăște:

1. Intensificarea preocupă
rilor organizației U.T.M. pen
tru antrenarea intratului ti
neret Ia munca de producție 
în colectivă. In anul 1961 gos
podăria noastră va oultiva 
grin pe o suprafață de 420 de 
hectare de pe care s-a plani
ficat să se obțtaî o producție 
medie ia hectar de 2030 de 
kilograme. Culturii porumbu
lui i-au fost destinate 450 de 
hectare cu o producție medie 
de 3000 de kilograme la hec
tar !

Pentru ca tineretul să con
tribuie din plin la obținerea 
producțiilor planificate, orga
nizația U.T.M. va propune 
consiliului de conducere să

NU UITAȚI I Peste cîieva zile începe

eravată. Cu puțini ani in ur
mă a așezată) intr-o cutie. Și 
astăzi, da, astăzi, pionierul de 
ieri instruiește 
mente.*

Este aceasta 
majoră ?

Fără îndoială. 
Stanciu George 
conștiința pionierilor in spiri
tul dragostei de patrie, de 
muncă, cinste și devotament 
pentru idealurile partidului 
nostru.

noile detașa-

o preocupare

Lăcătușul 
modelează

LUNA CADOURILOR
1 31 decembrie

Magazinele comerțului de stat au pregătit, din 
gat sortiment

vreme
de :

a. - IRIC07AJE £
- ARTICOLE DE C A' ANTERIE
- LENiERIE
- CONFECȚII s

. - COSMETICE
- JUCĂRII
- DULCIURI

5 - LICHIORURI FINE, ETC.

din care pufefi alege pentru cei

UN CADOU FRUMOS Și
dragi

UTIL

ft
In sectorul III mașini agri

cole muncește un tînăr înalt, 
cu părul castaniu, ușor ondu
lat, cu o privire deschisă, cu
tezătoare. — Băiat Ion ti este 
numele — totdeauna preocupat 
de calitatea 
printre atitea 
bite, calitatea 
preocupă in 
Lucrează la ansamblul 
țapului semănătorii de porumb 
2 SPC 2. Concediul și l-a pe 
trecut la părinți, colectiviștii 
Apostol și Maria Bălaș, din 
comuna Dormărunt, raionul 
Lehltu. Gospodăria agricolă 
colectivă numără printre ma
șinile ei și tipul de mașină 
construită în Uzinele „Vasile 
Boaită", In concediu, Bălaș 
Ion a semănat cu ea. Cum 
s-ar spune, a experimentat 
ceea ce produce. Poate de ăsta 
simte atît de puternic nevoia 
ca. o perforare în metal, dc 
pildă, săt fie executată pe cher- 
r.er, montatul să fie bine 
strîns. E necruțător cu șine

lucrului. Da, 
ginduri deose- 
muncii lui îl 
mod deosebit, 

pro-

pragul
dar și eu alții. La ședința de 
discutare a planului pe anul 
viitor a vorbit detșm calita
te, și-a luat angajamente.

Această preocupare a deve
nit o trăsături majoră a vie
ții tineretului nostru aflat in 
pragul maturității. El privește 
cu spirit de răspundere activi
tatea lui in producție. Faptul 
in rine arată că Bălaș Ion fi 
alții ca el știu cum să intre in 
viață. Am adăuga noi ci pa
siunea pentru tehnică a lui 
Bălaș Ion se întinde mai de
parte. El citește lucrări de 
specialitate. Descoperi tehni 
ca. Mai precis, pregătește ba 
za de plecare la asaltul teh 
nicii noi.

Așa arată un tinăr ajuns 
la maturitate !

Lăcătușul mecanic Matei 
Vasile împlinește 18 ani la 3 
decembrie. Lucrează la „an
samblul scară" al semănăto
rii. Cea mai vie dorință a lu 
este să urmeze o facultate teh
nici. Deocamdată — elev in 
clasa a X-a a Școlii medii nr, 
23 din București, se numără 
printre elevii silitori. Neacșu 
Ion, un tinăr sfios, greu 
l-am făcut să vorbească de 
marele lui vis, știința con
structoare de mașini. Pare atit 
de timid, de modest... Șeful 
brigăzii, Tișler Tănase, un 
‘ăcătuș experimentat, ne-a a- 
sigurat ci-i un tînăr minunat. 
Dar parcă mai aud încă vor
bele lui întrucîtva aspre, d-ar 
șl pline de dragoste : „Tova
rășe Neacșu, fii mai bărbat, 
doar lucrezi la prelucrarea 
fontei I"

Dar sudorul Iorga Gheor- 
ghe, elev în clasa a IX-u la 
cursurile serale a Școlii medii 
„Elena Sirbu**? Ați ghieit: și 
el visează, crede, este sigur 
că va urma un institut de in- 
vățămint superior.

Și cite mii, zeci de mii de 
tineri de 18 ani de pe cuprin
sul patriei visează, cred și știu 
că, muncind, își vor realize 
toate visurile !

h
18 ani este virsta cea mai 

ninunatâ a vieții. Tinărul a 
juns la majorat în societatea 
socialistă trebuie să trăiască 
acest eveniment ca pe o sâr 
bătoare de neuitat. El trebuif 
să se pătrundă de frumusețea 
tinereții in anii aceștia, să se 
pătrundă de marile răspun 
deri pe care i le impyne tre
cerea sa in rindul cetățenilor 
maturi ai patriei. Oare s-a 
gindit la toate acestea organi
zația U.T.M. din uzină, la cei 
42 de tineri care au ajuns la 
maturitate în acest an? Co 
mitețul U.T.M. așteaptă încă... 
instrucțiuni de la Comitetul 
raional U.T.M. în această pri
vință, Nu s-ar fi putut 
organiza diverse acțiuni 
care tinerii 
jorat să fie 
noască și să 
bine politica

oare 
prin 
ma- 
cu- 

mai 
nos 
care

ajunși la 
ajutați să 
înțeleagă 
partidului 

trui marile drepturi 
se bucură tineretul 

‘ nostru ? Muncitorii 
virstă ar fi vorbit 
tă dragoste 
pre viața lor grea din 
cut. despre răspunderea ce o 
au în fața vieții noi de azi. 
Nu s ar putea organiza, de

de
în statul 

mai îr. 
cu mul- 

tinerilor, deș
ire-

Duminică 
crările celei 
științifice de microbiologie a- 
gricolă, organizate în Capitală 
de Centrul experimental de 
îngrășăminte bacteriene al Mi- 
nisterului Agriculturii.

Au fost prezentate comuni
cări cu privire la microbio- 
logia solului, cercetări de bio
chimie, p.plicarea izotopilor 
radioactivi ir microbiologie, 
fotosirea de diferite bioprepa- 
rate in prodvicție. Președinți 
de gospodării agricole colecti
ve și ingineri din gospodării 
de stat au prezentat referate

Luni după-amiază, la Uzi
nele „Wilhelm Pieck" din Bră
ila a avut loc o festivitate, în 
cadrul căreia delegația Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane, condusă de Manfred 
Gerlach, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, a înmînat uzinei un 
bust al marelui fiu al po
porului german, Wilhelm 
Pieck.

La festivitate au participat 
sute de muncitori ai uzinei, 
conducători ai organelor loca
le de partid și de stat.

Luînd cuvîntul, Manfred 
Gerlach a transmis colectivu
lui de muncă al Uzinelor „Wil
helm Pieck" un salut frățesc 
din partea tovarășului Walter 
Ulbricht, președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germa
ne, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, precum și din par
tea oamenilor muncii din R.D. 
Germană. Vorbitorul a subli
niat relațiile de prietenie fră
țească statornicite între oa
menii muncii din cele două 
țări în lupta lor comună pen
tru construirea socialismului 
șl apărarea păcii. Din însărci
narea Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germa
ne, el a oferit apoi colectivu- - 
Iul de muncă al uzinelor bus
tul Iul Wilhelm Pieck, expri- 
mîndu-și convingerea că prie
tenia șl colaborarea dintre 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii acestei uzine cu cons
tructorii de mașini din R. D. 
Germană se vor întări con
tinuu.

A luat_ apoi ouvîntul Con
stantin 
general 
Pieck”, 
numele
că din uzine pentru darul o- 
ferit. El a arătat că bustul lui 
Wilhelm Pieck oferit uzine
lor constituie un simbol al le

gâturilor de prietenie și al 
țelului comun care unește 
pentru totdeauna pe oameni: 
muncii din R. P. Romînă ș: 
R. D. Germană în lupta pen
tru victoria socialismului și a- 
pararea păcii în lume.

Fritz Globig, vechi activist 
al mișcării muncitorești dir 
Germania, membru al delega
ției, a vorbit muncitorilor des
pre viața și lupta eminentulu: 
militant al mișcării muncito
rești internaționale, Wilhelrr 
Pieck.

★
Membrii delegației Consi- 

liului de Stat al R. D. Germa
ne, însoțiți de tovarășii Filip 
Geltz, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale s 
R. P. Romine și Mircea Biji 
secretar general al Marii Adu
nări Naționale, au vizitat noi
le construcții ale orașului 
Galați și Combinatul de pre
lucrare a stufului de la Chis- 
cani.

(Agerpres)

Dumitrache, director 
al Uzinelor „Wilhelm 
care a mulțumit în 
colectivului de mun-

ir
Ambasadorul R. D. Germa

ne la București, Wilhelm 
Bick, a oferit luni seara un 
cocteil cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane în frunte cu Manfred 
Gerlach, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Au participat tovarășii An
ton Moisescu, vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Gh. Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, P. Drăgoescu, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, M. Gh. Bujor, 
P. Constantinescu-Iași, FI. Dă- 
nălache, Filip Geltz, N. Gh. 
Lupu, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Al. 
Lăzăreanu, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, D. 
Diaconescu, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei, de- 
putați. (Agerpres)

Seară comemorativă 
consacrată lui L. N. Tolsfoî

Luni, la Casa de Cultură a 
Tineretului din Cluj a avut 
loc o seară comemorativă 
consacrată lui L, N. Tolstoi 
la care au i 
meroși oameni 
localitate.

Despre viața 
Lev Tolstoi 
bile romînă

participat 
ai muncii

nu- 
din

luiși opera 
vorbit, în lim- 

?i maghiară, Teo-
au

fil Bușecan, redactor șef act 
junct al revistei „Steaua“ și 
scriitorul Soni Pali.

Artiști ai Teatrului Națio
nal și ai Teatrului Maghiar 
de Stat au prezentat apoi 
fragmente din piesele „Ana 
Karenina" „învierea" și „Ca
davrul viu“ de L. Tolstoi.

(Agenptres)

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. P. F. Iugoslavia

Luni seara, ambasadorul Re
publicii Populare Federative 
Iugoslavia la “ 
Milatovici, a 
ta saloanele

București, Arso 
oferit o recepție 

ambasadei cu

Ieri la cinematograful Patria 
a avuf loc premiera 

filmului romînesc .Darclee’
Luni seara, la cinematogra

ful „Patria" din Capitală a a- 
vut loc premiera filmului ar
tistic in culori „Darclee"-, noua 
producție a studioului cine
matografic „București".

Au asistat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Invă- 
țămlntului și Culturii, oameni 
de artă și cultură, un nume
ros public.

Tov. L Florea, director Ia 
studioul cinematografic „Bucu
rești", a prezentat publicului 
pe principalii interpret și rea
lizatori ai filmului.

Noua producție a studioului 
cinematografic „București" 
este realizată după scenariul 
lui Constantin Cîrjan și Ionel 
Hristea, în regia lui Mihai 
lacob. Rolul Darclăe este in
terpretat de Silvia Popovici,

ariile fiind cîntate de Arta 
Floreseu. în alte roluri apar 
Costache Antoniu, Toma Di- 
mitriu, Marcel Anghelescu, 
Cristea Avram, Victor Reben- 
giuc, Eugenia Popovici, Jules 
Cazaban, Fory Etterle, Geo 
Barton și Mircea Constanti- 
nescu.

în completare a fost pre
zentat filmul romînesc de pă
puși „Rapsodie în lemn“, pjre- 
miat la cel de-al II-lea Festi
val internațional al filmelor 
de păpuși și marionete din 
București.

(Agerpres)

prilejul sărbătorii naționale a 
R.P.F, Iugoslavia.

Au participat tovarășii Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Anton 
Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gh. Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, D. Simulescu, M. Su- 
der, Gh. Diaconescu, miniștri, 
Aurel Mălnășan, adjunct’ al 
ministrului Afacerilor Exter
ne, Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului Comerțului, D. 
Diaconescu, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei, AI. 
Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., M. Ciobanu, preșe
dintele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, Dionisie Iones- 
cu, șeful Ceremonialului de 
Stat, academicieni și alți re
prezentanți ai vieții culturale, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști romîni și străini.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Incepînd de azi

LA CINEMATOGRAFUL PATRIA
rulează

pildă, conferințe, simpozioane 
pe această temă ? Sînt încă și 
alte acțiuni care ar putea fi 
întreprinse cu acest prilej, 
toate avind menirea să dea 
un conținut bogat și atractiv, 
să pregătească temeinic sărbă
toarea majoratului. Un jurist 
invitat in mijlocul tinerilor de 
18 ani le-ar putea vorbi de 
răspunderea lor cetățenească, 
scriitorii le-ar putea citi ver
suri tinerești, înflăcărate. Dar 
dte nu s-ar putea face încă 
Vedeți bine, tovarăși din Co 
mitetul
..Vasile Roaită", în fața voa
stră se '
le activitate. Trebuie doar să 
vă aplecați mult mai mult a 
supra formelor de muncă vii. 
atractive cu oamenii.

★
Să ai 18 ani! Să muncești, 

să înveți, să visezi! Să pășești 
în viață cu conștiința că ești 
om, că tot ce făurește mina 
ta, mintea ta, viața, pămîntul. 
bogățiile, patria sînt ale tale, 
că pentru ele te strădui, te 
frămînți, creezi — iată timpu
rile clocotitoare pe care le 
trăiești tu, tînăr ajuns la ma
jorat.

Ești fericit astăzi. Pășești îr 
nață sărbătorit. Tovarășii tăi 
le muncă, îți vor sărbători 
majoratul. Organizațiile de 
bază U.T.M., utemiștii, mai ti 
neri și mai „vîrstnici", îți vor 
ura ani îndelungați de viață 
drum spornic. Cei mai virst i 
nici te vor ajuta cu experien 
ța lor. Toți cei ce te încon 
joară îți vor strînge mîinile 
ție, sărbătoritului, tînăr de 
18 ani!

U.T.M. de la Uzinele

deschide un cimp taro

Noul film romînesc în culori

O producție a studioului cinematografic „București* 
cu

SILVIA POPOVICI - COSTACHE ANTONIU 
TOMA DIMITRSU - MARCEL ANGHELESCU 
CRISTEA AVRAM - VICTOR REBENGIUC 
XUGENIA POPOVICI - JULES CAZABAN 
FORY ETERLE - GEO BARTON
MIRCEA CONSTANTINESCU

fâ î Arta Florescu - Octav Enfgărescu, Valentin Teodo 
rian — Magda Ian cui eseu Nicolae Her! ea

Scenariul : CONSTANTIN CÎR.IAN - IONEL HRISTEA 
ilegia : MIHAI IACOB. Imaginea: ANDREI FFHER Muzica: 
ALFRED MENDELSSOHN Decoruri: N TEODORU și F. DU

MITRI U
îng. sunet : DAN IONESCU
în completare va rula filmul de păpuși ..RAPSODIE ÎN 
’.EMN4 realizat de Bob Călinescu premiat la cel de al II tea 
Festival Internațtena) al filmului de păpuși și marionete de 

la București - 1960.

I

perr.ru
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O zi memorabilă la O. N. U.

A început examinarea 
propunerii sovietice privind 

acordarea independenței țărilor

Noul ambasador 
al U. R. S. S.

în R. P. Romînă

și popoarelor coloniale
NEW YORK 28 (Agerpres). - Ziua de 28 noiembrie este o 

memorabila in analele Adunării Generale a O.N.U. Aceasta

Cea de-a Vi-a Conferință 
internațională Pugwash

zi 
a 

trecut la examinarea declarației cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale, prezentată la 23 septembrie 
spre examinarea actualei sesiuni de către președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

In cadrul ședinței plenare 
a Adunării Generale, primul 
a luat cuvîntul conducătorul 
delegației sovietice, V. A. Zo
rin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

V. A. Zorin a subliniat că 
Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să se pronunțe pentru 
lichidarea totală și neîntîr- 
ziată a colonialismului în toa
te formele și manifestările 
sale și să îndeplinească prin 
aceasta sarcina ce-i revine 
de a întări încrederea în 
drepturile omului, în demni
tatea și valoarea personalită
ții umane, în egalitatea în 
drepturi a națiunilor mari și 
mici.

După ce a dat citire textu
lui declarației cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor ’ coloniale, 
propusă de Uniunea Sovietică, 
V. A Zorin a spus în conti
nuare : Delegația U.R.S.S. își 
exprimă convingerea că cea 
de-a 15-a sesiune a Adunării

Generale va fi o verigă istori
că pe calea lichidării totale și 
definitive a colonialismului, 
iar anul 1960 va fi numit pe 
bună dreptate nu numai „anul 
Africii", ci și anul eliberării 
de sub robia colonială a tutu
ror popoarelor ori unde ar 
trăi ele : în Africa, în Asia 
sau în America Latină, pe în
treg globul pămîntesc.

Delegatul U. R. S. S. și-a 
exprimat convingerea că po
poarele tuturor continentelor, 
toate delegațiile la sesiunea 
Adunării Generale, vor spri
jini declarația propusă de 
Uniunea Sovietică, principiile 
ei umane și progresiste.

Discutarea Declarației sovie
tice în Adunarea Generală a 
O.N.U. a iritat pe colonialiști 
și pe prietenii lor. Ei vor să 
împiedice soluționarea con
structivă a problemei colo
niale. Acest lucru reiese foar
te clar din cuvintarea repre
zentantului Angliei, Ormsby- 
Gore.

MOSCOVA 28 (Agerpres).— 
TASS transmite: Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R-S.S. 
l-a numit pe Ivan Jeg alin in 
funcția de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice in R. P. 
Romînă. înainte de aceasta el 
a fost prim-secretar al Co
mitetului regional Stalingrad 
al P.C.U.S.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. l-a eliberat pe 
Alexei Epișev din funcția de 
ambasador sovietic în R. P. 
Romînă, numindu-l ambasa
dor în Iugoslavia. Fostul 
ambasador in această țară, 
Ivan Zamcevski, a fost elibe
rat din această funcție in le
gătură cu trecerea sa in altă 
muncă.

Ghana propune crearea 
unui comandament suprem african

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul 
Comitetului internațional al 
celei de-a VI-a conferințe in
ternaționale Pugwash,

La 27 noiembrie la Moscova 
s-a deschis cea de-a VI-a con
ferință internațională Pug
wash a oamenilor de știință 
la care participă 75 de oameni 
de știință din 14 țări.

Salutind pe participanții la

Telegrama 
N. S. Hrușciov

conferință, acad. A. V. Top- 
ciev, vicepreședinte al Acade
miei de Științe a UJLSS-. a 
scos în evidență uriașele posi
bilități ale oamenilor de știin
ță în apropierea omului de 
mărețul țel al păcii și belșu
gului. Acad. Topdev a dat 
citire mesajului de salut adre
sat participanților la conferin
ță de către șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov.

de salut

A 16-a aniversare a eliberării Albaniei

Tineri care învață cu perseverență
Însemnări dintr-o călătorie în R. P. Albania

adresata de
MOSCOVA 28 (Agerpres).— 

TASS transmite; Președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.RS-S., Nikita Hrușciov, a 
adresat partieipanților la cea 
de-a VI-a conferință interna
țională Pug-wash a oamenilor 
de știință pentru dezarmare 
și asigurarea securității o te
legramă de salut in care se 
spune:

In numele guvernului so
vietic, și din partea mea per-

ambasador al R. P. Romîne 
Budapesta și-a prezentat 

scrisorile de acreditare

sonal.

Intr-o dimineață senină de 
primăvară, pe cind deasupra 
pământului se ridicau aburi 
calzi, iar în văzduh plutea pre
tutindeni mireasma îmbătătoare 
a mimozei am vizitat Univer
sitatea din Tirana, acest im
portant edificiu cultural din ca
pitala Albaniei populare. îmi a- 
mintesc de grupurile vesele de 
băieți și fete ce treceau pe lingă 
mine, urcind grăbiți treptele ma- 
jestoasei clădiri. I-2m văzut apoi 
pe mulți dintre acești tineri tre
cători grăbiți, cercetind in labo-

n-ar fi fost posibil fără lupta e- 
roică a poporulu; albanez, con
dus de partid, împotriva exploa
tării, împotriva împilării fas
ciste.

La Korcea, al doilea oraș ca 
mărime după Tirana, am vizitat 
școala medie ce poartă numele 
eroului național Rachi Chirinqi 
— profesor căzut în luptele da 
partizani pentru eliberarea pa
triei sale de sub jugul fascist. 
Din această școală, la chemarea 
partidului au urcat crestele mun
ților. 150 de elevi, înrolîndu-se

amenajate săli de clasă și labors* 
to are, iar profesorii și elevii erau 
mîndri de noua lor școală. Aces
te lucruri văzute în vizita prin 
Albania capătă adevărata semni
ficație atunci cînd socotim că pu
terea populară a creat în Alba
nia nouă 63 școli secundare me
dii cu îuvățămînt general și spe
cial, 500 de școli de șapte ani^ 
numeroase școli de patru ani. 
La aceasta se adaugă crearea uni
versității cu numeroase facultăți 
în care învață anul acesta 4.300 
de studenți.

ACCRA. După cum anunță co
respondentul din Accra al agen
ției Reuter, președintele Republi
cii Ghana, Nkrumah, a adresat 
secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, o telegramă în 
care îl informează despre propu
nerea adresată de el unui număr 
de 9 state independente din A- 
frica pentru a examina urgent 
problema creării unui comanda
ment suprem african cu cartie
rul general „în locul cel mai 
potrivit din Africa".

Scopul acestui comandament 
ar fi să acorde ajutor oricărei 
țări africane în care s^ar crea 
o situație similară actualei situa
ții din Congo.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Secretariatul Organizației Na
țiunilor Unite a dat spre pu
blicare în presă textul mesa
jului primit de secretarul ge
neral Hammarskjoeld din par
tea președintelui Ghanei, Kwa- 
me Nkrumah.

în mesaj se spune: j.Ca ur
mare a aprobării împuternici
rilor delegației congoleze con
duse de Joseph Kasavubu, vă 
atrag atenția asupra următoa
relor aspecte:

1. Că aprobarea împuternici
rilor delegației congoleze con
firmă numirea d-lui Kasavubu 
ca șef al statului și recunoaș
terea guvernului legal Lumum
ba și a parlamentului congo- 
lez format în mod legal care 
l-a numit în această funcție. 
De aceea, prin această hotărî- 
re Organizația Națiunilor Uni
te recunoaște guvernul d-lui 
Patrice Lumumba.

2. Că în lumina acestui fapt, 
Organizația Națiunilor Unite 
nu va îndeplini instrucțiunile 
Consiliului de Securitate dacă 
ea nu va restabili legalitatea 
și ordinea în Congo sub con
ducerea guvernului Lumumba 
și a parlamentului.

3. Că în aceste condiții Or
ganizația Națiunilor Unite tre
buie să se îngrijească ca par
lamentul aprobat în mod le
gal să se întrunească din nou 
și să funcționeze ca parlament 
al Congoului.

LEOPOLDVILLE 28 (Ager- 
preș). — La 27 noiembrie, •

primul ministru al Republi
cii Congo, Patrice Lumumba, 
a plecat în orașul său natal, 
Stanleyville, centrul 
strativ al — 

într-un 
blicității, 
va asista 
copilului său, 
cîteva zile la Geneva, și 
după înmormîntare se va în
toarce de îndată la Leopold
ville.

Agenția France Presse 
leva că primul 
cerut comandamentului 
țelor armate ale O.N.U. 
Congo să-i asigure paza 
timpul călătoriei sale 
Stanleyville dar că 
cerere i-a fost respinsă.

admini- 
de Est. 

dat pu- 
aratâ că 

înmormln tarea 
decedat acum 

că

Provinciei 
comunicat 
Lumumba 
la

re- 
ministru a 

for
ța 
tn 
la 

această

Sosirea prințului
Norodom Sianuk 

la Moscova
MOSCOVA 28 (Agerpres) — 

TASS transmite: La 28 no
iembrie. la invitația Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a guvernului so
vietic, a sosit la Moscova în- 
tr-o vizită oficială Norodom 
Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia.

Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S-, 
Leonid Brejnev, 
Norodom 
cu vin tari.

Poporul 
cu multă 
poporului _
lupta pentru lichidarea defi
nitivă o moștenirii 
colonialismului, a 
Leonid Brejnev.

Prințul Norodom 
transmis poporului sovietic 
salutul poporului khmer.

El a subliniat că succesele 
colosale obținute de U.R.S.S.

Sianuk
și prințul 
au rostit

urmărește 
succesele 

in

sovietic 
simpatie 

cambodgian

grele a 
declarat

Sianuk a

1

La Dubna: 0 sesiune rodnică
PtO^. L TASJLSSOJ ALES DTECTCB-ADJUNCT AL INSTI

TUTULUI D€ LA DUBNA.

Scut

La Santiago a curs
Ca urmare a înrăutățirii necontenite a situa

ției economice din Chile, la Santiago, capitala 
țării, au avut loc mari demonstrații ale oame
nilor muncii. Pentru a reprima manifestațiile 
pașnice ale muncitorilor poliția a atacat pe 
demonstranți cu sălbăticie. In cursul ciocnirilor 
sîngeroase mai mulți muncitori au fost uciși 
iar numeroși alții răniți. Prima fotografie (stin
gă jos) reprezintă un aspect din timpul atacului 
poliției împotriva demonstranților. Instantaneul

sîngele muncitorilor
pe care-I reproducem în dreapta jo, arată cum 
polițiști, ascunși după o mașină, aa deșehâ focul 
asupra demonstranților. Fotografiile din dreap
ta sus înfățișează pe rudele unora din munci
torii uciși. Citești pe chipurile lor o durere 
nemărginită. Represiunile sălbatice —4 inti
midează pe muncitorii din Chile. Ei cert Unsă
cil aceeași hotărire lupta pentru un trai 
nesc, pentru pace, împotriva uneltirilor

Fotoi PRENSA LATINArial iste.

ratoare sau stând aplecați, tăcuți 
asupra cursurilor în sălile de 
•tndnL Învățau asiduu, se pregă
teau...

La acea orâ matinală vedeam 
parca alte zeci și zeci de mij de 
școlari și elevi ocupîndu-și locul 
în barca. Cu toții învață — de
oarece în anii puterii populare 
porțile școlilor au fost larg des
chise fiilor oamenilor muncii. 
Astăzi ei au ocupat pe drept lo
cul ce li «e cuvenea în școală.

După cum se știe, vechea Al
banie era țara cea mai înapoia
tă din Europa. Țară a ignoran
ței și a întunericului, în care 
predominau relații de producție 
semi-feudale și în care optzeci 
de locuitori dintr-o sută erau 
axzlfzbeU- Erau vremuri triste, 
ax^dmtoaxe, vremuri de crunta 
exz'.5*:zre, când abia o treime 
cin copii puteau merge la școa
la. Pentru marea majoritate a 
copiilor lumina cărții nu exista, 
îmi relata un profesor albanez că 
în întreaga țară nu existau decît 
11 școli secundare de învăță mint 
general «i special. Cît privește o 
universitate, nici nu putea fi vor
ba măcar, acest lucru fiind soco
tit o culme greu de ajuns.

Au trecut ani plini de lupte 
și jertfe. Albania, a cărei elibe
rare a devenit posibilă in condi
țiile istoricelor victorii ale Lniu- 
nii Sovietice asupra fascismului, 
s-a trezit 1* viață- Creând toate 
condițiile, destfuzind larg porțile 
•e®lHor pentru fiii oamenilor 
■Kweii. Partidul Muneii a chemat 
rixăr* generație să învețe eu per
severență. deoarece pretutindeni 
pe șantierele construcției socialis
te se simțea nevoia de cadre.

Prin orașele și satele prin care 
ia trecut am văzut școli noi, 
■sulte dintre ele eu ridurile încă 
rorii. in care învață cu sîrguințâ 
arii și mii de elevi. Acest lucra

Adunarea festivă 

de la Tirana
TIRANA 28 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a elibeârii Alba- 
r -r . in seara zilei de- 28 no- 
iembrie Ia Tirana a avut loc 
aourarea festivă cegar raiă 
de C.C. ai Partidului Muncii 
«La Alaaxia. «ie Ccesiliul de 

al B. P. Albania, de 
Pre^djul Consiliului General 
al Froctului Democratic al 
R P. Albania si «ie Ctroiie- 
tul ocășer-esc Tirana al Par- 
Ldului Mâneri «Ln Albania.

Raportul cu privire la cea 
de-a 15-a aniversare a elibe
rării Albaniei a fost prezen
tat de Koeo Theocbosi, mem
bru supleant al Biroului Po
litic al CC al Partidului 
Mur.cu «Ln Albania, vice-pre- 
phi*, al Consiliului «ie Mi
niștri al R. P. Albania.

----- •-----

Situația din Laos
VIENTIANE 28 (Agerpres). 

— După cum Transmite cores- 
pondenvul din Vientiane al 
agenției Reuter, trupele re
gale laoțiene continuă să îna
inteze spre Luang Prabang, 
reședința regelui Laosului, 
unde se află unitățile rebele 
ale lui Fumi Nosavan. Potri
vit corespondentului la 27 
noiembrie, compania de pa- 
rașutiști laoțieni condusă de 
căpitanul Kong Le a ajuns în 
orașui Muongkassy, situat la 
60 de mile sud de Luang Pra- 
bang.

alături de profesorul lor în deta
șamente de partizani, unii la o 
vîrstă destul de fragedă. Dintre 
aceștia 32 au căzut vitejește îu 
lupte. Urmașii lor, sutele de e- 
levi ce învață astăzi în această 
școală, cinstesc lupta eroică a 
înaintașilor străduindu-se să în
vețe cît mai bine.

La Elbasan, un minunat oraș, 
cu o vegetație mediteraniană, am 
urcat de asemenea scările unei 
frumoase școli. Peste tot se sim
țea mirosul proaspăt de mortar, 
căci la etaj constructorii încă 
mai lucrau. Fuseseră deja

Un oraș al

ln dimineața aceea de primă- 
vară, privind grupurile vesele da 
băieți și fete urcind treptele uni
versității, simbol al dezvoltării 
culturii albaneze pe făgaș socia
list, gîndul te poartă spre zilele 
cînd și ei vor porni să lucreze 
pe noile șantiere ale socialismu
lui, în fabrici, pe ogoare, la 
plantațiile de măslini, portocali 
și smochini de pe dealurile al
baneze, în școli și instituții.

PETRE MARIN

grădinilor
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rj1 ir ana — capita-
/ ia Albaniei — 

numără 
printre orașele boga
te in spații verzi și 
parcuri. Privită din 
avion, Tirana pare i- 
nundată în verdeață. 
Înainte de eliberare 
spațiile verzi se redu
ceau de fapt la mici 
terenuri pe care flo
rile și pomii erau în
grijiți doar de parti
culari. Ața se explică 
ci in 1938 orașul a- 
tea doar trei grădini 
publice a căror su
prafață totală nu de
pășea 5000 m.p. As
tăzi, orașul numără 
zeci de parcuri și 
grădini care ocupă o 
suprafață considerabil 
mai mare.

Locuitorii Tiranei

preferă în deosebi 
parcul situat în fața 
hotelului „Dajti“ și 
pe acela din centrul 
capitalei. Grădinile 
care se întind de-a 
lungul bulevardului 
„Martirii Națiunii1* 
devin deosebit de a- 
trăgătoare în deosebi 
în primele zile ale 
lunii ianuarie, cind 
încep să înflorească 
mimozele.

ingrijindwse nu 
numai de aspectul 
orașului ci și de îm
bunătățirea climei, 
precum și de o- 
dihna locuitorilor, 
guvernul popular a 
hotărit amenajarea 
unui mare parc de 
cultură și odihnă pe 
frumoasele coline 
care se întind in

spatele clădirii Uni. 
versității de Stat. 
Lucrările se desfă
șoară aici din plin 
Lacul artificial este 
gata, au fost plan
tați mii de ar
bori decorativi, au 
apărut numeroase a. 
lei, s-a construit și 
un restaurant etc. 
Se vor construi un 
teatru de vară, 
ștranduri, terenuri 
de. sport, o casă de 
odihnă pentru pio
nieri etc.

S-au luat mături 
pentru îmbogățirea 
parcurilor, grădinilor 
și bulevardelor Ti
ranei cu arbori de
corativi și palmieri, 
sau cu frumoși pomi 
fructiferi, printre 
care portocalul.

Delegația profesorilor Universității 
din Cluj în vizită la Roma

ROMA 28 (Agerpres). —
Delegația de profesori ai Uni

versității din Cluj, condusă de 
acad. Constantin Daicoviciu, care 
a participat Ia Conferința italo- 
romîni de informare științifică 
de la Bologna, a făcut la 25 
noiembrie o vizită la Universi
tatea din Roma.

Delegația romînă a făcut vizite 
la Asociația Italiană pentru Re
lațiile Culturale cu R.P.R. și la

Centrul Internațional de Cultură 
„Incontro".

La 26 noiembrie, ministrul 
R. P. Romîne la Roma, Pompi- 
liu Macovei, a oferit un dejun 
în cinstea delegației Universită
ții din Cluj la care au partici
pat prof. Giuseppe Ugo Papi, 
rectorul Universității din Roma, 
prof. Angelo Monteverdi, deca
nul Facultății de litere și filozo
fie, și prof. Aurelio Roncaglia, 
directorul Institutului de filolo
gie.

MOSCOVA. Ca urmare a ho- 
tărîrii Comitetului Central al 
P.C.U.S., în 1961 se va deschide 
la Moscova muzeul „Karl Marx 
și Friedrich Engels". Muzeul va 
oglindi viața și activitatea înte
meietorilor comunismului științi
fic avînd la dispoziție numeroa
sele materiale ale Arhivei cen
trale de partid a U.R.S.S. unde 
există peste 6.000 de documente 
originale aparținînd lui Marx și 
Engels.

STOCKHOLM 28 (Agerpres). 
— Cu ocazia încheierii vizitei 
în Suedia a delegației econo
mice guvernamentale a R. P. 
Romîne, condusă de Mihai 
Florescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei, la 25 
noiembrie. O. Gavriș, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne în Suedia, a ofe
rit un cockteil. Au participat 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
din Ministerul Comerțului ale 
Suediei, reprezentanți ai Uniu
nii exportatorilor și importa

torilor din Suedia, directori 
ai Băncii Suediei, Băncii co
merciale, Băncii de credit și 
Băncii Stockholms Enskilda^ 
oameni de afaceri, ziariști, 
precum și membri ai corpului 
diplomatic.

WASHINGTON. La 27 noiem. 
brie dirijorul rotnin George Geor
gescu a sosit în orașul Cleveland 
(statul Ohio), unul din impor
tantele centre economice și cul
turale ale Statelor Unite, unde 
va conduce două concerte ale or
chestrei simfonice locale. La ae
roport dirijorul romtn a fost in- 
timpinat de reprezentanți ai 
cercurilor muzicale, precum și 
de ziariști. Un grup de cetățeni 
americani de origină romînă a 
oferit oaspetelui flori din partea 
coloniei romîne din Cleveland.

BUDAPESTA. Tn seara zilei da 
26 noiembrie Vasile Moldovan, 
consilier cultural al Ambasadei 
R. P. Romîne la Budapesta a 
oferit un cocteil în cinstea co
lectivului Teatriilu’ ..Mad.nch" 
din capitala R. P. Ungare care 
recent a fost în turneu la Bucu
rești,
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