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Sa înveți
de la cel mai

La întreprinderea „Ambalajul 
metalic*4 din Timișoara s.a petre
cut nu de mult următorul caz. 
Secția jucării litografiate a pre
luat de la secția ambalaj-conser
ve producția cîtorva jucării. A. 
ceasta era un lucru firesc : fie
care secție să lucreze după spe
cificul ei. După această prelua
re s.a așteptat ca secția jucării 
să lucreze noile produse mai 
bine față de cum erau 
lucrate la vechea secție, 
în realitate s.a întîm- 
plat cu totul altfel. La 
sfîrșitul primei luni, 
secția jucării a rămas 
în urmă cu producția 
jucăriilor preluate. Ca
re să fie cauza ? Ce 
era de făcut ? S-au 

frămîntat, au revizuit 
au cercetat 
geaba. „Să 
ambalaj-conserve să vedem cum 
au lucrat ei jucăriile** — au pro
pus pînă la urmă cîțiva munci
tori. Și într.adevăr, au găsit ast
fel rezolvarea problemei. Lor le 
lipsea tocmai experiența organi
zării lucrului pe care muncitorii

din secția ambalaj-conserve o că
pătaseră lucrînd vreme îndelun. 
gat» jucăriile cu pricina. Munci
torii din secția jucării — în ma
joritate tineri — au stat lingă 
tovarășii lor din secția ambalaj- 
conserve, au văzut cum organ», 
zează locul de muncă, fluxul 
tehnologic. Folosind apoi în mun
că experiența însușită de Ia to. 
varâșii lor, ei au reușit să în-
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Scrisoare
către toate organizațiile

naționale și internaționale
de tineret și studenți

Stimați prieteni,

Cum se ocupă Comitetul 
orășenesc U. T. M. Timișoara 
de generalizarea experienței 

înaintate in producție

viitorul. De aceea tineretul 
este direct interesat in ’dezar
marea generală și totală care 
va elibera uriașe valori mate
riale ce vor putea fi îndru
mate spre ridicarea economiei 
și culturii popoarelor, pentru 
construcția de școli, instituții 
culturale, locuințe, orașe, pen
tru ridicarea continuă a nive
lului de viață al oamenilor. 
Uniunea Tineretului Munci
tor și Uniunea Asociațiilor 
Studenților din Republica 
Populară Romînă, întregul ti
neret al patriei noastre spri
jină cu toată însuflețirea a- 
ceastă inițiativă a guvernului 
romin și își vor aduce contri
buția la înfăptuirea măsuri, 
lor corespunzătoare în această 
direcție.

Avem convingerea că toate 
organizațiile de tineret și 
studențești care militează pen
tru menținerea și consolida, 
rea păcii vor aprecia iniția
tiva guvernului romin și-t 
vor acorda tot sprijinul atât 
Pe plan național cit și pe plan 
internațional. Uniunea Tine
retului Muncitor și Uniunea 
Asociațiilor Studenților din 
Republica Populară Romînă 
își exprimă speranța că orga, 
nizația dumneavoastră se va 
pronunța în favoarea acestei 
inițiative, va solicita guvernu
lui dumneavoastră ca repre
zentanții săi la sesiunea 
O.N.U. să sprijine înscrierea 
Pe ordinea de zi și dezbaterea 
în Adunarea Generală a 
O.N.U. a propunerii guvernu
lui romin, contribuind Ia 
stabilirea măsurilor pentru 
aplicarea ei în viață.

Ne adresăm dumneavoastră 
cu convingerea că finind sea. 
ma de ‘ 
bleme 
buția 
pentru 
rile tineretului a ideilor păcii, 
înțelegerii și respectului re. 
ciproc intre popoare.

Tn speranța că ne veți co
munica părerea organizației 
dumneavoastră față de proble
mele ridicate în această scri
soare, primiți, dragi prieteni, 
saluturile noastre cordiale.

rilf de intoleranță și ură ra
sială, precum și cele cu ca
racter ațițător la agresiune și 
revanșarde care continuă a 
fi încurajate in diferite țări 
de anumite cercuri interesa
te în menținerea încordării 
internaționale și a atmosferei 
de „război rece". Nu întâm
plător tocmai acolo unde in 
educația tineretului a fost 
propagat spiritul militarist, 
ura națională și rasială sau 
unde combaterea lor 
neglijată au avut loc 
nea manifestări.

Un însemnat rol 
poate avea în această privință 
Organizația Națiunilor Unite 
care, conform Cartei sale, este 
chemată să mențină pacea, și 
securitatea internațională, să 
ia măsurile cele mai eficace 
pentru prevenirea și înlătura
rea amenințărilor împotriva 
păcii, să dezvolte relații prie
tenești intre națiuni și să fie 
un centru pentru coordonarea 
strădaniilor națiunilor in ve
derea atingerii acestor scopuri 
comune. Dezbaterea acestei 
probleme în sesiunea apro
piată a Adunării Generale 
O.N.U, ar putea duce la ho- 
tărirea pe care toate popoarele 
o vor saluta, de a recomanda 
guvernelor statelor membre 
ale O.N.U., organizațiilor și 
instituțiilor specializate să a- 
corde o atenție sporită pro
blemelor legate de educarea 
tineretului în spiritul păcii, 
înțelegerii și respectului re
ciproc între popoare, să în
treprindă și să sprijine acțiuni 
în vederea întăririi prieteniei 
între tinerii din toate țările 
lumii indiferent de concepțiile 
lor politice, filozofice, i 
gioase sau de deosebirile 
rasă.

Aceste considerente au 
terminat guvernul romin 
propună înscrierea Pe ordinea 
dg zi a Adunării Generale a 
O.N.U, a problemei mai sus- 
amintite. în menținerea și în
tărirea păcii sînt vital intere
sate popoarele lumii, întreaga 
tânără generație.

Pentru noi. tinerii, a apăra 
pacea înseamnă a ne apăra

Comitetul Executiv 
al Uniunii Âsociqțiilor 

Studenților din Republica 
Populară Romînă

Ne adresăm dumneavoastră 
într-o problemă ce preocupă 
in mod deosebit pe 
ce iubesc pacea și 
resați în asigurarea 
fericit al omenirii : 
tinerei generații < 
rane. De educația care se face 
tineretului de astăzi depinde 
in mare măsură dacă efortu
rile depuse pentru a apăra 
generațiile viitoare de ororile 
războaielor vor fi sau nu în
cununate de succes. Profilul 
moral al tinerilor, spiritul în 
care aceștia sint educați — 
preocupă din ce in ce mai 
mult pe toți oamenii iubitori 
de pace.

Ținind seama de însemnă
tatea acestei probleme și de 
răspunderea ce revine in di. 
recția aceasta tuturor organi
zațiilor naționale și interna
ționale de tineret și studenți, 
politice, sindicale, culturale, 
sportive, precum și altor or
ganizații care se ocupă de 
probleme care interesează ti
neretul și studenții, dorim să 
vă aducem la cunoștință ini
țiativa Guvernului Republicii 
Populare Romine Ia apropiata 
sesiune a Organizației Națiu
nilor Unite.

Guvernul romin a propus 
Înscrierea pe ordinea de ri a 
celei de-a 15-a sesiuni a Adu
nării Generale O.N.U. a unui 
pnnet privind: „Măsuri pen
tru promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțele
gerii între popoare". Guvernul 
țării noastre a propus să se 
dezbată pe 13rg și eficient a- 
ceastă problemă și să se stabi
lească măsurile concrete, cele 
mai corespunzătoare.

Stimați prieteni, această 
propunere izvorăște din pro
funda dragoste de pace a po
porului și a tineretului țării 
noastre și ea corespunde inte
reselor și necesităților arză
toare ale popoarelor și tinere
tului din toate țările.

Nu pot să nu producă o 
adincă îngrijorare manifestă-

• toți acei 
sint inte- 

, viitorului 
educația 

contempo-

a fost 
aseme-

Șeful de brigadă Cadăr loan ce 
Ic Fabrica de hirtie și celuloză 
„Steaua Roșie*4 din Bacău ex
plici nd utemistei Dimintineanu 
Maria modul de funcționare a 
mașinii de liniat caiete școlare.

pozitiv
niciodată nu dă rebuturi. în me
die tînărul tăietor depășește nor
ma de producție cu 40-—50 la 
sută. Toți vorbesc despre el, ca 
despre un adevărat „as“ în me. 
seria lui. In același timp, în alte 
secții ale întreprinderii lucrează 
alți tăietori. Ei însă nu au ex
periența lui Stempel și cei mai 
multi dintre ei obțin rezul
tate mediocre în muncă. Nici 

Kirs Matei, nici Cosma 
Vasile, nici ceilalți tă. 
ietori n-au învățat de 
la Stempel, nu-i cunosc 
și nu și-au însușit ex. 
periența acestuia. Nu 
și-au însușit această ex- 
periență din proprie 
inițiativă «i nici orga, 
nizația U.TJd. nu i-a 
această privință.

PLECAREA LA MOSCOVA A UNEI DELEGAȚII A U.T.M.

fContinuare în pag. 3-a)

mașinile,
materialul, dar de. 

mergem Ia secția

V. CONSTANTINES  CU

drepte situația creata în prima 
luna, ba chiar să obțină succese 
importante.

Iată o altă situație. în secția 
presă din aceeași întreprindere 
lucrează la o foarfecă Stempel 
Nicola. Acest tînăr este un tăie, 
tor vestit în multe întreprinderi 
ale orașului. El își organizează 
cu pricepere locul de muncă, lu
crează multă rapiditate și

ajutat în
lati deci că în procesul mun

cii oamenii caută, se străduiesc 
să găsească noi metode, noi po
sibilități fi rezerve de a ridica 
productivitatea muncii, de a rea
liza economii, de a reduce pre
țul de cost și a îmbunătăți cali
tatea produselor. Se naște astfel 
o valoroasă experiență de mun
că. In cazul de față însă, la în
treprinderea „Ambalajul meta
lic” această experiență nu este 
extinsă, nu este generalizată sis
tematic, pentru a fi cunos
cută, însușită și aplicată de 
masa largă a tinerilor munci
tori. Așa se face că în aceeași 
întreprindere. în două secții di
ferite — Ia doi pa?i una de alta 
— sînt tineri care muncesc foarte 
bine, au o experiență valoroasă 
de muncă și alții care, frâmîn- 
tindu.se pentru a găsi metode și 
soluții de mult descoperite și fo
losite de muncitorii din secția 
cealaltă, muncesc slab.

Ocupîndu-se de îndrumarea ti
nerilor în producție, de organi. 
zarea lor în forme specifice de 
muncă, dezvoltîndu-le și stimu- 
lîndu-le aptitudinile creatoare, 
organizația U.T.M. de la „Am
balajul metalic14 avea în același 
timp datoria să generalizeze larg, 
sistematic experiența pozitivă a- 
cumulatâ de fruntașii ia muncă. 
Din păcate însă nefiind îndru
mată și ajutată de Comitetul oră. 
șenesc U.T.M.-Timișoara, organi
zația U.T.M. din întreprinderea 
amintită n-a făcut acest lucru.

Multe organizații de bază 
U.T.M. din orașul Timișoara au 
obținut o experiență bună in 
organizarea și conducerea tinere, 
tului în producție. La fabrica 
„Electromotor", de pildă, organi
zația U.T.M. a trecut la organi- 

brigăzilor pe baza celor

ÎNTRECEREA 
PE PROFESII

la 
din

Imaginea este luată de la ba neul de etalonare a vitezo me- 
trelor pentru camionul „Steagul Roșu", piese ce se lucrează la 
Uzinele „Metrom" din Orașul Stalin. In clișeu se văd tinerii 
Mezin Ernest și Moconu Ștefan făcind etalonarea cîtorva vite- 

zometne.
Foto: N. STELORIAN

Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri, Chivu Stoica, 

a domnului Stamatis Merkuris
Luni 12 septembrie, preșe

dintele Consiliului de Miniștri* 
Chivu Stoica, a primit în au
diență pe dl. Stamatis Mer- 
kuris, președintele Mișcării 

^ pentru înțelegerea balcani
că din Grecia, deputat, fost 

ministru.
DJ Merkuris a fost însoțit

de dl. Ioanis Evanghelidis, de
putat.

La primire au luat parte vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnăraș și mi
nistrul Afacerilor Externe, A- 
vram Bunaciu.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă cordială. ,

Cu cîtva timp în urmi. 
Uzina „Electroputere“ 
Craiova a pornit întrecerea 
pentru cea mai bună brigadă 
și echipă și cel mai bun mun
citor în meseriile de turnă
tor, lăcătuș, bobinator și 
strungar.

Zilele trecute, cînd 
cut bilanțul pe luna 
au fost cunoscuți și 
cîștigători ai întrecerii , _ _
fesii. în secția turnătorie a 
uzinei, de exemplu, unde în 
luna august s-a redus pro
centul de rebuturi cu 1 la 
sută față de luna iulie. între
cerea a fost cîștigată de e- 
chipa de turnători-formari
condusă de Ion Negoiță.

Titlul de „cel mai bun“ în 
meserie îl dețin acum și lă- 
cătușii-^montori din brigada 
de tineret condusă de Iustin 
Guță.

s-a fă- 
august, 
primii 

pe pro-

Duminică dimineața a pă
răsit Capitala, indreptindu-se 
spre Moscova o delegație a 
Uniunii Tineretului Muncitor 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin. prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., care va participa 
la ședința de constituire a Co
mitetului Internațional de 
pregătire a Forumului Mon
dial al tineretului.

Din delegație fac parte tov. 
Nicolae Roman, secretar al 
C.C. al U.T.M., și Vasile Flo
rea, membru al Biroului C.C. 
al U.T.M.

La plecare delegația a fost 
condusă la aeroport de secre
tari și membri 
C.C. al -------

Șantier nou la
în orașul Cluj s-a deschis 

de curind șantierul pentru 
construcția unei fabrici 
medicamente. incepind 
secția de sinteză care va

SITUAȚIA

U.T.M.

Cluj
o mare

ai Biroului

(Agerpres)

hală de fa-

de
cu

cu-

prinde 
bricație și instalații aferente. 
In noua secție, care va fi do
tată cu utilaj modern, se vor 
produce anual circa 30.000 
kg. de produse medicamen
toase de sinteză — cloramfe- 
nicol, nitrofuran, pentazol și 
altele. —•—

reli- 
dc

Așteptindu-l pe bibliote
carul căminului cultural 
„George Coșbuc" din Slo- 
bozia-Mîndra, raionul Tur- 
nu-Mâgurele, am dat peste 
următoarea „Situație • a 
cărților și a cititorilor in
cepind de la 1 ianuarie și 
pină in prezent1*, pe care 
probabil, bibliotecarul, care 
intîrzia să se arate, de-a- 
bia o terminase, de vreme 
ce încă cerneala1 avea un 
luciu sticlos, semn de pros
pețime. Am citit-o :

„Biblioteca a eliberat și 
a primit înapoi 6.827 de 
volume în decurs de 7 
luni la un număr de 500 de 
cititori. Dintre ei 422 sînt

De la ministerul 
inuătămfnîuiul șl cununi

Ministerul învățămîntului 
și Culturii aduce la cunoștin
ța candidaților pentru con. 
cursul de admitere la institu
țiile de învățămînt superior 
că înscrierile se pot face pînă 
la 14 septembrie 1960 orele 20.

Și elevele Școlii elementare 
nr, 6 din Galați participă la 
pregătirile pentru deschide

rea noului an școlar.
Foto : A. VIERU

Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului 

Muncitor

d e- 
să

importanta acestei pro
vă veți aduce contri- 
la eforturile comune 
promovarea în rindu-

țărani colectiviști. 'Prin
tre aceștia se numără și 
peste 100 de fete. Restul 
cititorilor îl formează in
telectualii satului.

Din cele 6.827 de volume 
care au fost citite, 3.475 
sint cărți de literatură be
letristică, 1840 — cărți pen
tru copii, 880 — cărți a- 
grotehnice și 268 cărți teh
nice.

Comisia concursului „Iu
biți cartea" a eliberat 47 
de insigne de „Prieten al 
cărții*1 iar alți 280 de în
scriși la concurs așteaptă 
si fie examinați".

Am privit în jur. O în
căpere spațioasă, primi
toare. cu pereții înconju
rați de rafturi ticsite cu 
cărți. Ferestre mari adu
ceau în cameră o lumină 
odihnitoare care te invita 
insistent la lectură.

Afară, în fața clădirii, 
tn fața căminului cultural 
nou construit, în care se 
află și biblioteca, am pri
vit un monument, o piatră 
albă, cioplită grav, pe care 
am citit: „Aici au fost 
omorîți in răscoala de la 
1907 Stănică Dachin și 
Florea Neațu**.

Cineva mi-a spus mai 
apoi că în vremurile ace
lea in Slobozia-Mîndra nu 
exista nici o carte de citit, 
iar pe locul unde se înalță 
astăzi căminul cultural se 
afla conacul unui anume 
boier Calimaki.

Șantierul
școală și familie

Colectivul de muncă ol Uzi
nei Chimice Rîșnov din re
giunea Stalin, a îndeplinit 
planul de producție pe pri
mele 7 luni ale anului în 
proporție de 118,4 la sută 
și a realizat economii de 
materiale peste plan in va
loare de 923.000 lei. In cli
șeul nostru : vedere generală 

Chimice Rișnov,
' PETRE GHELMEZ

(Agerpres)

u cîtva timp în urmă, putea 
fi văzut de două, trei ori 
pe săptămină, jos, pe șo

sea, la poale’e masivului de 
beton care zăgăzuiește apele 
Bistriței, un flăcăuaș de la 
țară. Venea cu lapte, la Baraj, 
să-l vindă muncitorilor. Nu era 
el lui laptele, că 
decit ce era 
pereche de opinci, 
le ferfeniță, niște 
- căpătați - ajunși de la

el n-avea 
pe dînsul : o 

cu obiele- 
cl oared 

. . o
vreme doar o închipuire, șl o 
pălărie bătută de ploi și soare, 
spartă-n fund și pleoștită pe 
ochi. Nu era al iui taică-su 
laptele, că tată n-avea. Venise 
din război beteag și prin ’46 a 
murit Nici nu-l mai ține minte. 
Nici mamă n-cvea. Murise și ea 
prin ’56. Laptele era de la vacile 
Linei lui Pîntea. Ea il luase „din 
milă“ pe Simion, slugă de 
dirvală, doar pe mineare.

Și Simion venea cale de două, 
zeci de kilometri, tocmai da 
la Dămuc, vindea laptele - la 
unu o oca, la altul două, care 
cum avea nevoie — și apoi se 
așeza mai încolo, să-și risipeas.

Lucrările Plenarei lărgite
a Consiliului Central

al Sindicatelor
în zîua de 12 septembrie 

au avut loc lucrările Plenarei 
lărgite a Consiliului Central al 
Sindicatelor.

Plenara a hotărit:
Convocarea la 26 octombrie 

1960 a celui de-al IV-Iea Con
gres al Sindicatelor din Repu- 
blica Populară Romînă, cu 
următoarea ordine de zi t

1. Raportul Consiliului Cen. 
trai al Sindicatelor cu privi
re la activitatea sindicatelor 
din R P.R. în perioada dintre 
Congresul al IlI-lea și al IV- 
lea al Sindicatelor și sarcinile 
ce revin sindicatelor pe baza 
hotărîrilor celui de-al 
Congres al P.M.R.

2. Raportul Comisiei 
trale de Revizie.

3. Adoptarea noului 
al Sindicatelor.

IlI-lea

Cen-

Statut

4. Alegerea Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și a Comi
siei Centrale de Cenzori.

Plenara a adoptat proiectul 
noului Statut al Sindicatelor 
din R.P R. care urmează să 
fie supus spre aprobare celui 
de-al IV.lea Congres al Sindi
catelor, precum și măsurile ce 
urmează a fi luate de organe
le și organizațiile sindicale în 
vederea dezbaterii proiectului 
cu întreaga masă a membrilor 
de sindicat.

De asemenea, a mai hotărit 
eliberarea tov. Pascu Nicolae 
din funcția de secretar și 
membru al Prezidiului C.C.S. 
și cooptarea tov. Coteț Ion ca 
membru al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor Și alegerea 
ea în prezidiu și secretar al 
C.C.S.

eă o Icacă truda drumului și 
privea cu ochii mari la forfota 
acelor oameni aprigi care fă
ceau să crească de la o zi la 
alta muntele de beton al bara
jului.

In mintea lui, oamenii aceștia 
căpătau dimensiunile uriașilor 
sfarmă-piatră, de care citise 
cînd făcuse și el cele 4 clase 
la școala din sat. In mintea lui 
noțiunea de om cuprindea doar 
ceea ce-i dăduse experiența 
sa, de copil orfan, despre ea. 
meni : «I, tușă-sa Lina, alții ca 
ei din sat... Constructorii bara
jului însă nu se asemănau nici 
pe departe cu ceea ce el admi
tea că se poate chema om, așa, 
ca toți oamenii. Altcum, de n-ar 
fi fost așa, ar fi însemnat că 
intre el și oamenii de-aici n-ar 
fi fost nici o deosebire I Ar fi 
însemnat că și el poate ajunge 
ca dinșii... Nu I Gindul ăsta, 
care i se furișa în suflet și-l 
muncea zile de-a rindul, il a- 
lunga departe de el. Cum o să 
ajungă el ca dînșii ? I

De întrebat, nu-l întreba ni
meni ee-i cu el. Veneau, luau 
laptele, il plăteau și plecau, fie. 
care la . 
El, sfios, 
trebe pe 
zi...

— De unde ești, măi băiete ?... 
Mirat, Simion îl privește pe cel 
din fața sa. Un flăcău tînăr, 
ars de soare, în salopetă, ii 
spune de unde e. li mai spune 
apoi și altele, li spune pînă la 
urmă tot ce putea el ști despre 
dînsul, că prea multe n-avea 
de spus. Și, minune I Omul cel 
„aprig*4 n-a mai plecat la trea* 
ba lui. L-a luat cu el pe Si
mion. L-a purtat prin tot șan
tierul, peste tot : sus, pe baraj, 
jos la fabrica de beton, apoi 
tocmai sus, la macaralele uriașe 
care străjuiesc ca niște vulturi 
înălțimea munților din jur, apoi 
la club, la dormitoare, la ate
liere - peste tot. Ultimul popas 
l-au făcut la sediul organiza
ției U.T.M. Simion — se-nvîrtea 
lumea cu dînsul, nu alta ! L-au 
lăsat să-și vină în fire, apoi 
Gheorghe Lungu, secretarul ute- 
miștilor de la Baraj l-a întrebat 
zîmbind :
- Ei, îți place la noi, Simi- 

oane ?.. Ce să răspundă Si
mion I După toate cele cite vă
zuse, gindul lui, care-l muncise 
zile de-a rindul, i se părea acum 
mult mai departe de dînsul.
- Ce zici, nu vrei să vii șl tu 

la noi, să te faci constructor ?... 
Simion simte că-l ia așa, un fel 
de călduri, de amețeli, i se pare 
că visează. „Nu, de bună sec

rostul lui, care-ncotro. 
nu îndrăznea să în- 
nimeni... Pină intr-o

SAVIN STELIAN
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Duminică a început:

Turul ciclist al R. P. R
Două 

săptămini 
pe bicicletă
Părea, în ajun, că va fi reedi

tat decorul mohorit, ploios și 
rece al Turului ciclist de anul 
trecut. Cei care luaseră startul 
in 1959 se gîndeau fără plăcere 
lâ prima și memorabila etapă 
Spre Focșani : peste cinci ore de 
fulttj printr-o perdea nesfîrșită 
de apă, pe 0 șosea alunecoasă^.. 
Dar iată că anul acesta, la star
tul celei mai mari și tnai difi. 
cile curse cicliste din țara noas
tră/ S-a t,aliniat" o aurie du
minică de septembrie/ ca un fel 
de „premiu de încurajare" la in. 
cepiltul celor două săptămini ce 
se anunță nu lipsite de drama
tism. Cicliștii s-au aburcat în șa 
cit multă- btină dispoziție. Spor
tul cu pedala, odinioară anonim, 
și*â Oiști gat in (inii din Urmă un 
spgctatot entuziast. Cîteva succe. 
se de răsănet Obținute de „băieții 
tioștri" pe șoselele din Franța, 
recenta performanță olimpică a 
lui CoSrna — și iată ciclismul 
plasat in centrul atenției și cu
riozității spectatorului.

Deși spectatorul cursei pe bi
cicletă e poate cel mai nedrep
tățit: este doar1 spectatorul unei 
clipe, al unei frînturi/ în cel 
rnai bun caz al unei plecări 
și (sau) sosiri. Echipa, jucătorul 
prefefat — la fotbal, rUgbi, atle
tism etc. evoluează corhplet 
sub ochii spectatorului. Ciclistul, 
insă, e o nălucă, un punct. Apa. 
fă și dispare cu viteza unui au- 
tohiobil. Abia a doua zi vei afla 
filmul cursei din care n-ai văzut 
dealt o secvență. îți vei imagina 
„evad-area“, bariera de tren lă
sată, ah!, inoportun, pana de la

TABELA DE MARCAJ

kilometrul cutare/ iți vei repre- 
zdrtlâ cățătarea dramatică din 
munți, ifrrintul irezistibil... Sule 
de mii de spectatori — număr 
record la o manifestare sportivă 
— asistă la această cursă din 
1960 ce se desfășoară in spațiu, 
pe 1069 kilometri, iaf in timp — 
două săptămini. Două săptămini 
din care nU apuci decît o Clipă. 
Suficient, insă pentru a nu uita 
splendida imagine a alergătorului 
aplecat peste coarnele străluci, 
toare de metal, încordat in peda
lă, continuu zorit de eei din fațu 
ca și cei din spate, sau zofin- 
du-i...

Imaginea achdSta, bucureșt&nii 
au avut fericitul prilej de a o 
contempla duminică de mai mul
te ori, prilejul fiinriu-le oferit de 
specificul primei etape : circui- 
hd e^lor 13 ture. La început, 
Cursa a făcut un fel de mare 
plimbare colectivă pe asfaltul 
șoselei, dar, încetul eu încetul 
zecile de km. și-au spus cuvin- 
tul. Partea a doua a cursei a 
evidențiat, sub privirile mereu 
1hdi pasionate ale zecilor de mii 
de oameni, un element despre 
cară spectatorul de o clipă aude 
doar : tactică. Ca în toate spor
turile, efortul fizic nedublat de 
gindire nu duce la nici un re. 
Zultat; Gîrtdirea tactică în elclism 
și mâi ales înlr-o întrecere de 
amploarea Turului ciclist al R.P. 
Romine, presupune un puterme 
Spirit de echipă, un minuțios 
calcul al evadărilor, o inteligen
tă echilibrare a efortului.

ÂSistind la dceastă primă eta- 
păi spectatorul își va putCa ima
gina mai lesne, tot ceea ce se 
Va petrece în următoarele două 
săptămini pe trâseul atît de va.' 
riat al Turului ciclist. Tactica j 
uăei etape nu este decît o veri
gă dintr-Un întreg ansamblu : 
strategia de-a lungul celor 1660 
kiti,, dmestec de calcul, inspirație 
și... neprevăzut. Iată de ce gin- 
diteă trebuie aliată cu serioase 
resurse morale.

Turul ciclist este și o mare în- 
ffeâere a vbințeloT, tnai ales anul 
acesta, cind cicliștii noștri au de 
irîfruhtăi asaltul unor valoroși 
cbiicufenți de pesta hotare. Cite 
PlârUeitte de oboseală de-a lun
gul cătat două săptămini pe bi- 
âicietă! Se sparge, iar se sparge 
6âu6iUcul... plouă, iarăși plouă... 
diti dou un deal, și din nou... 
Tiilârâțe, voință, gînduri, curaj 2 
•=■ clipă de clipă, zi de zi, iată | 
ce i să Cără ciclistului pornit, 
lâ ăââst mijloc hUriu dă septem
brie, jtlr împrejurul țării, iată 
Dftagineâ viitbărel&r două Săptă. 
third pe bicicletă.

VICTOR VÎNTU

Prirfta etapă a Turului cteîist al R.P.R. pe o,~-> o 0*9’
bucure steni loc un speocco’

Fote : VAStU tANGA

Etapa a doua a categoriei A 
la fotbal

desfășurat 
doua etape

Duminică s-au 
jocurile celei de-a 
a campionatului categoriei A 
la fotbal. In Capitală, pe sta
dionul (Ciulești noua promo
vată în prima categorie 
C.S.M.S.-Iași a reușit să ob
țină un nesperat rezultat de 
egalitate : 3-3 in fața echipei 
gazdă Rapid. Pe stadionul „23 
August- echipa campioană a 
țării C.C.A. a cîștigat cu ca
tegoricul scor de 7-1 (4-6) îri- 
tîlriirea cu Corvinul Hune-1 
doara. Alte rezultate înre
gistrate : Diiiamo Bacău — 
Știința Timișoara 3-2 ; 
Arad—Progresul

4-0 ; Minerul LupenwF»*tf! 
CodMMfi 9-t * ffîiÂța CI jj — 
Dinamo Ruc\ir&‘i 0-1 ț Stea
gul Roș j Orașul Stai m—Pe
trolul Pioeștj 1*1.

în clasament conduce eehi- 

urmată de C.C.A. cu 
humăr de puncte dar 
golaveraj inferior.

pa Dinamo București 
puncte 
același 
cu ufi

l’n debut

, U.T.
Sudurești

PE SCURT
In orașul Dublin s-a dispu

tat j.oCuI internațional d6 
fotbal dintre echipele selec
ționate secunde ale Irlandei și 
Islandei. Fotbaliștii irlandezi 
au terminat învingători cu sco
rul de 2-1 (1-1).

♦
Intr-un meci internațional 

de fotbal disputat duminică 
la Leipzig selecționata orașu- 

. Iții â învins cu scofdl de 9-2 
(3-1) echipa reprezentativă a 
orașului Belgrad. Jocul a con* 
tat pentru primul tur al ebrti- 
petiției dotată cu ~ 
șelor Expoziție".

„Cupă orâ-

Bravo, formației C.S.M.S. lași, 
debutantă in categoria A. După 
prirtiele două etape și-a îmbogă
țit palmaresul cu o prețioasă vic
torie șl un rezultat de egalitate 
Mefittil, însă, revine echipei fnâi 
ales pentru evoluția în joc, cali
tatea și spectacolul partidelor 
susținute Echipă de categoria B 
pină rtlai ieri, ea a reușit să se 
situeze printre fruntașele clasa
mentului categoriei A, alcătuit 
după două etape. Dacă s.âr fi 
alcătuit și-un clasament pentru 
calif stea partidelor din etapa l-a 
și-a 11-a de bună seamă era ți 
aici îfi frunte.

De altfel se pare că mobiliza, 
rea ■întregii forttitițu itașene, efbf- . 
tul colectiv al echipei, constituie 
,,secretul" jocului de calitate, ăl 
victoriei în ultimă instanță.

C.S.M.S. Iași a avut mari e- 
ntfyțil pentru prima confruntare 
tn A, cu Minerul Lupeni. Emo
țiile erau provocate mal cu sea
mă de constatarea unor deficiențe

★

Clasamentul etapei
A Il-A î 1. W. Ziegler (R.P.R. 5 
fntef&t) 4h 33’27” (timp cu bo-j 
flificație 4h 32’27”) ; 2. R. Heu- j 
Veimahs (Belgia) 4h 33’40” ? 
(tilitp cu bonificație 4h 33’ 5 
10”) ; 3. V. Van Sfchil (feel- 
gia) același timp ; 4. L. Za- g 
itoriî (ft.P.R.) același tirilp ; j 
â. I. Brahâru (R.P.R.-tinerei) 
4h 33’47” ; 6. G. Moicfeanu
(Ă.P.H) 4h 33’51”.

In clasamentul general indi
vidual conduce belgianul R. 
Heuvetmans cu 6h 23’42” ur
mat de Ziegler (R.P.R.-tine- 
ret) — 6h 23’59” și L. Zănoni 
(R.P.R.) - 6h ^5’12”. Pe echi
pe în fruilțea clasamentului 
se află R. P. R. tineret.

încheierea 
Jocurilor Olimpice

de la Roma
ROMA-forin telefon de la 

trimisul special „Agerpres" 
T. Vomicu).

într-o atanosferă de mare 
sărbătoare duminică seara 
s-a încheiat la Roma cea de-a 
17-a ediție a Jocurilor Olim
pice de vară. în tribunele sta
dionului din care am urmărit 
desfășurarea unor întreceri 
atît de frumoase și pasionan
te se aflau 100.006 de specta
tori venițj să-și ia rămas bun 
de la reprezentanții celor 85 
de țări.

în sunetele fanfarei, 12 ma- 
rinări și 8 studehți ăi Institu
tului de Sport și Educație Fi
zică trec pe pistă, îndreptîn- 
du-se spre dreapta acesteia, 
nu departe de Ihtia de sosire, 
unde se afla catargul pe care 
de 18 zile fluturi steagul alb 
cu cele 5 cercuri olimpice. Ei 
formează garda de onoare a 
steagului. în curînd, se ală
tură șî o parte a echipei ita
liene cuprinzând pe purtătorii 
medaliilor de aur cucerite la 
Jocuri de sportivii acestei 
țări. în lumina reflectoarelor, 
trompeții intonează de trei 
ori semnalele olimpice.

€u aceasta a început festi
vitatea de închidere, la care 
au asistat primul ministru al 
Italiei. A. Fanfani. președin- 
tele Comitetului de organiza
re, Giullio Andreotti, și pre
ședintele Comitetului Olimpic 
Internațional. A. Brundage. 
Pe marile tablouri din stînga 
și din dreapta stadionului a- 
par cu litere luminoase cu
vintele „Citius, Altius, For
tius". Lingă trepiedul pe care 
arde flacăra olimpică s-au ali
niat membrii grupului artistic 
„Fedeli di Vitorchiano". Deo
dată se aud acordurile uițui 
marș șj pe stadion își fac in
trarea, unul după altul, pur
tătorii steagurilor celor 85 de 
țâri participante Ia Jocuri. în 
frunte se află steagul delega
ției grecești.

Președintele Comitetuluf 0- 
limpic Internațional (C-LO.) 
declară închisă cea de-a 17-a 
ediție a Jcieurilot Olimpice, 
inVifînd tineretul din întrea
ga lUfhe sâ se ir.filnească la 
cea de-a 18^a ediție din lfM 
de la Tokio, după care mem
brii grupului pedeli di Vi- 
torchiancr erectilă din trom
pete sefttnalcle Roffieî. AțM 
fanfara și corul ^Santa Ced- 
1M* eîntâ hteral Olimpic. !n 
ace* ump. flacăra de pe tre- 
pted te mMe încet. IftceC. 
StadtoM întreg te 
in întuneric pentru cîteva ci- 
pe. dar aceasta durează foar
te puțin deoarece tpeclatorii 
aprind torțe pretutindeni In 
tribune.

Rțsvnâ apt», la tcurț inter- 
ral S salve de tun. Marinarii 
coboară stas#
-ump ce studenții Institutului 

FizScft îl 
jtardu- 
de Mas

cagni Stege.'ji părăsesc ți ei 
stadionul fa ‘Jmp ce spectato
ri: In pictotre continuă sâ 
aplaude frenetic. Pe tablourile 
din stingă |i dreapta stadio-

nului apar cuvintele „La re
vedere. Tokio 1964“.

★
După încheierea Jocurilor 

Olimpice de la Roma agen
țiile internațtonaie de Dresă și 
ziarele au alcătuit tradiționa
lele clasamente neoficiale ve 
puncte, luînd în considerație 
rezultatele 
tivi clasați 
Indiferent 
punctaj, în 
samente pe 
echipa Uniunii Sovietice care 
a cîștigat întrecerea sportivă 
cu echipa S.U.A., devenită 
punctul de mare atracție al 
ultimelor ediții a Jocuri tor O- 
iimpice. Sportivii sovietici au 
cucerit 103 medaPj dintre 
care 43 de aur, 29 de argint 
și 31 de bronz în timp ce 
sportivii din S.U.A. au cîști
gat 71 de medalii (34 aur, 21 
argint și 16 bronz).. Sportivii 
sovietici s-au prezentat, invit 
mai bine pregătiți ca la .J. O. 
de la Melbourne, dovedind 
însemnate progrese și în alte 
discipline, in acest sens sînt 
elocvente medaliile olimpice 
de aur cucerite pentru prima 
oară la ciclism, iahting, scri
mă și călărie. în total sporti
vii din U.R.S.S. au acumulat 
81O'/2 puncte, după clasamen
tul întocmit de agenția ameri
cană „United Press Interna
tional". Pe locul doi urmează 
echipa S. U. A. cu 56471 
puncte, iar pe locul 3 echipa 
Germaniei cu 3187a 
După cuta se vede Sportivii 
sovietici au obținut 32 meda
lii mai mult ca sportivii din 
S.U.A. și a întrecut echipa a- 
mericană cu 246 puncte.

în general sportivii din 
R. P. Ronftînă au avut o cârti- 
portare meritorie, ocupînd lo
cul 10 în Clasamentul general 
neoficial pe medalii și puncte. 
Ei au obținut 3 medalii 
aur. una de argint și 6 
brona, întrecînd o serie 
Uri cu o veche tradiție 
^ort ea Suedia, Franța, Fin- 
Zanda, Elveția, Belgia și Nor- 
vegiar ~~ - - —

romîni au cucerit 
multe medalii de âur 
cei difl Anglia, iar 
Frafitaî nu a obținut 
ntodalie de aut'.

primilor 6 spor-» 
în fiecare probă, 
de sistemul de 
toate aceste cla- 
primul toc se află

puncte.

de 
de 
de 
în

pe t^nârcfff că Spor
iri ai 

decît 
echipa 
niCi o

otiiDpfc, in

tfe Spor» $i Educați 
spre teftfe 

tthmihe Soared

promițător
- care privesc capuoiul 

tfltrț compontroente 
sebi, pregătirea fiiică. 
acestor lacune avea în bună mă. 
sură un caracter obiectiv : în 
ultima per load n de pregătire, 
unU dintre componența echipei 

' etU participat sporadic ia antre
namente deoarecg se pregăteau 
pentfu examenul de admitere la 
facultate. în cea de a doua eta
pă ne-au dovedit că aceste la. 
cune pot fi lichidate , mai de 
vreme deșii se bănuia. Ieșenii au 
Iftvîfls emoțiile, du dorit un re
zultat bun, au luptat pentru el 
cit âtdoăre șl l-au cucerit pe 
r/f.

Așadar ieșetiU pftirtM din 
mele etape campionatul de 
bal ca pe un examen, care 
bute trecut cu bine și foarte bine. 
$i ăttpâ ........... .
obținui 
Fs t6 uh

legăturii 
țij îndeo- 
Existența

me.
pft. 
fot- 
tre.

pftmgle confruntări au 
asemenea calificative, 

promițător.debut

R. VASILE

Tâtoru va înscrie un nou punct în favoarea echipei sale, C.C.A. (fâiă dih întîlnirea C.C.A- 
Corvkrttl Hunedoara).

Foto! H VASILE

Atletii greci 
se pregătesc pentru 
locante Balcanice
Atleții greci se pregătesc 

intens în vederea Jocurilor 
Balcanice care vor începe 
peste cîteva zile la Atena. Cu 
prilejul unui Concurs inter- 
național disputat duminică la 
Atena atleții selecționați în 
echipa reprezentativă a Gre
ciei au avut o ihrumoasă com
portare. In prbba de 3.000 m. 
obstacole victoria a revenit 
lui Papavasiliu cu timpul de 
8<47’’ 8/10. în proba de sări
tură cu prăjina. cî$tigată de 
campionul olimpic Don Bragg 
(S.U.A.), recordmanul grec 
Rouhanis a realizat același 
rezultat : 4,40 m. Un nou re
cord grec a stabilit la arun
carea suliței Anifantakis cu 
73,69 m.

Un nou record 
mondial la înot

în cadrul unui concurs de 
natație desfășurat în localita
tea Uppsala înotătoarea sue
deză Jane Cedequist a sta
bilit un nott record mondial 
în proba de 1.500 m. liber cu 
timpul de 19’23” 6/10. Vechiul 
record era de 19’25” 7/10 și 
aparținea lisei Konrads (Au
stralia).

Toamna si-a anunțat în ul
timele zile sosirea, preve- 
nîndu-ne că îrf curînd va 
trebui sâ ne luăm rămas 
bun de lâ sporturile speci
fice sezonului de vara. Nu-i 
nimic, ne vom întoarce din 
nou în săbie de sport, în 
bazinele de înot sau bacu
rile de canotaj acoperite. 
Pînă atunci o plimbare cu 
iola are acum tare mult 

farmec.
Foto : VAL. PiHREANU

Voleiul este una din discp 
plirtele sportive rhuît apre
ciate de masa larg# a tlH«- 
retuliH nostru. Aproape in 
fiecare asociație sportiva ai 
sâ găsești una dacă nu mai 
multe echipe de vâlei, 
care 
șese 
bere

, _ _   în 
bateți și fete ddslu- 

cu migalâ, în Otote li- 
tainele care duc către 
măiestria sportiva.
Foto : N. STEI.OR'AN

Ce fac schiorii
vara?

Dacă ești gimnast, Voleiba
list. atlet, înotător, rerolvi cu 
ușurință și confrâcâreri urmările 
succesiunii firești a anotimpuri
lor. Dar schior fiirid, ce faci când 
globul de foc al soarelui a ,,su. 
flat“ ultimele pete de rtea ?

I-am întîlnit sub Tiiripa pe 
schiorii de la Clubul ,,Olifti.pia“. 
îtabrăcați 
pregăteau 
Aveau în 
doar atît, 
rămas în 
magazinerului.
prezența anotimpului neprielnic 
practicării schiului, tinerii de la 
„Olimpia" — și nu numai ei — 
se pregătesc pentru ca o dată cu 
venirea iernii să fie gata de con
curs. Profesorul B. Dragoș, unul 
dintre antrenorii de schi ai Clu
bului „Olimpia1 
lin 
va 
lor 
lor 
6u „„ . _ ... i
sporesc forța, tinerii schiori de 
la „Olimpia" înoată la bazin 
după un program riguros întoc. 
mit pentru a-și forma rezisten
ța, reglarea re^iirației, fac apoi 
atletism — sărituri și mai ales 
Sprinturi.

L.am cunoscut pe foarte tînă- 
rul lăcătuș de. .< la ,.Partizanul 
roșu", Gheorghe Tănase. Are 16 
ani și profesorul Drâgoș vorbește 
despre elevul Său dă despre 
mai conștiincioși ia aritrenânieii-

normal, Ghearghe 
trebuie oă fie exemplu 
ceilalți tineri schiori*

în echipament greu, se 
sâ ia pieptiș muntele, 
mîini bețele de Schi ; 
fiindcă schiurile au 
continuare sub lacătul 

Sfidînd parcă

din Orașul Sta. 
ne împărtășea de pildă cîte- 
aspecte ale pregătirii schiori- 
în timpul verii. în afaTa ore- 
săptămînale de gimnastică, 
ajutorul căreia sportivii își

te. Este și 
Tănase 
pentrtl a ____ ___,
fiindcă este campion republican* 
cel măi bun junior din țară pe 
anul 1960 la sărituri speciale.

Este un început plin de pro
misiuni. Și pentru că planurile 
de viitor sînt mari, nici conștiin
ciozitatea în pregătire nu este de 
mai mici proporții. Pentru Gh. 
Tănase, colegii săi de sport — 
mecanicul Nicolae Mărtoiu, ajus. 
lorii Marin Bufighez, Radu Zăr- 
nescu, Cornel Vlădea și ceilalți 
— au un respect deosebit. De 
aceeași stimă se buctiră în fața 
tuturor sportivilor clubului „0- 
linipia".

Alături de cei de la „Olim. 
pia“, la fel de intens se pregă
tesc și schiorii de la ,,Dinamo", 
„Tractorul" etc. Dinamoviștii, de 
exemplu, sub conducerea antre
norului Ștefan Stăiculescu și-au 
pus patinele în picioare tran». 
formînd asfaltul șoselelor în ade
vărate piste de fond. Campionii 
republicani N. Munteanu (sări
turi), Gh. BădescU (30 km), cei
lalți schiori : Pipoș Bujor, Fio. 
tea Voina, Petre Dinu, Gh. Ră
șină, Petre Bogdan etc., pot fi 
adesea văzuți făcînd geest antre
nament pCi.. rotile.

Tinerii schiori din OrășUl Sta
lin Se pregătesc, în așteptare* că. 
derii primei zăpeai, cînd vot 
trece de la... cald lâ rece.

PETRE DUMITRESCU

„SECRETUL"

PERFORMANȚEI
Acum, cind s-a redeschis 

sezonul de fotbal, pasionați! 
sportului cu balonul rotund 
trSiesc momente din palpitan
tele dispute ale campionatu
lui categoriei A san B. Au 
așteptat cu multă bucurie 
prima intilnire cu echipa pre
ferată. Cum și-au continuat 
oare băieții pregătirea în ava
ils* vacanță 7 Ce fac fotbaliș
tii din echipa preferată in via
ta obișnuită, cotidiană 7 Ce 
preocupări au, ce-i pasionează 
in afară de fotbal 7

Fără îndoială sint sute de 
echipe de fotbal șl tot atitea 
preferințe. M-a impresionat 
insă în mod deosebit cum 
mi-an vorbit deunăzi despre 
„băieții" lor, suporterii cîm. 
pineni. „Băieții" nu erau a- 
caaâ. De eiteva zile se aflau 
intrun turneu in B. F. Bul
garia.

Lotul cuprind? aproape ti 
jucători, cei mal talentațl, mai 
sirguincioși in muncă și pe 
terenul de sport, din aproape 
209 fotbaliști al asociației 
sportive a Uzinei Poiana Cîm- 
pina.

Fotbaliștii sint cu toții mun
citori ai uzinei. Și cind o 
nouă piesă părăsește poarta 
uzinei, fiecare dintre ei poate 
spune cu justificată mindrie: 
„Aici este și o părticică din 
munca mea".

Frezorul Postolache, electri
cianul Sebastian Gogoașă, lă
cătușul Nlcolae Bucur, con
trolorul recepționer Gheorghe 
Ionescu — sint muncitori har
nici. apreciat! in toată uzina. 
Onoarea uzinei le este scum
pă șl la locul de muncă și pe 
terenul de spori. Și cum ar 
putea fi altfel cind, așa cum 
spun ei, uzina i-a crescut ea 
oameni de nădejde 7 Iată, de 
pildă, extrema dreaptă, Dlma. 
Luerează de mulți ani in u- 
eină. Acum 6 ani, a plecat la 
facultate După ce șt-a termi
nat studiile n-a preferat un 
loc „călduț' in București, ci 
s-a întors in uzina de unde a 
pleeat. In echipa de juniori a 
uzftiel a început să joace 
fotbal, cu formația uzinei a 
ajuns in categoria secundă de 
fotbal a țării. Nn mal puțin 
veterani sint Gheorghe Io- 
nescu de la cazangerie. sau 
Postolache. care anul acesta 
a absolvii clasa a VIII-a a 
școlii medii serale a uzinei. 
Cind a venit în uzină. Aurel 
Crlstoreanu putea fi angajat 
la un serviciu administrativ.

— Aș vrea să lucrez efectiv 
in producție, să învăț o me
serie.

Și a fost repartizat in pro
ducție, la secția motoare.

Bucuria muncii stăpinește 
pină și Pe cel mai tînăr mem
bru al echipei, portarul 
Bucur. El a fost ajutat să se 
oalifice de unu] dintre cei 
mai buni muncitori ai uzinei. 
Acum este lăcătuș de pre
cizie.

Muncitorii uzinei l-au In. 
drăgit tare mult pe fotbaliști. 
Suocesele lor in muncă, pe te
renul de sport, îi bucură ne
spus. Tnfringerile, comportă
rile nesportive pe stadion, 
l-au necăjit, dar nici gind să 
rămină indiferenți. I-au luat, 
cum se spune, „in tărbacă*. 
Și-aveau de ce: Bontaș. Ene 
au fost sancționați pentru 
comportare nedemnă pe tere
nul de sport. Pe atunci nici 
poziția echipei in clasament 
nu arăta prea bine. Munci
torii uzinei le-an spus-o de la 
obraz :

— Nu vă este de loc rușine ! 
Uitați, se pare, că mai intli e

vorba de numele uzinal, 
și-apoi de-al vostru !

Necazurile astea au trecut. 
Am amintit de ele. nu așa în- 
tr-o doară ci pentru a nu Se 
crede cumva că la uzineîe 
Poiana Cîmpina s-a născut 
peste noapte o echipă de 
fotbal fără nici un cusur. 
Nici vorbă de așa ceva Dar 
se vede treaba că in uzină 
s-s găsit leac pentru fiecare... 
cusur.

„Secretul performanței" al 
să-l Înțelegi de bună sea
mă dacă ai să dieenți eu to
varășul Nlcolae Cristian, pro
pagandistul cercului de invă- 
țămint politic pe cate l-a 
frecventat echipa de fotbal. 
La sflrșltul analul, fotbaliștii 
au dat răspunsuri bune și 
foarte bune. Ai înțelegi de 
bună s-amă -secretul perfor
manței'. cind ai *ăl vezi pe 
lor.-acu sau Cristoreanu eu 
citi rivnă execută la antre
nament sau cblar după termi
narea antrenamentului. lovi
turile de colț sau cele de 11 
metri, aruncarea de la tușă. 
Sau dacă-ți Vi fi dat să urmă
rești o dispută de handbal, 
baschet, box sau lupte in care 
eroii sint fotbaliștii uzinei 
Poiana. Așadar o muncă de 
pregătire multilaterală, com
plexă, sîrguincioasă.

In anul acesta fotbaliștii 
vor alcătui o nouă grupă de 
studia la invățăminiul politic. 
Șl s-au angajat încă de 
pe acum să se pregătească 
tn continuare foarte bine. 
Fotbaliștii sint pasionați de 
literatură, de artă, de cunoaș
terea bogățiilor patriei, a locu
rilor sale istorice. In acest 
sens un amănunt: In flecare 
oraș in care susțin intilniri, 
ei nu trec numai pe drumul 
care duce de la gară la sta
dion ; vizitează muzee, monu
mente istorice, urmăresc cu 
mult interes spectacole de o- , 
peră sau teatru. In cîteva cu- • 
vinte, nu sint indiferenți față 
de ceea ce le poate îmbogăți 
bagajul de cunoștințe.

însemnările de față sint 
doar cîteva imagini din viața 
cotidiană a formației de fotbal 
a Uzinelor ..Poiana Clmpina", 
o echipă obișnuită.

VASILE RANGA

Atletismul se pere este o 
mure pasiune a lâcâtușulul 
Benonl Barton de la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova. 
Cum atletismul este destul 
de complex Benone s-o de
cis pentru aruncarea greu

tății.



Interviu cu un student
îndrăgostit 

de institutul lui

13 Septembrie

Ziua pompierilor 
din R. P. R.

Gh. Bânățeanu 
prorector al Institutului de 
petrol, gaze și geologie — 

București

Titlul cît se 
poate de expli
cit, mă scutește 
de introducere. 
Cele de mai jos 
sînt, pur șl sim
plu, redarea unei convorbiri cu 
un student îndrăgostit de insti
tutul său. Ar fi de precizat doar 
numele institutului și numele 
studentului. Primul : Institutul de 
petrol, gaze și geolog ie-Bucu
rești. In privința celui de al 
doilea, R voi dezvălui mai tirziu. 
Pe scurt, convorbirea s-a desfă
șurat cam așa :

— Ce iubești mai mult din 
Institut ?

— Sondele, rafinăriile, lupta 
neobosită cu pamintui pentru 
a-l afla bogățiile și o i le smul
ge, satisfacția imensă de a te 
simți stăpîn, prin pregătirea ta, 
pe utilajul complicat, satisfac
ția că oi contribuit și tu la 
construirea lui...

întrerupt, total nedumerit, 
începutul avîntat al interlocuto
rului meu.
- Bine, dar toate astea se 

află sau se pot 
simți departe, pe 
Valea Prahovei, ia 
Țîcleni, nu între pe
reții solilor de curs 
sou de laborator.

- Dar oare nu 
prin perspectiva 
oe ți-o deschide este pa
sionanta munca dintr-o facul
tate ? Ma gîndesc, de pildă, 
la geologia tehnică, ramură 
care pregătește ingineri ce scot 
din anonimat bogății naturale 
imense. In 1951 a absolvit pri
ma promoție de asemenea in
gineri din institutul nostru (în
ființat în 1948). Dumneavoastră, 
profesorii, ne-ați povestit a- 
ceste lucruri, nouă, celor ce 
ne facem acum studenția. Am 
reținut: prima promoție, rn- 
tr-o țară cu industrie petroli
fera veche de 90 de ani I Bur- 
ghezo-moșierimea putea ex
ploata bogățiile patriei și fără 
specialiști formați în țara noa
stră. Dar înțeleaptă conducere 
o partidului a asigurat aseme
nea cadre. Rezultatul ? Oltenia, 
împrejurimile Tîrgoviște: și ctî- 
țea alte regiuni pînă acum 
înapoiate din punct de vedere 
industrial, sint trezite - în bună 
măsură datorită petrolului — la 
o intensă vioță industrială.

Să luorrt altă ramură : ex
ploatarea zăcămintelor de țiței 
și gaze. Titulatura altei facul
tăți. Dar numai ctit ? Cine spu
ne asta, n-a fost lingă o iafc 
dă care erupe, n-a trăit prin
tre sondori, n-a simțit mîndria 
acestor oameni harnici a căror 
munca primește, la fiecare mo
ment de bilanț al industriei na
ționale, aprecieri înalte dîn 
partea partidului și statului de
mocrat-popular.

Tehnologia și chimizarea ți
țeiului — dor se poate concepe 
sector cu perspective mai fru
moase pentru cei car» i se de
dică ? In 1975, un volum el 
producției chimice de 15 uri 
■mai mare fața de cel al a- 
nuluî 1959, iotă caracterizată 
în cîteva cuvinte ramura acea’ 
sta în etapa cînd noi, studenții 
de azi, vom fi în plina maturi
tate profesională-științifica. Și 
mai știm că de la petrol por
nesc astăzi atâtea ramuri *n in* 
dustria chimică modernă...

Mașini și utîfdj petrolifer, 
iată un alt domeniu în care, 
după părerea mea, este o mîn- 
drie sa muncești ; utilajul pe
trolifer construit in țara noastră 
ne-a făcut cunoscuți în toată 
lumea și a scos propria noastră 
industrie petroliferă de sub de
pendența la care ne adusese 
ța ile capitaliste.

Nu găsesc cuvinte destul 
de frumoase pentru o vorbi

UNDE MERGEM 
SĂ ÎNVĂȚĂM

Institutul de Petrel, Gate 
0 Geologie

Anunță
pentru anul universita* 

1960—1981
concurs de admitere

La următoarele facultăți :
- GEOLOGIE TEHNICA 

cu secțiile :
a) Geologie tehnică
b) Prospecțiuni geofizice
Pregătește ingineri geo

logi și geofizicieni pentru 
prospecțiuni geologice și 
geofizice și pentru exple. 
rări de noi zăcăminte.
- EXPLOATAREA ZĂ

CĂMINTELOR DE TITEI 
ȘI GAZE.

Pregătește ingineri pen
tru săparea sondelor și ex
tracția țițeiului șt gazelor.
- TEHNOLOGIA ȘI CHI 

MIZAREA ȚIȚEIULUI ȘI 
GAZELOR.

Pregătește ingineri pen
tru fabricarea produselor 
petrolifere și chimizarea 
țițeiului și gazelor.
- MAȘINI ȘI UTILAJ 

PETROLIFER.
Pregătește ingineri pen

tru proiectarea și fabrica
rea utilajului petrolifer.

— Concursul de admite
re (cursuri de zi) se va 
ține în ziua de 19 septem
brie I960. >n localul insti
tutului din București. Str. 
Aviator Traian Vuia nr. 6.

înscrierile se fac pînă la 
data de 14 septembrie a.e. 
Inclusiv. 

despre viitoa
rea mea profe
sie,. Deocamda
tă, nici faptele 
nu pat pleda 
pentru pasiunea 

mea, așa cum pledează pentru 
colegii mai mari Moraru Traian, 
Comeagă Cornel, Ion Roman, 
acum absolvenți, ingineri șefi șt 
directori de rafinării la numai 
cîțiva ani după terminarea in
stitutului. Dar peste puțin timp.,.

- Și ești mulțuwri eu ceea 
ce-ți oferă institutul pentru a 
te pregăti să intri în producție?
- Ce-aș putea sâ-mi doresc 

mai mult ? Azi există un insti
tut care formează cadre pen
tru industria petroliferă. Și le 
formează într-adevăr la nivelul 
indicilor înalți ai industriei so
cialiste. Institutul pune la dis
poziția noastră 35 laboratoare, 
moderne ; cadre didactice Je 
mare prestigiu științific ne că
lăuzesc pașii în studiu, în 
cursuri sînt tratate ultimele rea
lizări ale științei și tehnicii 
mondiale. In biblioteca institu

tului găsim tratate 
și reviste de spe
cialitate, iar toate 
cunoștințele noa
stre teoretice se 
consolidează și d- 
profundează in pe
rioadele de practi

că. Ce dovadă moi bună a ni
velului înalt atins de procesul 
de învățămint în institutul no
stru se poate da, decît fap
tul că în el au venit să 
învețe studenți și aspiranți din 
22 de țari ? lată de ce cred că 
noi, studenții și numeroșii ti
neri care se pregătesc acum 
pentru examenul de admitere 
am făcut o alegere bună. Aș
teptăm și mai mulți tineri, vii* 
fori colegi, oare sa ne împăr
tășească viața, munca de insti
tut și - nu mă îndoiesc - în 
cele din urmă pasiunea pentru 
munca de inginer petrolist.

★
Ar urma să dau, așa cum am 

promis la început, numele inter
locutorului meu. Nu o fac. to
tuși, dintr-un motiv foarte sim
plu și foarte întemeiat: într-un 
institut în care se muncește 
atit de intens pentru însușirea 
unei profesii ctit de frumoase, 
este firesc săr-ți vorbească, așa 
cum mi-a vorbit mie viitorul 
inginer pasionat de munca lui, 
fiecare din cei peste 1.000 de 
studenți. Sd romînă, deci, ,Jn- 
terviu cu un student Îndrăgos
tit de institutul

Concurenți la cursul de admitere pentru Institutul politehnic din Orașul Stalin in vizită prin 
Institutul care ii va gâ zdui, după ce vor trece cu succes examenul de admitere.

Foto : N. STELORIAN

(Urmare din pag. l-a)

mai acute nevoi ale producției, 
adică le.â organizat în locurile 
cheie. La îndemnul organizației 
de partid, organizația U.T.M. a 
invitat să muncească în brigăzi 
muncitori vîrstnici, comuniști, 
oameni cu o bogată experiență 
care au imprimat în rîndurile 
colectivelor respective o atitudine 
creatoare față de muncă, care a- 
jută pe tineri să-și ridice necon
tenit calificarea. Organizația 
U.T.M. a îndrumat concret muu. 
ca brigăzilor ajutîndu-le practic 
să aplice metode înaintate de 
muncă. Astfel, in această între
prindere majoritatea brigăzilor 
au devenit colective de muncă 
fruntașe,

în același timp există unele 
organizații U.T.M. ea cele de Ia 
întreprinderile „Poligrafie** și 
„ElectrobanatuP, cărora le lip
sește o astfel de experiența în 
organizarea brigăzilor și unde în 
consecință multe brigăzi muncesc 
slab.

Generalizarea experienței îna. 
intate în muncă, a inițiati
velor tinerești, trebuie să depă 
șCască „granițele" unei organi
zații de bază U.T.M. Să învețe 
de la cel mai bun nu numai ti 
nerii din secția sau fabrica res
pectivă, ci și cei din alte fabrici.

Ce înseamnă dt. fapt generali
zarea experienței înaintate ? în 
primul tind înseamnă a face cu
noscută această experiență, în
seamnă munca de popularizare a 
ei. Comitetul orășenesc U.T.M. 
Timișoara a găsit în această di
recție unele metode bune. Una din

Vizita 
unor deputat! greci

Cu prilejul vizitei pe care au 
făcut-o în tara noastră d-nii 

’ Stamatis Merkuris, deputat, 
7 fost ministru, președintele 
Mișcării pentru înțelegerea 
balcanică din Grecia și Ioanis 
Evanghelidis, deputat, aceștia 
s-au întîlnit cu M. Ghelmegea- 
nu, președintele Comitetului 
romîn pentru colaborare și în
țelegere reciprocă între popoa
rele din Balcani, și cu alți 
membri ai acestui comitet.

A avut loc un schimb de 
păreri în legătură cu proble
mele colaborării interbalcani- 
ce. Ambele părți au căzut de 
acord asupra necesității de a 
intensifica eforturile îndrepta
te spre statornicirea și dezvol
tarea unor legături de priete
nie și colaborare multilaterală 
în regiunea noastră geografică.

Discuțiile s-au purtat într-un 
spirit amical și de înțelegere 
reciprocă.

în dimineața zilei de 12 
septembrie, deputății greci 
Stamatis Merkuris, fost mi
nistru, președintele Mișcării 
pentru : înțelegerea balcanică 
din Grecia, și îoanis Evanghe
lidis, au făcut o vizită la co
mitetul de conducere al 
Grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare.

Deputății greci au fost pri
miți de deputății P. Constan- 
tinescu-Iași, Gheorghe Vasi- 
lichi și C. Pâraschivescu-Bă- 
lăceanu.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

★
în după-amiaza zilei de luni, 

oaspeții greci au ținut o confe
rința de presă in saloanele ho
telului Athenee Palace.

(A ger pres)

acestea este organizarea unor 
consfătuiri trimestriale pentru 
analiza muncii brigăzilor și a 
posturilor utemiste de control. Cu 
această ocazie, brigăzile fruntașe 
sau postvrile utemiste de control 
fruntașe prezintă referate despre 
felul earn au obținut rezultate 
bune în muncă, făbînd astfel cu
noscută experiența pozitivă, Dis. 
cuțiile care se poartă ca și ex
pozițiile celor mai bune gazete 
ale posturilor utemiste de con
trol, panouri de evidență ale bri
găzilor, caiete de sezisări, planuri 
de activitate au darul să între, 
gească expunerile care se fac, să 
popularizeze și mai temeinic ex

SA ÎNVEȚI de la cel mai
periența bună acumulată de une
le organizații U.T.M Multe or
ganizații U.T.M. au învățat- ast. 
fel cum să îndrume mai bine 
brigăzile de producție ale tine
retului, sau cum să organizeze 
activitatea posturilor utemiste de 
control.

Dar e suficient oare pentru ge
neralizarea Experienței înaintate 
să popularizezi această experien
ță ? Evident, nu. E ca și cum ai 
îace un lucru pe jumătate. Dacă 
în -același timp nu sprijini, nu 
ajuți în mod concret fiecare or
ganizație U.T.M. arătîndu.i prac
tic cum poate aplica experiența 
înaintată în raport cu nevoile și 
specificul respectiv, singură, popu
larizarea experienței nu dă roa
de. Iată un exemplu. Una dintre

Declarațiile 
unor oaspefi irakieni

La invitația Comitetului 
național pentru apărarea pă
cii din R.P. Romînă ne-au 
vizitat țara oaspeții irakieni 
Aii lassyn Halafi și Faik Na
der, membri ai Consiliului 
Păcii din Irak. într-un inter
viu acordat înainte de ple
care unui redactor al Agen
ției Romîne de Presă „Ager- 
pres“, oaspeții irakieni au 
subliniat că i-a impresionat 
în mod deosebit dorința fier
binte de pace a poporului ro
mîn și hotărîrea sa de a lupta 
pentru apărarea păcii. „în a- 
ceastă luptă, a declarat d-1 Aii 
lassyn Halafi, romînii pun 
și un sentiment de mîndrie, 
pentru că ei sînt conștienți că 
luptînd pentru coexistența 
pașnică, asigură dezvoltarea 
tot mai puternică a patriei 
lor, servind în același timp 
măreața cauză a păcii în 
lume".

Referindu-șe la unitățile in
dustriale pe care le-a vizitat, 
Aii lassyn Halafi a remarcat 
industrializarea într-un ritm 
rapid, a țării noastre și, în 
special, dezvoltarea industriei 
constructoare de mașini. ,Xa 
noi în Irak, a spus oaspe
tele, toate mașinile vin 
din import. Regimurile din 
ultimii 40 de ani de robie im
perialistă care au urmat jugul 
otoman nu s-au îngrijit cîtuși 
de puțin de dezvoltarea unei 
industrii naționale, pentru că 
imperialiștii nu aveau inte
res pentru așa ceva. De aceea 
progresele realizate de dv. în 
anii de după eliberare, în do
meniul industrializării, consti
tuie un puternic stimulent 
pentru Republica Irak".

„Am vizitat gospodării a-

brigăzile fruntașe pe oraș — este 
cea de strungari de la Atelierele 
C.F.R., condusă de Mihai Iaro- 
sevici. în consfătuirile ce s-âu ți
nut cu toate brigăzile din oraș, 
Iarosevici a vorbit despre expe. 
riența brigăzii sale. Tinerii au 
aflat cu admirație faptul că 
brigada realizează lucrări de ca
tegorii mari, că de doi ani de 
zile aproape n-a dat rebuturi. 
Au aflat că aceste rezultate se 
datoresc în mare măsură faptului 
că membrii brigăzii au o bogată 
experiență pozitivă în organiza
rea muncii în brigadă, în ridi
carea calificării. Adică printre 
alte lucruri ei au trecut la con

trol reciproc în timpul muneii, 
cu toți au urmat cursul de ridi
care a calificării, și au început 
acum studiul individual al cărți
lor tehnice. Multi, secretari ai or. 
Sanizațiilor U.T.M. șt responsa- 
ili de brigăzi au aflat atunci 

și alte lucruri interesante, dar 
prea puțin le-au aplicat. Unii 
și:au pus întrebarea: cum putem 
noi să aplicăm experiența lor, 
din moment ce lucrăm la cu to
tul alte produse — și an conti
nuat să muncească ca mai înain
te. Brigada lui Alexandru Dra- 
gomirescu de Ia secția sculerie a 
Fabricii „Electrobahatul" repre
zintă tocmai un astfel de caz. Ea 
nu este codașă în întreprindere, 
dar nici n-a strălucit vreodată: 
continuă să dea rebuturi, tinerii 

gricole colective și de stat din 
Romînia, a declarat Faik Na
der, și am remarcat preocu
parea care există pentru mă
rirea producției agricole. în- 
tr-o gospodărie colectivă, de 
exemplu, am văzut un labo
rator în care se studia apă
rarea plantelor împotriva in
sectelor dăunătoare, un altul 
în Care se studia calitatea se
mințelor. Aceasta arată preo
cuparea de ă utiliza cuceririle 
științei și tehnicii în scopul 
măririi producției. Am con
statat de asemenea capacita
tea oamenilor din conducerea 
acestor unități. Am intrat în 
casele colectiviștilor. Nivelul 
lor de trai este ridicat.

Peste tot pe unde ăm fost 
în țara dv. am observat că 
oamenii sînt veseli, optimiști, 
însuflețiți de dorința de a-și 
construi un viitor tot mai lu
minos".

în încheiere, oaspeții ira
kieni și-au exprimat convin
gerea că popoarele romîn și 
irakian vor întări prietenia 
lor, relațiile lor culturale și 
economice, vor contribui tot 
mai mult la victoria cauzei 
păcii în lume.

-----— ,—•— 

întoarcerea delegației 
guvernamentale 

a R.P.R. de fa Tîrgul 
dîn Leipzig

Luni la amiază s-a reîntors 
in Capitală venind din R. D. 
Germană delegația guverna
mentală a R. P. Komine, con
dusă de tovarășul Alexandru 
Sencovicj, ministrul Industriei 
Bunurilor de Consum care a 
participat Ia deschiderea fes
tivă a Tirgului internațional 
de toamnă de Ia Leipzig.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. membrii delegației au 
fost intîmpinați de tovarășul 
Gogu Râdulescu. ministrul Co
merțului, precum și de repre
zentanți ai conducerii unor 
ministere și organizații econo
mice.

Au fost de față Wilhelm 
Bick, ambasadorul R. D. Ger
mane la București, și membri 
ăi ambasadei R. D. Germane.

Sosirea unei delegații 
de cardiologi din S. U. A.

Duminică seara a sosit în 
Capitală la invitația Ministe
rului Sănătății și Prevederilor 
Sociale o delegație de medici 
specialiști în cardiologie din 
S.U.A.

Delegația este alcătuită din 
prof. dr. Paul Dudley White, 
președintele Societății Interna
ționale de cardiologie și pro
fesor al Universității Harvard, 
prof. dr. Michael de Bakey. șe
ful clinicii chirurgicale a Uni
versității Baylor din Houston, 
prof. dr. Ancei Keys, directo-

din brigadă au o slabă calificare. 
Responsabilul ei a fost la toate 
consfătuirile organizate de comi
tetul orășenesc , U.T.M, dar n-a 
aplicat nimic din cele auzite a. 
colo.

Dacă comitetul orășenesc 
U.T.M. ar fi urmărit felul cum 
organizația U.T.M. din această 
întreprindere folosește sau nu ex
periența brigăzii fruntașe pe oraș, 
ar fi aflat cu siguranță că în ge
neral tinerii nu știu enm să fo
losească aeeastă experiență. în 
cazul acesta ar fi putut să.i în
drume și să-i ajute în mod con
cret, să aplice, la specific, me
todele bune ale brigăzii lui. Dar 

nu numai ații. Comitetul orășe
nesc U.T.M. are datoria să ve
gheze, să controleze cilm suit 
traduse în viață indicațiile date 
cu privire la răspîndirea în ma
sa tinerilor a experienței înain
tate.

Iată depi în țariil. acesta că 
lipsa unui ajutor concret, sub. 
stanțial, a unei îndrumări preci
se și a controlului a făcut ca ex
periența popularizată să nu fie 
totuși folosită. Cînd a apărut o 
experiență valoroasă, trebuia 
popularizată imediat și apoi ur
mărită aplicarea ei, ajutînd ti. 
nerilor să înțeleagă ce anume 
pot- folosi din ea, și în ce fel. 
Și mai ales, această experiența 
valoroasă trebuia îndreptată în 
primul rînd acolo unde se simte

Construcții noi, date recent 
in folosință la Craiova,

Fote : AGERPRESReuniune comună a neurologilor romîfli și britani&i
Luni dimineața au început, 

în aula Academiei R. P. Ro
mîne, lucrările reuniunii co
mune a neurologilor ramîni și 
britanici

în cadrul reuniunii vor fi 
prezentate comunicări științi
fice în problema afaziei, ence
falitelor, bolilor vasculare, 
bolilor heredo-degenerative, 
sclerozei în plăci etc.

Participă la lucrări nu
meroși academicieni, membri 
corespondenți ai Academiei 
R. P. Romîne, cercetători 
științifici, profesori universi
tari, medici specialiști din țara 
noastră, precum și un grup de 
cunoscuți neurologi din An
glia.

(Agerpres)

Plecarea colectivului 
teatrului american 

de balet
Duminică dimineața a pă

răsit Capitala, plecînd în 
Uniunea Sovietică, colectivul 
Teatrului american de balet 
din New York, care a pre
zentat o serie de spectacole 
în țara noastră.

înainte de plecare, Char
les Payne, membru în con
ducerea Teatrului american 
de balet din New York, a 
avut o convorbire cu repre
zentanți ai presei. „Turneul 
pe care 1-am întreprins în 
Romînia, în drum spre 
Uniunea Sovietică, mi-a lăsat 
bune impresii. Am întîlnit în 
tara dv., așa cum Iși dorește 
orice artist, un pubHc care 
înțelege și apreciază arta co
regrafică. Acest turneu, în 
măsura in care el a dat po
sibilitatea unei cunoașteri re
ciproce între popoare, capătă 
o semnificație în plus față de 
un turneu oarecare".

(Agerpres)

rul laboratorului de igienă fi
ziologică a Universității din 
Minnesota, dr. Luther Terry, 
directorul tehnic al Institutu
lui de sănătate publică din 
Bethesda (Washington) și dr. 
John Turner, cardiolog la spi
talul general din Massachu
setts.

Oaspeții vor vizita Centrul 
de asistență medicală a cardia
cilor din Capitală, precum si 
alte instituții medicale.

(Agerpres)

cea mai mare nevoie de ea. La 
întreprinderea „Bela Breiner“ de 
pildă nu există brigăzi de pro
ducție ale tineretului. Organiza
ția U.T.M. ar crea astfel de bri
găzi dar nu prea știe cum. Une
le greutăți i se par de neÎH- 
lăturat și astfel starea de bîj- 
bîială se accentuează. Știind că 
nu are brigăzi, comitetul orășe
nesc n-a invitat aeeastă organi
zație la consfătuirea brigăzilor. 
Or, tocmai ea trebuia să afle 
prima cum se organizează mai 
bine brigăzile de producție ale 
tineretului, și tocmai acestei or. 
ganizații trebuia să i se dea 
sprijin concret în punerea în

BUNI
practică a metodelor bune, a ex
perienței organizațiilor care au 
avut greutăți asemănătoare și 
le-au rezolvat.

în oraș sînt unele organizații 
U.T.M, care au reușit să antre. 
neze un mare număr de tineri în 
acțiunea de ridicare a calificării 
tineretului și au obținut succese 
pe această linie. Despre ce expe
riență este vorba ? La întreprin
derea „Electromotor", de pildă, 
organizația U.T.M. a antrenat 
numeroși ingineri să ajute tine
rilor muncitori să se descurce 
mai bine Ia cursurile organizate 
pentru ridicarea calificării, să 
realizeze un contact cît mai fo
lositor cu cartea tehnică. în or
ganizarea propriu-zisă a forme
lor de ridicare a calificării, orga-

Maior Țoropoc
întregul nostru popor mun

citor sărbătorește la 13 Sep
tembrie, Ziua pompierilor din 
R.P.R. Această zi constituie 
an de an un minunat prilej 
de cinstire a memoriei eroi
lor pompieri, de trecere în 
revistă a însemnatelor suc
cese dobîndite de cei ce pă
zesc cu strășnicie zi și noapte 
împotriva incendiilor avutul 
obștesc și bunurile personale 
ale celor ce muncesc.

In activitatea lor, pom
pierii noștri păstrează și con
tinuă cu cinste tradițiile re
voluționare și de luptă pa
triotică ale înaintașilor lor. 
Anul acesta se împlinesc 112 
ani de cînd eroica companie 
de pompieri din București, 
comandată de căpitanul Zăgă- 
nescu Paul, s-a acoperit de 
glorie nemuritoare în luptele 
purtate pe utițele din Dealul 
Spirii împotriva cotropitori
lor otomani.

Neuitate vor r&mîne pil
dele de eroism ale militarilor 
pompieri care au luptat cu 
sacrificiul vieții pe cîmpurile 
de luptă ale războiului din 
1877 pentru cucerirea inde
pendenței noastre naționale. 
Tradițiile de luptă ale pom
pierilor romîni s-au îmbogă
țit și mai mult în luptele pur
tate cot la cot cu forțele pa
triotice organizate și conduse 
de P.C.R. pentru lichidarea 
trupelor hitleriste după 23 
august 1944.

Abia în regimul nostru de
mocrat-popular, tradiția glo
rioasă de luptă a pompierilor 
»i-a găsit adevărata prețuire. 
Ziua de 13 Septembrie a fost 
proclamată „Ziua pompieri
lor din R.P.R.”.

Datorită grijii permanente 
a partidului și guvernului. în 
anii regimului democrat- 
popular, paza contra incen
diilor a fost reorganizată pe 
baze științifice, iar unităților 
și formațiunilor de pompieri 
li s-au asigurat în prezent 
toate condițiile pentru a-și 
putea îndeplini cu cinste mi
siunea ce Ie-a fost încredin
țată.

Prin munca desfășurată de 
organele de partid și de stat 
și de organele de pază con
tra incendiilor, mase tot mai 
largi de oameni ai muncii 
sînt atrase în munca de pază 
contra incendiilor. în prezent 
peste 280.000 muncitori, teh
nicieni. țărani muncitori or
ganizați în formațiuni vo-

Șantierul — școală și familie
(Urmare din pag, l-a)

mă că vrea să șuguiască... Nu 
se poate !“ Se reculege și îit- 
treaba sfios :

— Bâdie, de ce vrei matale să 
rîz| de mine ?!...

Dar nu rîdea nimeni de el,..
...Peste vreo două zi'e, cînd 

s-a întors Simian de-acasâ cu 
actele ce-î erau de trebuință, 
Ghițâ Lungu a iwnblat cu dînsul 
vreo două ceasuri pe la toți 
șefii șantierului, pinâ i-a îndu
plecat să-l angajeze, li mai 
lipseau lui Simion vreo cîteva 
luni pînâ la vîrsta Ia care se 
poate lucra pe șantier și nu 
voiau să-l primească. Dar 
Ghițâ Lungu nu era omul care 
să se lase păgubaș. $i nu s-a 
lăsat I

...Mâ întîlnii cu Simian mal 
deunăzi. Lucrează rc atelierul 
de prefabricate din beton al 
șantierului. Era pe la trei, a- 
proape de lăsarea lucrului.

înainte de a începe ce avea 
de vorbit cu mine, mă privește 
bănuitor, apoi <nâ întreabă 
scurt :

— Dar ceva hîrtii al la ma. 
tale ?

Scot și.l arăt actele. Le eer-

nizația U.T.M. a ținut seama de 
nevoile producției și de nivelul 
pregătirii tinerilor. Și astfel de 
exemple mai pot fi date. Din pă
cate însă, această experiență, co
mitetul orășenesc U.T.M. nu a 
împărtășit-o și altor organizații, 
nu Ie-a ajutat în mod concret 
s-o folosească. Așa se face că 
sînt organizații U.T.M. cum ar 
fi de pildă cele de la „Electro- 
banatul" și „Poligrafie" care nu 
au cursuri de ridicare a califi
cării fiindcă nu au știut să atra
gă pe tineri la ele, nu au știut 
să organizeze bine aceste forme.

Generalizarea experienței înâi 
intate din munca celor mai buni 
tineri în rîndul tuturor tinerilor 
din întreprinderi, constituie o 
problemă complexă. începînd de 
la munca de popularizare și 
sfîrșind cu generalizarea propriu, 
zisă, a experienței, totul trebuie 
să se facă sistematic, bine chib
zuit. De aceea, Comitetul orașe. ; 
nesc U.T.M. Timișoara trebuie , 
să continue și să îmbogățească 
cu forme noi, munca de popu
larizare a experienței înaintate, 
în același timp el trebuie să 
treacă să desfășoare în rîndurile 
organizațiilor U.T.M. o muncă i 
atentă, minuțioasă, de sprijinire j 
practică a aplicării experienței I 
înaintate în producție conform 
specificului și necesităților din 
fiecare întreprindere, trebuie să 
treacă la un control eficace.

în felul acesta experiența îna- ! 
intată va deveni un bun pe care i 
tinerii î? pot folosi cu succes î 
spre îndeplinirea sarcinilor puse 
de partid în fața lor și a tuturor î 
oamenilor muncii.

Benone
luntare, grupe px.i.. comisii 
tehnice etc. participă la pre
venirea și stingerea incen
diilor.

Militarii pompieri, mani- 
festîndu-și recunoștința pen
tru grija și atenția deosebită 
ce le-o acordă partidul și 
guvernul își înzecesc efortu
rile în pregătirea lor mili
tară, de specialitate și poli
tică în scopul îndeplinirii ire
proșabile a misiunilor încre
dințate. La instrucție și apli
cațiile tactice ei pun un ac
cent deosebit pe reducerea 
continuă a haremurilor de 
ieșire Ia alarmă, pe dezvol
tarea deprinderilor de a ac
ționa cu rapiditate și maxi
mum de eficacitate.

Merită a fi evidențiate fap
tele de curaj în lupta cu In
cendiile dovedite de sold. 
Drinceanu Constantin, pîut. 
State Eftimie, serg. Marian 
loan, fruntaș Luca Vasile, 
serg. Andrei Pavel, Iocot. 
Stanciu loan și alții, care au 
salvat de la distrugere bu
nuri deosebit de important» 
ale economiei noastre națio
nale.

Poate fi evidențiat modul 
în care și-a îndeplinit misiu
nea garda de intervenție a 
subunității p.c.i. comandată 
de ofițerul Dicuț Gheorghe, 
care în condiții deosebit 
de grele a reușft să lichideze 
un incendiu ce periclita o 
mare întreprindere, într-un 
timp extrem de scurt redu- 
cîndu-i efectele la pagube mi
nime.

Ca semn de recunoștință 
pentru meritele lor, mulți sol
dați, gradați, subofițeri și ofi
țeri au fost distinși cu ordine’ 
și medalii ale R.P.R. cît și cu 
semne onorifice ca: „Fruntaș 
în paza contra incendiilor- și 
diplome de onoare ale C.C. al 
U.T.M. Un însemnat număr 
de militari au fost citați prin 
ordin de front.

Militarii din unitățile și 
subunitățile p.c.i„ însuflețiți 
de mărețele obiective trasa
te de cel de al III-lea Congres 
ai P.M.R., vor lupta neprecu- 
pețindu-și eforturile pentru în- 
deplinirea cu. cinste a misiu
nii, pentru respectarea jilră- 
mîntului militar depus patriei, 
contribuind alături de po
porul muncitor, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, 
la victori* deplină a socialis
mului în patria noastră.

cetea za cu luare aminte, zwn- 
bește stingherit și se scuză :
- Nu te supăra, dar pe la noi 

prin șantier vin fel de fel de 
oameni și. trebuie să știi CU 
cine stai de vorbă, nu ? !..,

Aflu că Simion a fost primit 
în familia utemiștilor, că de el 
se ocupă „cu sarcina de la orga
nizație" utemistul Petre Beșcu, 
câ ,în prima lună a cîști gat 
650 lei, co și-a luat haine noi? 
cămăși, pantofi, că atunci cînd 
î-au prîmît In U.T.M. el s-a an
gajat sâ termine 7 c'ase la se
ral și să se califice pe șantier 
într-o meserie care i-o plăcea 
tui... Intr-un cuvînt, aflu câ Si- 
mion e constructor și câ la 
muncă nu înșeală încrederea to
varășilor săi. Prea mult n-am 
stat de vorbă, era grăbit.

- Știți, azi încep cursurile la 
școală.. M-am înscris intr-a cin- 
cea, la seral, la noi aici, la 
Dodeni. .

— Bine, dar pînă diseară mat 
este I

— Ce-are a face ? Trebuie sâ 
mă pregătesc și eu. Mă duc 
să-mi calc hainele ce'e bune, 
cămașa, că doar n-o sâ mâ 
prezint așa la școală. Sâ vadă 
și cei de-acolo câ au de-a 
face cu un muncitor construc
tor, nu ? F...

Sucîu Simion, tînâr construc
tor pe șantierul de la Bicaz, 
copil orfan, și-a găsit aici a 
doua familie !

Cîțl Simioni or fi crescut șan
tierele noastre în decursul ani-’ 
lor ?! Mulți ! Foarte rnulți 1

In laboratorul Fabricii de 
Ciment din Bicaz se face 
analiza chimică o materiei 

prime.

Fota; V. ALEXANDRU



In preajma sesiunii

De pe 
motonavei

bondul
„Baltika44

Alegerea Consiliului de Stat 
al R. D. Germane

Adunării Generale a O.N.U
Cyrus Eaton despre 

participarea 
lui N. S. Hrușciov 

la sesiunea O.N.U.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Cunoscutul fruntaș al vieții pu
blice din America, Cyrus Eaton, 
a declarat unui corespondent al 
postului de radio Moscova că 
este ferm convins că șefii tuturor 
statelor, tuturor guvernelor tre
buie să participe la apropiata se
siune a Adunării Generale, să ia 
cuvîntul în fața întregii lumi și 
să expună punctele lor de vedere 
in legătură cu problema dezar
mării „cea mai importantă și cea 
mai arzătoare problemă spre care 
este concentrată atenția intregii 
lumi“.

Eaton a declarat că admiră 
faptul că N. S, Hrușciov pleacă 
la New York, la sesiunea Adu. 
nării Generale a O.N.U. După pă
rerea lui Eaton această călătorie 
constituie ,,o acțiune plină de 
curaj și totodată extrem de înțe
leaptă'*. „Ea va avea o influen
ță pozitivă uriașă asupra întregii 
lumi", a adăugat Eaton.

met Shehu, președintele Conri- 
li ului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania, a plecat din 
Tirana spre Franța, prin Italia, 
urmînd să-și continue drumul 
pînă la New York cu vaporul'.

Pe aeroport delegația a fost 
condusă de Enver Hodja, prim- 
secretar ’ 
Muncii din Albania, și de 
conducători ai partidului 
guvernului, precum și de 
ambasadelor și legațiilor 
acreditați în Albania, de 
albanezi și străini.

al C.C. al Partidului 
al ți 

Și 
?efi ai 
străine 
ziariști

—
Guvernul R. A. U. 

acordă o importanță 
excepțională sesiunii 
Adunării Generale 

a O. N. U.

4

—

Plecarea delegației 
albaneze la O.N.U.
TIRANA 12 (Agerpres). — 

în dimineața de 12 septembrie 
delegația albaneză la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., condusă de Meb-

CAIRO 11 (Agerpres). - 
Locțiitorul ministrului pentru 
problemele prezidențiale a 
făcut o declarație specială in 
legătură cu hotărirea pre
ședintelui R.A.U., Nasser, de 
a participa la lucrările apro
piatei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Guvernul R.A.U., a decla
rat el, consideră că partici
parea Șefilor de guverne la 
discutarea problemelor care 
figurează pe ordinea de zi a 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U., are o importanță ex
cepțională în politica interna
țională.

LONDRA 12 (Agerpres). - 
TASS transmite : Presa engle
ză continuă să comenteze pe 
larg apropiata participare a 
lui N. S. Hrușciov la lucrările 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. ca șef al delegației 
U.R.S.S.

în legătură cu plecarea lui
N. S. Hrușciov la sesiunea A- 
dunării Generale o serie de 
ziare remarcă deruta care 
domnește în cercurile guver
nante ale S.U.A. „Daily 
Sketch" scrie că diplomația a- 
mericană „se află într-o ade
vărată stare de isterie", și cere 
ca Macmillan să plece neîntîr- 
ziat la sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U. ca să ajute 
Statelor Unite să iasă din si
tuația dificilă.

Corespondentul din New 
York al ziarului „Daily Mail", 
Stanley Barch, explică deruta 
guvernelor puterilor occiden
tale și marea lor nemulțumire 
față de plecarea lui N. S. Hruș
ciov la sesiunea Adunării Ge
nerale prin faptul că în ac
tualele condiții „Occidentul 
și-a pierdut majoritatea" în
O. N.U. „Acum, scrie Barch, 
majoritatea în O.N.U. o alcă
tuiesc țările care nu fac parte 
din blocuri".

♦

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P.R. în Grecia

încheierea lucrărilor 
celei de-a 15-a sesiuni 
a Adunării Generale 
a Federației Mondiale 

a Asociațiilor 
pentru Națiunile 

Unite
ATENA 12 (Agerpres). - în 

ziua de 10 septembrie 1960 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romî
ne în Grecia Mircea Bălănes- 
cu, a prezentat scrisorile de

acreditare regelui Paul I. La 
prezentarea scrisorilor a asis
tat ministrul Afacerilor Exter
ne E. Averoff, marele mare, 
șal al palatului Levidis. Casa 
civilă șj militară a regelui.

Regele Paul al Greciei a vizitat
Pavilionul R. P. R. de la Salonic

SALONIC 12 (Agerpres). — 
în ziua de 9 septembrie, regele 
Paul al Greciei, însoțit de per
soanele oficiale, a vizitat Pavi» 
lionul R.P.R de la TîrguJ inter
național de la Salonic. înaltul 
oaspete s-a interesat îndeaproa
pe de exponatele prezentate și, în

mod ipecial de mn’indt-unebe 
ți instalația de foraj 4 LD, ee- 
rind explicații amănunțite cu pri
vire la funcționarea acestora. Re
gele Paul s-a 
impresionat de 
ale Republicii

arătat îndeosebi 
realizările tehnice 
Populare Romîne.

La Cairo și Berlin
Deschiderea expoziției de fotografii 

„Romînia azi"
CAIRO 12 (Agerpres). — 

Recent, în sălile Muzeului de 
Arte Frumoase din Alexandria 
a fost deschisă expoziția de fo
tografii „Romînia azi". La jesti- 
vitatca de deschidere a expozi
ției au participat Ismail Me- 
hana, guvernatorul orașului A- 
lexandria, Ahmed Ioussef, direc
torul general al Departamentului 
de Arie Frumoase, dr. Aboud 
Heif, directorul general ad-inte- 
rim. al municipalității din A- 
lexandria, dr. Ahmed Osman, 
decanul Facultății de Arte Fru-

moașe din Alexandria, cunoscu» 
tul pictor Mahmud Said, precum 
și alte personalități culturale, 
ziariști etc. Au participat de ase
menea membri ai corpului 
consular în Alexandria.

★
BERLIN 12 (Agerpres). — 

Luni a avut loc la Berlin la cen
trul de expoziții internaționale 
de pe Friedrichstrasse, 
jul expoziției de fotografii 
mînia aziu t 
țatea pentru relațiile culturale cu 
străinătatea dl- R. -.

vxrni.a- 
*'i ,,Ro

ot, anixaln de Socie-

din R. O. Germană,

închiderea Congresului mondial 
de economie forestieră

SEATLE 12 (Agerpres). - 
Corespondență specială : La 
Universitatea din Seatle —■ 
S.U.A. — s-au încheiat la 10 
septembrie lucrările celui 
de-al cincilea Congres mon
dial de economie forestiera 
care a durat două săptămîni. 
Membrii delegației Republicii 
Populare Romîne. în frunte 
cu prof. Manea Mănescu, au 
susținut 14 comunicări cuprin- 
zînd aspecte economice, silvi- 
cole, tehnice și social-culturale 
din domeniul economiei fores-

tiere din R. P. Romînă. Dele
gații țării noastre au transmis 
din partea Academiei R. P. 
Romîne și a Ministerului Eco
nomiei Forestiere, o colecție 
de cărți tehnico-silvicole eco
nomice și social-culturale uni
versităților din Washington. 
De asemenea au fost prezen
tate filmele documentare „Re
tezatul" și „Delta Dunării*4 
care s-au bucurat dfc un suc
ces deosebit. La festivitate au 
fost de față și reprezentanți ai 
Legației R. P. Romîne din 
Washington.

in;

VARȘO^A 11 (Agerpres).- 
Corespondență specială: La 
Varșovia s-au încheiat lucră
rile celei de-a 15-a Adunări 
Generale a Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite, La care au 
participat delegațiile Angliei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Fran
ței, Poloniei. Rominiei, S.U.A., 
Ungari», U.R-S.S. și ale altor 
țări. Au fost adoptate mai 
muLte rezoluții

In rezoluția cu privire ia 
dezarmare, prezentată de un 
comitet format din reprezen
tanți ai Asociațiilor din 
U.R.S.S. S.U.A., Marea Bnta- 
nie, și R. P. Romînă, Aduna
rea Generală a subliniat că 
dezarmarea este în prezent 
problema cea mai urgentă a 
relațiilor internaționale și că 
soluționarea ei ar contribui la 
întărirea păcii.

Adunarea Generală a reco
mandat tuturor asociațiilor 
membre ale Federației să cea
ră cu insistență guvernelor 
lor:

— să adopte măsurile co
respunzătoare pentru ca la 
discutarea problemei dezar
mării în cadrul celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. să participe personali
tățile care ocupă posturi înal
te în stat, și să adopte alte 
măsuri care să contribuie la 
soluționarea acestei probleme;

— să ia măsuri în cadrul ce
lei de-a 15-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. pentru 
stabilirea unei proceduri efi
ciente, în _ scopul înfăptuirii 
grabnice a rezoluției cu privi
re la dezarmarea generală și 
totală sub un control interna
țional efectiv, adoptată în ca
drul sesiunii din anul trecut 
a Adunării Generale a O.N.U., 
și pentru atragerea la noile 
tratative cu privire la dezar
mare a altor state, inclusiv a 
unor asemenea state mari cum 
sînt Republica Populară Chi
neză și India.

La propunerea prezentată în 
comun de către delegațiile A- 
sociațiilor pentru Națiunile 
Unite din R. P. Romînă și 
Franța s-a subliniat importan
ța educării tinerei generații în 
spiritul Cartei O.N.U. și s-a 
cerut în unanimitate O.N.U. și 
statelor sale membre să acor
de o mai mare atenție promo
vării în rîndurile tineretului 
prin toate mijloacele de care 
dispune a ideilor păeii. cola
borării și înțelegerii reciproce 
între popoare.

—•—

12 (Agerpres) TASS. Grupul 
de presă de pe lingă președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. transmite :

De aproape două zile moto
nava „Baltika", pe bordul că
reia se află șeful delegației so
vietice la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.L\ 
N. S. Hrușciov, precum și dele
gațiile Bulgariei, Rominiei, Un
gariei, Ucrainei și Bielorusiei, 
în frunte cu tovarășii T. Jivkov, 
Gh, Gheorghiu-Dej, J. Kodar, 
N, F, Podgornîi și K. T. Mazu
rov, 9e află pe mare. Spre seară 
„Baltika" va, intra în canalul 
Mînecii. Motonava a străbătut 
pînă în prezent aproximativ 850 
de milet Pe bordul „Balticii" se 
desfășoară o intensă muncă. Ca 
de obicei, N. S, Hrușciov stu
diază documentele, citește infor
mațiile curente, ascultă emisiu
nile de radio cu ftiri despre 
viața Țării Sovietice, despre ee- 
le mai importante evenimente 
de pe.*te hotare. Cei de pe nari 
au primit cu multă căldură ves
tea îmbucurătoare a strălucite
lor succese repurtate de sporti
vii sovietici la Jocurile Olimpi
ce de la Roma, despre succesele 
sportivilor din țările de demo
crație populară. N. S. Hrușciov 
a apreciat mult victoriile remar
cabile ale acestor sportivi.

Jocurile Olimpice s-au desfă
șurat într-o atmosferă plăcută 
și fără îndoială ele au contribuit 
la întărirea încrederii, a înțele
gerii reciproce și a prieteniei 
intre popoarele din toate țările. 
Sportivii noștri au îndreptățit 
speranțele oamenilor sovietici, a 
spus Nikita Sergheevici. Postul 
de radio de pe „Baltika" a re
cepționat telegramele de răspuns 
adresate lui N. S. Hrușciov din 
partea primului ministru al Da
nemarcei, V. Kampmann, și a 
primului ministru al Norvegiei, 
E. Gerhardsen. In telegrama 
trimisă, dl. Kampmann exprimă 
mulțumirile sale lui N\ S. Hruș
ciov pentru salutul trimis. Apre
ciez mult urările dv., se spune 
în telegramă, și ră transmit de 
asemenea sincere urări. Primul 
ministru al Norvegiei, dl. Ger
hardsen, în telegrama sa de răs
puns mulțumește președintelui 
Consiliului de 'Miniștri al 
UJINS.. f ă transmit sincere 
urări, se spun€ in telegramă; și 
profit de ocazie pentru-a-mi 
prima speranța sinceră că 
crările apropiatei sesiuni a 
dunării Generale a OJi.U. 
eoruîilui o reală contribuție

în colaborarea cu guvernele și 
delegațiile Franței și Marii Bri
tanii in vederea rezolvării pro
blemelor de importanță vitală 
care stau in fața celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale, 
mai ales în rezolvarea proble
mei dezarmării. Postul de radio 
de pe „BaltikfT a recepționat 
răspunsul lui H. Macmillan la 
telegrama lui N. S. Hrușciov. 
Primul ministru al Marii Brita
nii mulțumește pentru mesaj și 
încredințează că guvernul Marii 
Britanii împărtășește speranțele 
ci cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. va fi 
încununata de succes și că el nă
zuiește sincer la un progres ade
vărat în opera de dezarmare.
N. S, Hrușciov primește nume
roase telegrame din Statele Unite 
ele Americii prin care este soli
citat să se întâlnească cu diferite 
persoane, precum și telegrame 
din partea redacțiilor unor ziare 
fi societăți 
din străinătate, ] 
rugat să răspundă 
lor. cu privire la 
siune a Adunării
O. N.U. și la alte 
ternaționale, astfel
Hrușciov are și mai mult de lu
cru. Toți membrii delegațiilor 
lucrează, se simt bine.

La ora 12 (ora navei), nava 
a intrat in apele Oceanului 
Atlantic. Ea a parcurs 1290 de 
mile și mai arg de parcurs 2960 
de mile.

de radiotelevixiune 
prin care este 

la întrebările 
apropiata se- 

Generale a 
probleme in- 

incit N. S.

»

Walter Ulbricht a fost ales președinte

BERLIN 12 (Agerpres). - 
Luni 12 septembrie la ora 

12,09 (ora Berlinului) s-au 
deschis lucrările celei de-a

La Varșovia

Semnarea comunicatului 
comun polono-cehoslovac

(Agerpres). 
fost semnat 

polono-

al Consiliului de Stat

COPENHAGA - La 12 sep
tembrie s-a efectuat schimbul 
instrumentelor de ratificare 
ale acordului intre R. P. Ro
mînă și regatul Danemarcei 
privind reglementarea proble
melor financiare semnat la 1" 
martie I960.

PEKIN — După cum anunță 
agenția China Nouă. în după.a. 
miaza zilei de 11 septembrie au 
avut loc tratativele dintre țiu 
$ao ți. președintele Republică 
Populare Chineze, și Seku Ture, 
președintele Republicii Guineea. 
Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă .prietenească.

MEXICO -CITY. - La 10 seD- 
temhrie a sosit la Mexico City de. 
legația guvernamentală a 
U R S S. condusă de N. N.. Or 
gahov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem a! 
U R S.S. t .Delegafia va participa la săr
bătorirea celei de-a 150-a aruver.

sări a proclamării independenței 
Mexicului.

ANKARA — După cum anun
ță presa, procesul foștilor con
ducători ai Turciei înlăturați de 
la putere la 27 mai. inclusiv pre. 
ședințele Bayar. primul ministru 
Menderes. membrii fostului gu
vern și deputați ai Medjilisului 
din partea partidului democrat 
va începe la 10 octombrie ax. Pe 
insula Iassî-Ada.

VARȘOVIA. In ziua de 10 sep
tembrie a avut loc ia Katowice 
deschiderea expoziției fotografice 
,,R. P. Romlnâ pe drumul con
struirii socialismului", organizată 

' de Uniunea Ziariștilor polonezi.
HANOI. — în dimineața de

11 septembrie la reședința lui 
Ho Și Mfn, președintele R. D. 
Vietnam a avut loc o tntîlnire 
între delegația de partid șl gu
vernamentală a U.R.S.S. și con. 
ducătorii partidului și guvernului 
R, D. Vietnam,

Federa|ia tineretului 
comunist italian 

a hotărî! convocarea 
celui de al 16-lea 
Congres național

Conducerea F ed era ți ei 
tineretului comunist ita
lian a hotărî t să convoace 
cel de-al. 16-lea Congres 
national al federației intre 
23 septembrie și 2 octom. 
brie I960 în orașul Ge
nova.

Congresul va avea urmă
toarea ordine de zi : 1) Tre. 
cerea tineretului de la ac
țiuni antifasciste la noi 
bătălii în apărarea păcii, 
pentru reînnoirea demo
cratică și transformarea so
cialistă 
Renzo 
general 
1agerea 
ducere ale federației.

a Italiei (raportor 
Trivelli, secretar 
al F.T.C.I.). 2) A- 
organelor de con.

ex- 
lu- 
A- 

xor 
la 

rezolvarea celei mai importante 
probleme și ci în ocest fel vor 
contribui la înțelegerea recipro
ci internațională, 
pocii generale.

Pe bordul navei 
roase telegrame 
N. S. Hrușciov și \ 
delegațiiLor Bal variei, 
fi Ungsr-.ei Ouitnă 
cetățeni din diferit» țări urează 
delegației U.R.bS. și ceiorlell» 
delegații care se afli in drum 
spre cea de a 15-a sesiune a 
Adunării Generale cele mai 
mari rjccese la apropiatele lu
crări de excepționali însemnă
tate. baltika" tși încheig dru
mul pe care îl ntea de străbătut 
pe Marea Nordului.

♦
MOTONAVEI ^AL- 
(Agerpres). — TASS

la stabilirea

sosesc nume- 
adresat» lui 

condurilor-. lor
Rom; aici 
fonetică.

BOROtL 
riK.4- 12 
transmite :

la 12 septembrie ore 10 fora 
navei), după ce a ocolit Capul 
Cornwall, ..Baltika" a i-n't ia 
Oceanul Atlantic, f'remea este 
frumoasă. Cerul est» însorit, se 
simte suflul răcoritor al oceanu
lui. Apa a luat o colorație al
bastră, Deasupra navei noastre 
evoluează mereu avioane. De 
pe bordul lor corespondenți fi 
operatori de film străini urmă
resc cursa navei „Baltika", o 
fotografiază Apropiindu-se de 
Canatul Minerii, .V. 5. Hrușciov 
a adresat telegrame generalului 
de Gaulle, președintei» Franței, 
fi lui Harold Macmillan. pri
mul ministru al Marii Britanii, 
în telegrame N. S. Hrușciov a 
transmis un salut fi urări de 
bine popoarelor Franței fi An
gliei, exprimindu-si speranța

VARȘOVIA 11
— La Varșovia a 
comunicatul comun . 
cehoslovac în legătură cu vi
zita în Republica Populară 
Polonă a delegației de par
tid și guvernamentală ceho
slovacă.

Din partea Poloniei comu
nicatul a fost semnat de W. 
O>mulka. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. și J. Cyran- 
kiewicz. președintele Ccnsi- 
Eului de Miniștri al R.P. 
Polone : din partea Ceho
slovaciei — de A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho-

Mitingul de
VARȘOVIA 11 (Agerpres).

— La 10 septembrie în Pala
tul Științei și Culturii din 
Varșovia a avut loc un mi- 
tiiig.cu prilejul vizitei in Po
lonia a delegației de parrid 
și guvernamentale ceho
slovace.

W. Gomulka, prim-secretar 
al CC. al PM.UP.. care a 
luat cuvîntul la miting, a vor
bi: pe larg despre reîn-rierea 

ului german 
R.FG. despre sprijinul 
care țările occidentale, si 
primul rînd S.U.A.. H acordă 
acestuia. Faptul că noi urmă
rim cu vigilență si atentie 
evenimentele care se desfă
șoară de cealaltă parte a E- 
bei. nu se datereste unui 
sentiment de slăbiciune, a 
declarat W. Gomulka. Fron
tierele noastre sînt în prezent 
inviolabile. La baza acțiuni
lor noastre stă exclusiv grija 
pentru menținerea păcii în 
Europa și in lumea întreagă.

W. Gomulka a condamnat 
cu hotârire poziția puterilor 
occidentale în problema de
zarmării. El a subliniat im
portanța propunerii guvernu
lui UJUÎ& și cu Drivire la 
discutarea în cadrul O.N.U. a 
problemei dezarmării la nive
lul șefilor de guverne.

Apoj » l’J*t cuvîntul 
ducătorul delegației de partid 
și guvernamentale cehoslovace 
A. Novotny, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist

ilitarisr in

con-

slovace și de J. Dolansky, loc
țiitor al președintelui guver
nului.

A fost semnat de asemenea 
acordul de colaborare econo
mică și științifică între Polo
nia și Cehoslovacia, precum 
și acordul cu privire la crea
rea comitetului polono-ceho
slovac pentru colaborarea 
economică.

La 10 septembrie, delegația 
de partid și guvernamentală 
cehoslovacă în frunte cu 
A. Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace a părăsit 
Varșovia.

la Varșovia
din Cehoslovacia, președinte
le Republicii Socialiste Ceho- 
slovaee.

EI a subliniat că imperia
liștii pot să intensifice încor
darea mternanonală. insă 
vor mai putea niciodată 
schimbe _ ‘ ‘ ’
dintre capitalism 
lism în “ 
votny a 
ș’.oneia 
Uniunii 
spre discutarea problemei de- 
rmnărij la sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U. cu par- 
uriparea șefilor de guverne.

Noi. a declara: în conti
nuare A. Novomy. sîr.tem pu
ternici prin unitatea țărilor 
lagărului nostru. Piatra un
ghiulară a acestei forte este 
prietenia care leagă țările so
cialiste. Ne mindrim cu a- 
ceastâ prietenie. Considerăm 
că este de datoria noastră să 
contribuim pe măsura tuturor 
forțelor noastre la întărirea 
puterii și unității țărilor la
gărului socialist, la prietenia 
reciprocă a popoarelor noa
stre. la obținerea de succese 
pe drumul nostru comun.

Mitingul de la Varșovia 
consacrat vizitei în Polonia a 
delegației de partid și guver
namentale cehoslovace s-a 
transformat într-o mare săr
bătoare a prieteniei polono- 
cehoslovace. într-o manifesta
ție a unității crescînde a în
tregului lagăr socialist

14-a sesiuni a Camerei Popu
lare a R. D. Germane. La lu
crările sesiunii au participat 
conducătorii de partid și de 
stat ai R. D. Germane, con
ducătorii organizațiilor ob
ștești, membrii delegațiilor 
guvernamentale și ai delega
țiilor partidelor comuniste și 
muncitorești frățești care se 
află în capitala R. D. Germa
ne, șefii misiunilor diploma
tise. numeroși invitați. 4

Deschizînd lucrările sesiu
nii, președintele Camerei 
Populare a R. D. Germane, 
dr. Johannes Dieckmann a 
evocat figura luminoasă și 
marea personalitate a glorio
sului fiu al poporului ger
man, regretatul președinte al 
R. D. Germane, Wilhelm 
Pieck.

Cei prezenți au păstrat un 
moment 
mintirea

de reculegere în 
marelui dispărut.

a-

în continuare dr. Johannes 
Dieckmann a prezentat Ca
merei Populare proiectul de 
lege asupra constituirii Con
siliului de Stat al R. D. G.

Camera Populară a R. D. 
Germane a votat în unanimi
tate legea pentru constituirea 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane.

în numele tuturor grupări
lor parlamentare ale Camerei 
Populare a R. D. Germane, 
Hermann Mattern, vicepreșe
dinte al Camerei Populare a 
R. D. Germane, a prezentat 
apoi spre aprobare componen
ța Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. -

Cu puternice aplauze Ca< >
msra Populară a hotărit în 
unanimitate alegerea in func
ția de președinte al Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane 
a tovarășului Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

în funcția de prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului de Stat 
au fost aleși in 
Otto Grotewohl, 
Consiliului de 
R. D. Germane, 
Dieckmann. președintele Ca
merei Populare, Gerald Got- 
ting, membru al Camerei 
Populare, din partea Uniunii 
crestin-democrate, Heinrich 
Hcmann, vicepreședinte al 
Camerei Populare, din partea 
Partidului național-democrat, 
Manfred Gerlach, membru al 
Camerei Populare, din partea 
Partidului libera!-democrat,
Hans Rietz, membru al Ca
merei Populare, din partea 
Partidului democrat-țărănesc. 
Au fost de asemenea aleși 16 
membri ai Consiliului de Stat. 
Ca secretar al Consiliului de 
Stat a fost ales Otto Gotsche.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, Wal
ter Ulbricht, a rostit o scurtă 
cuvîntare. după care președin
tele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, vicepreședin
ții și membrii consiliului au 
depus jurămintul.

Cu aceasta lucrările sesiu
nii Camerei Populare au luat 
sfirșit.

unanlmitate : 
președintele 
Miniștri at 

dr. Johannes

și guvernamentală a R. P. R
a felicitat pe membrii Consiliului 

de Stat al R. D. G.
nu 
să 

raportul de forțe 
și socia- 

făvoarea lor. A. No
ri ec Iar at 

sprijină 
Sovietice

că Ceho- 
eforturile 

îndreptate

de-Luni la amiază membrii 
legației de partid șl guverna- 
mentale a R. P. Romîne, tov. 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Pre
zidiului Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, con
ducătorul delegației, Petre 
Borilă, membru al Birou
lui PoHtic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Mihail Dalea,

secretar ai C.C. al rM S, 
Însoțiți de Petre Iosif, Însărci
natul cu afaceri ad-lnterim al 
R. P. Romîne la Berlin, au a- 
vut o întrevedere în clădirea 
Camerei 
Germane 
liului de 
mane. în
tele Consiliului, 
bricht. felicitîndu i cu prilejul 
alegerii lor în Consiliul de 
Stat al R. D. Germane.

Populare a R. D. 
cu membrii Consi
stat al R. D. Ger- 
frunte cu președin- 

Walter UI-

■Pentru cinstirea memoriei 
lui Wilhelm Pieck

11 (Agerpres). — 
transmite agen- 
Comitetul Cen-

— Să se schimbe numele

Evenimentele din Congo
LEOPOLDVILLE 12 (Ager

pres).— Administrația O.N.U. 
în Congo continuă să se a- 
mestece în treburile interne 
ale tinerei republici africane. 
La 11 septembrie Patrice 
Lumumba primul ministru al 
Republicii Congo intenționa să 
facă o declarație la postul na
țional de radio însă reprezen
tanții administrației OJf.U.nu 
l-au lăsat să intre în clădirea 
radiodifuziunii.

în același timp, reprezen
tanții diplomatici ai unor sta
te' occidentale, care au recu
noscut Republica Congo des
fășoară un joc nedemn în 
spatele guvernului legal al 
republicii. Cu toate că parla
mentul congolez și-a expri
mat cu majoritate de voturi 
încrederea în guvernul lui 
Patrice Lumumba la 11 sep
tembrie reprezentanții diplo-

mafiei ai 
Franței, și 
occidentale au vizitat pe Ka- 
savubu și s-au consultat cu el. 

în ciuda mașinațiunilor sci- 
zioniștilor sprijiniți de colo
nialiști. parlamentul congolez 
și-a exprimat din nou încre
derea în primul ministru Pa
trice Lumumba. La 12 sep
tembrie cele două camere ale 
parlamentului, Camera depu- 
taților și Senatul, au adoptat 
cu majoritr.te de voturi o te
legramă adresată Consiliului 
de Securitate în care se spune 

cu 
al

In Consiliul

Situația din Laos

BERLIN 
După cum 
ția ADN 
trai al Partidului Socialist
Unit din Germania a adop
tat hotărirea să recomande 
luarea următoarelor măsuri 
de cinstire a memoriei pre
ședintelui Republicii Demo
crate Germane, Wilhelm 
Pieck.

1. — Să se schimbe numele 
orașului Guben în Wilhelm- 
Pieck-stadt.

2. — Să se ridice monu
mente tovarășului Wilhelm 
Pieck în orașele Berlin și Gu
ben, 
să se

în legătură cu aceasta 
organizeze un concurs.

3.
Universității din Rostock în U- 
niversitatea „Wilhelm Pieck".

4. — Să se înființeze la 
Muzeul de Istorie a Germa
niei o secție permanentă con
sacrată lui Wilhelm Pieck.

5. — Să se instituie fondul 
Wilhelm Pieck.

6. — Să se considere loc 
memorabil tabăra „Republica 
pionierilor ^.Wilhelm Pieck".

7. — Să se tipărească o emi
siune de mărci poștale.

8. — în ziua de 3 ianuarie 
1961 să se organizeze festivi
tăți cu prilejul celei de-a 85-a 
aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Wilhelm Pieck.

A 
»
l

S.UJL, Angliei, 
ai altor ctteva țări

că delegația în frunte 
Bomboko. fostul ministru 
Afacerilor Externe, trimis la 
O.N.U. de scizioniștii congo
lezi „nu este recunoscută _de 
parlament, nu are statutul ju
ridic, nu poate fi admisă de 
Consiliul de Securitate și nu 
se poate pronunța în numele 
Republicii Congo".

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
Associated Press, statu] major 
al generalului Fumi Nosavan 
din sudul Laosului anunță că 
a format un ..guvern revolu
ționar" condus de Nosavan $i 
de prințul Boun Oum.

După cum rezultă din re
latările agențiilor străine cu 
privire la ultimele evenimen
te din Laos, această acțiune 
provocatoare întreprinsă de 
adversarii politicii .de neutra
litate a Laosului urmărește 
să ațîțe războiul civil în Laos 
și să instituie dominația 
adepților 
S E A.T.U.

blocului militar

★

12 (Agerpres). — 
la rebeliunea 
Boun Oum, co-

de Securitate

Examinarea situației din Congo
NEW YORK 1I( Agerpres)- 

TASS. La 11 septembrie au 
fort reluate lucrările ședinței 
Consiliului de Securitate, con
vocată pentru examinarea si
tuației din Republica Congo. 
Consiliul trebuie să discute 
cererea guvernului Iugosla
viei cu privire la examinarea 
acestei probleme și cel de-al 
patrulea raport al secretaru
lui general al O.N.U.

Reprezentantul Tunisiei a

prezentat o propunere forma
lă de a se amina ședința pînă 
luni 12 septembrie, ora 15. 
Propunerea a fost adoptată 
de Consiliul .de Securitate.

★
Agenția France 

nunți că ședința 
de Securitate In 
Congoului care urma să aibă 
loc la 12 septembrie se amină 
pe termen nedefinit

LONDRA 
Referindu-se 
condusă de 
mentatorul politic al ziarului 
„Times" scrie că „acest prinț 
se bucură de sprijinul ameri
canilor care îl consideră anti
comunist și proamerican". Co
mentatorul subliniază că con
silierii din Laos ai Statelor 
Unite urmăresc să formeze în 
Laos un guvern care să spri
jine alianța militară cu S.U.A.

★

I

Și
Vizita delegației de partid 

guvernamentale a R. P. Romîne 
la

Presse a- 
Consiliului 

problema

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— După cum rezultă din infor
mațiile transmise din Laos de 
agențiile occidentale, primul 
ministru Suvanna Fumma a 
părăsit la 11 septembrie Vien
tiane, plecind cu un avion la 
Luang Prabang pentru a se 
întilni cu regele Laosului.

BERLIN 12. Trimisul special 
Agerpres M. Moarcăș trans
mite : In cursul zilei de 11 
septembrie membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
a R.P. Komîne, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, Petre Bo- 
rilă, membru a! Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.. Vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., au făcut o vi
zită prin capitala R. D. Ger
mane și în împrejurimi.

Dimineața, membrii delega
ției au vizitat cimitirul Fried
richsfelde tinde sînt mormin
tele celor mai de seamă mili- 
tanți ai proletariatului din 
Germania, Karl Liebknecht, 
Roza Luxemburg, Ernst Thăl- 
mann, și altor eroi ai clasei 
muncitoare germane. Aci va 
fi depusă urna funerară a lui 
Wilhelm Pieck. Membrii de
legației au depus o jerbă de 
flori.

De aci delegația a plecat la 
Treptow, la Monumentul eroi
lor sovietici, unde a fost de-

pusă o coroană de flori. A* 
cest monument al Berlinului/ 
ridicat în amintirea marilor 
jertfe ale popoarelor sovietice 
în lupta pentru eliberarea o- 
menirii de robia fascistă este 
zilnic vizitat de numeroși ce
tățeni din Germania, precum 
și de oaspeți de peste hotare.

Tot în cursul zilei de dumi
nică, membrii delegației de 
partid și guvernamentale a 
R.P. Romîne au mers la 
Potsdam, în apropierea Berli
nului. Ei au vizitat monumen
tele din această localitate, pre
cum și castelul Cecilienhof, 
unde în anul 1945 a fost sem
nat acordul de la Potsdam.

Luni după-amiază. mem
brii delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. 
au depus o jerbă de 
Monumentul ostașilor 
tici din Schonhdlz.

în cursul vizitelor, 
ția romînă a fost însoțită de 
prof. dr. A. Lemnitz. ministrul 
învățămîntului Public al R.D. 
Germane, precum și de Petre 
Iosif, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Romîne în R.D. 
Germană.

Romine 
flori la 

sovie-

delega-
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