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de muncă
patriotică
i> ________

Zntr-una din zilele primă
verii acesteia, pe dru
murile - și văile din 

preajma Oraviței, în decorul 
naturii împrospătate, puteau 
fi zăriți zeci și zeci de tineri. 
Plantând pomi, adunînd piatră 
rotundă din rîu, sau încărcînd 
în camioane mii de kg de fier 
vechi, tinerii aceștia se con
topeau întrutotul cu ano
timpul cel nou.

In vreme ce soarele chema 
neobosit seva pămîntului spre 
rămurișele arborilor, cei pes
te 250 de tineri completau — 
cu mina și elanul lor — ceea 
ce soarele nu putea săvirși. 
însuflețiți de dorința de a în
frumuseța cit mai mult orașul 
și raionul lor, utemiștii Ora
viței, întovărășiți de nelipsite
le cîntece ale brigadierilor, 
puteau fi întâlniți dintr-o dată 
lucrînd la mai multe obiec
tive.

De-a lungul drumului din
tre Ticvanul Mare și Ciacova, 
în ziua aceea au fost plantați 
cu mîinile tinerilor circa 300 
de arbori. In aceeași zi, în li
vada sanatoriului „Brădișor", 
au fost plantați alți 300 de 
pomi fructiferi. Pe valea satu
lui Cidova, la 2-3 km în mun
te. o altă brigadă a scos 60 de 
tone de piatră rotundă din al
bia viului, iar 28 de tone au 
și fost transportate, în aceeași 
zi, pe drumul Oravița—Broș- 
teni, de către utemiștii de la 
autobaza locală. Transportul 
a fost efectuat, după cum ni 
s-a spus, cu benzină economi
sită in întrecerea socialistă.

Tot în aceeași zi, funcționa
rul de la întreprinderea de 
colectare a metalelor elibera 
— pe numele organizației oră
șenești a U.T.M. — o dovadă 
din care reieșea că tineri din 
oraș predaseră în aceeași zi 
peste 17.000 de kilograme de 
fier vechi pentru oțelăriile pa
triei — iar această dovadă era 
o carte de vizită colectivă pen
tru organizațiile de bază de 
la Depoul C.F.R., Școala me
die și altele, care se eviden
țiază în mod deosebit în 
ceastă acțiune...

Aflîndu-i răspîndiți 
timpul zilei de-a lungul 
mulți kilometri, încercam
tuși un puternic sentiment al 
legăturii dintre toți tinerii și 
toate brigăzile. Ceea ce îi 
unea, la fel ca în atâtea alte 
zile, era dragostea pentru o- 
rașul și raionul lor, era senti
mentul datoriei patriotice de 
a contribui la înfrumusețarea 
acestora.

Seara i-am reîntâlnit pe a- 
cești tineri la casa de cultură. 
Sub conducerea profesorului 
Tudor Sasu, învățau cîntecul 
„Să fii partidului oștean", li 
ascultam și îmi dădeam sea
ma că între ceea ce cîntau și 
ceea ce săvîrșiseră în timpul 
zilei, există o legătură intimă, 
de nedesfăcut. Dragostea pen
tru partid era un fapt cuprins 
deopotrivă atât în cîntecul pe 
care îl învățau, cit și în mun
ca lor pentru înfrumusețarea 
raionului.

Stanciu Petru, Verdeț Ma
riaj Dragomir Ion, Hanek Ma
ria, Gurgut Ion și toți cei
lalți tineri din sală — cîntau 
limpede, cu voioșie, cu însu
flețire. Iar cîntecul, învățat 
acum, se va auzi din nou mîi- 
ne, « pe văile, pe drumurile 
și în poienile din jurul orașu
lui; oriunde tinerii vor ieși 
din nou la muncă patriotică.
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Pentru copii-o incăltăminte
frumoasă și durabilă

Aurel Teodorescu,. . Vasale 
Stellcn, Stan Budccj, G'neor. 
ghe Drăgulin ș: Ion Peteu, 
de la Uzinele de țevi „Re
publica’ din Capitală sînt 
cîțiva din membrii .brigăz i 
de tineret de la laminorul 
de 6 țoii care lună de lună 
îți depășește planul ți dă 
produse de calitate supe

rioară.
Foto : ION CONSTANTIN

„ Ce propuneți pentru îmbunătățireaANCHETA NOASTRA: calității încălțămintei pentru copii 
produsă de Fabrica „Carmen' ?

Condiții există...
întreprinderea „Carmen" a 

obținut în ultimii ani rezul
tate bune. Dar nu despre ele 
aș vrea să vorbesc ci despre 
unele probleme care se răs
frâng asupra calității produ
selor. In ultima vreme mai 
pătrunde în rețeaua comercia
lă încălțăminte produsă de 
Fabrica „Carmen“ neglijent 
lucrată, încălțăminte care pe 
bună dreptate nemulțumește 
pe cumpărători. Direcția ge
nerală a creat în ultimii ani 
condiții mai bune pentru ca 
fabrica să realizeze produse 
de calitate superioară. Utila
jul din întreprindere este în 
cea mai mare parte nou. S-a 
stabilit ca materia primă să 
fie furnizată de întreprinde
rile din București creîndu-se 
astfel Fabricii „Carmen" po
sibilitatea concretă de a se
lecționa și accepta numai se
mifabricate de cea mai bună 
calitate. Cu toate acestea, ca
litatea unor produse nu se ri
dică la nivelul cerințelor și 
exigențelor oamenilor muncii. 
Lucrurile acestea nu sînt de 
loc noi. Direcția noastră gene
rală a analizat în cîteva rîn- 
duri calitatea produselor Fa
bricii „Carmen". Deplasările 
făcute în întreprindere mi-au 
dat posibilitatea să văd mai 
clar cauzele acestor neajun
suri. O principală cauză o con
stituie faptul că se lucrează în 
asalt și că nu se respectă în
totdeauna procesul tehnologic.

Pentru îmbunătățirea cali
tății produselor trebuie . să se 
organizeze mai bine munca. 
O altă problemă — starea uti
lajului. Am arătat că în mare 
parte acesta este noii.' Nu exis
tă însă suficientă grijă pen
tru întreținerea lui. Nu se re-

pară Ia timp, nu se curăță cu 
suficient spirit de răspundere. 
Din această pricină se murdă
resc și se pătează produsele 
ajungînd în magazine cu as
pect necorespunzător.

Noi am indicat întreprinde
rii să nu primească decît se
mifabricate de cea mai bună 
calitate. Sint cazuri ci nd la 
încălțămintea pentru copii se 
mai folosește piele sau talpă

Răspunsurile primite de la Di
recția generală industrială pie
lărie - încălțăminte, cauciuc din 
Ministerul Industriei Ușoare, ți 
de la Institutul de cercetări 

pielărie-cauciuc

pielea albă pentru încălțămin
tea de copii.

Și pînă acum Direcția ge
nerală a acordat multă aten
ție Fabricii 
creat condiții 
desfășurare a procesului de 
producție. Dacă pe această li
nie i-am acordat un ajutor 
suficient nu putem spune ace
lași lucru și în ce privește pre
gătirea tehnică a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor. în 
această problemă de mare în
semnătate pentru calitatea 
produselor va trebui să aju
tăm întreprinderea în mod 
concret.

Direcția 
angajează 
prinderea 
toate măsurile corespunzătoare 
pentru a se asigura încăl
țăminte bună, frumoasă.

„Carmen“, i-a 
pentru buna

noastră generală se 
să sprijine între- 

„Carmen" să ia

găsit în casa-labora- 
a gospodăriei agri- 

• colective din co- 
raja. raionul Negru 
târ.du-l in fața plan- 

cu creionul 
tau roșu, re

prezentând terenul gospodăriei 
colective, insemnind cu grijă 
fiecare amănunt referitor la 
mersul lucrărilor agricole de 
întreținere a culturilor, nu 
știu de ce l-am asemuit unui 
comandant de oști care con
duce cu toată răspunderea ne
cesari o bătălie. Și, intr-ade- 
văr, ajutat zi de zi cu grijă de 
către organizația de partid și 
conducerea gospodăriei el în- 
drumă aici. Ia Straja, pasio
nanta bătălie a colectiviștilor 
pentru producții superioare, 
MMEn pentru a smulge pă- 
mîntxlui roade cit mai bogate. 

M’.-c întins mina și mi s-a 
recomandat simplu :

- — Mihai Ștefan, inginer a-

Ce înseamnă 
să-ți iubești 
gospodăria 
colectivă

ales tinerii nu-mi 
deloc. Am făcut 
astă iarnă crrsu-

necorespunzătoare, cînd lacul 
se combină cu șevrou de cea 
mai slabă calitate. Vinovate 
sînt și fabricile furnizoare 
care nu asigură întotdeauna 
materia primă de cea mai 
bună calitate. De aceea Fabri
ca „Carmen" trebuie să acorde 
o mai mare atenție recepțio- 
nării materiilor prime și au
xiliare.

O ultimă problemă — cea a 
încălțămintei albe. Nu este 
deloc o noutate că părinții vor 
să cumpere pentru copii pan
tofi sau ghetuțe albe. Dar 
încălțăminte albă nu se gă
sește în cantități suficiente. 
Direcția generală a luat mă
suri și a repartizat fabricii o 
cantitate mai mare de piele 
albă și năbuc pentru încălță- 
tmțntea de copii. Albul este 
însă'o culoare pretențioasă. 
Mai cu seamă năbucul cere o 
măre'atenție atunci cînd este 
lucrat. Este necesar ca tova- 

* rășii de' la Fabrica „Carmen" 
să ia toate măsurile pentru a 
prelucra în bune condiții

ION DUMITRESCU 
director general al Direcției 
generale industriale pielărie, 

încălțăminte, cauciuc

Cercetarea științifică 
va sprijini mai mult 

producția
De mulți ani de zile marca 

întreprinderii „Carmen" este 
cunoscută și apreciată. Cum
părătorii sînt îndreptățiți să 
primească produse frumoase, 
durabile, în modele’ și culori 
variate, iar întreprinderea este 
obligată să satisfacă această

(Continuare în pag. a 3-a)
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MIHAI NEGULESCU

Rectorul Universității 
,,Babeș-Bolyai“-Cluj

Se apropie examenele. Studenții se pregătesc intens pentru acest eveniment In fotografie : stu
denți din grupa 1007 a anului I mecanică din Institutul politehnic Brașov, repetând în colectiv 

materia de examen
Foto: N. STELORIAN

diplomă cu calificativul 
,-foarte bine" și pe urmă am 
cerut să vin aici, in Dobrogea.

Inginerul agronom și-a a- 
mintit apoi de primele zile de 
activitate în gospodărie. Nu i-a 
fost deloc ușor. Gospodăria co
lectivă cțin Straja este o uni
tate socialistă mare, cu un 
sector vegetal puternic, cu un 
sector zootehnic în continuă 
dezvoltare. Zilnic, activitatea 
din gospodărie îi punea în față 
zeci și zeci de probleme, care 
mai de care mai urgente, unele 
destul de greu de rezolvat, dar 
fiecare în felul ei interesantă 
și mai ales folositoare bunului 
mers al gospodăriei. Pînă la 
venirea lui în gospodărie nu 
existase un sistem științific de 
rotație a culturilor. Acum tre
buia făcut. Sectorul zootehnic 
număra printre altele peste 
2500 oi și 136 de vaci a căror 
producție de lapte era de nu
mai 1500 litri în medie pe cap 
de vacă furajată. Zootehniști 
în gospodărie care să dea în

drumările nece
sare pentru creș
terea producției, 
nu existau. Dar 
nici cu 1500 litri 
lapte pe cap de 
vacă furajată nu 
se putea împăca. 
Îngrijitorii de a- 
nimale îi cereau 
mereu sfaturi, ex
plicații. Așa că 

s-a văzut pus în situația de a 
face și pe zootehnistul. Dar 

In facultate, despre 
astea învățase 
specialitatea lui 

totul alta, 
specialitate !

Calitatea cere sirguință și aten
ție. Țirea Bela, lăcătuș ajustor 
la Fabrica „Encsel Mauriciu" din 
Tg, Mureș, este fruntaș. Mașinile 
de cusut pentru tricot montate 

de el sint de bună calitate

Telegramă
Tovarășului

JOHANN KOPLENIG’ 
Președintele Partidului 
Comunist din Austria

Stimate tovarășe Koplenig,
Cu prilejul celei de-a 70-a 

aniversări a zilei de naștere, 
C.C. al P.M.R. vă trimite dv., 
conducător încercat al clasei 
muncitoare din Austria, vechi 
militant al mișcării comuniste 
internaționale, un salut fră
țesc și cele mai calde felici
tări.

Vă urăm multă sănătate și 
succes în lupta pe care o du
ceți, în fruntea C.C. al P.C. 
din Austria, pentru întărirea 
rîndurilor partidului, apărarea 
intereselor vitale ale clasei 
muncitoare și ale întregului 
popor, pentru pace, democra
ție și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROM1N

cum ? 
problemele 
mai puțin, 
fiind cu 
cialitate, 
tună cînd este nevoie, 
viața ți-o cere, trebuie să cauți 
să devii specialist în orice și 
cu orice preț. S-a apucat să 
învețe. Să învețe el, ca să-i 
poată învăța la rîndul lui și 
pe alții, pînă la venirea spe
cialistului. Citeodată i se pă
rea că e greu.

Organizația de partid din 
gospodărie, conducerea gospo
dăriei colective, colectiviștii 
cei mai buni îl ajutau în ase
menea momente. Luau parte 
la frămintările lui, îi arătau 
că nu trebuie să dea înapoi, 
că trebuie să învingă greută
țile, oridt ar fi ele de mari.

Pornea cu și mai multă ho- 
tărîre la treabă.

Zilele treceau, una după alta 
aproape fără să le bage în 
seamă. Și iată că a venit și 
toamna, cu bilanțul muncii 
în gospodăria colectivă de-a 
lungul unui an întreg.

Succesele colectiviștilor din 
Straja au fost destul de în
semnate. Producția de lapte a 
crescut cu 350 litri pe cap de 
vacă furajată, cea de lină și 

.lapte de oaie, de asemenea, a 
crescut. ln sectorul vegetal 
s-au obținut 3.280 kg porumb 
boabe, 1.850 kg grîu, 1.760 kg 
floarea-soarelui și aproximativ 
30.000 kg sfeclă de zahăr la 
Hectar.

S-au bucurat mult colecti
viștii pentru aceste rezultate. 
S-a bucurat și inginerul agro
nom pentru că îi ajutase să 
obțină asemenea succese, pen
tru că în succesele 
oglindea și munca 
an de zile.

Intr-o zi s-a dus
rul organizației de partid. 

Tovarășe secretar, n-ar fi

oiștii mc 
mc în toc 
țile să le 
drumiriie 
sare. Mai 
dau pace 
împreună
rile agrotehnice. Am avut și 
acum, înainte de începerea 
lucrărilor de întreținere, o 
consfătuire referitoare la 
cele mai avansate metode 
agrotehnice și mă chec—d să 
le spun dacă-și practică sint 
tot așa de tari cum au fost 
mai înainte în teorie.

îmi vorbea tnir-u 
gospodăria agricolă 
îmi vorbea cu ’dragoste despre 
planurile ei de viitor, despre 
succesele și munca avimată a 
colectiviștilor.• .

Am vrut să aflu cite ceva și 
despre viața^ui personală. M-a 
privit cu nedumerire.

— Păi... aceasta-i viata mea 
personală. A mea și a gospo
dăriei colective. Altcumva nu 
se poate. Nu văd cum s-ar 
putea...

— Și totuși — am insistat.
- A, '

stitutul agronomic din Iași în 
1959. Mi-am luat proiectul de

da... Am terminat In

amintire interesantă din parcul de odihnă... 
Foto : AGERPRES
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PETRE GHELMEZ

(Continuare in pag, a 3-a)

Luni după-amiază s-a reîn
tors în Capitală, venind de Ia 
Praga, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care, la 
invitația C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a 
participat la sărbătorirea ce

de a 40-a aniversări a 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Petre Borilă, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., și Gheorghe Roșu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R.

La sosire, în gara Băneasa, 
membrii delegației au fost în
tâmpinați de tovarășii Ale
xandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R,, Avram Bu- 
naciu, Janos Fazekaș, 
Florescu, Petre Lupu, 
Rădulescu, Constantin 
lat, membri ai C.C. al P.M.R.j 
de activiști de partid.

A fost de față Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

iei

Mihail
Gogu
Scar-

Fruntași
la întreținerea culturilor

raioanele Ca- 
Caracal, Balș, 

și Filiași
lafat, 
Corabia 
din regiunea Olte
nia, unde toate for
țele au fost concen
trate în aceste zile 
la efectuarea lucră
rilor de îngrijire a 
culturilor, s-a ter
minat prima prașilă

la sfecla de zahăr 
și Ia floarea-soazc- 
lui. In numeroase 
gospodării colective 
au fost executate pe 
suprafețe întinse și 
prașila a Il-a. Pra- 
șila I-a Ia sfecla de 
zahăr a fost execu
tată în proporție de 
peste 90 la sută, iar 
Ia floarea-soarelui

de 80 la sută, 
mari suprafețe 
fost efectuată 
ceasta lucrare și Ia 
porumb. In raionul 
Filiași, bunăoară, 
s-a prășit mai mult 
de jumătate din te
renurile cultivate 
cu porumb.

(Agerpres)
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ÎN CURÎND, EXAMENELE
Profesori și studenți despre pregătirile pentru apropiata sesiune de examene

Calitate!

Acad. 
Constantin Dâicoviciu

In facultăți s-a instaurat atmosfera fe
brilă din preajma examenelor. In bi
blioteci, săli de cursuri, săli de lectură, 

la cămine — se învață. Cei mai buni studenți 
îi ajută pe colegii lor mai slab pregătiți să 
se pună la punct cu materia. Cadrele didac
tice vin in sălile de lectură, laboratoare, chiar 
și Ia cămine și-i ajută individual pe studenți 
să-și clarifice toate 
mene. Toată munca 
student să intre în 
treaga materie bine

problemele pentru exa- 
are drept scop ca fiecare 
sala de examene cu în- 
insușită.

îndemnul ca toți studenții să se prezinte 
la toate examenele, bine pregătiți, a găsit un 
larg ecou în colectivele studențești. Grupe și 
ani întregi s-au angajat să devină integra- 
liști. să obțină note mari la examene. Nota 
o vor primi examinații — studenții — pentru 
munca desfășurată de-a lungul unui an de 
învățătură și 
tice — pentru 
ții. Le dorim

examinatorii — cadrele didac- 
munca desfășurată cu studen- 
tuturor numai note bune !

o

mărețelor 
de Congresul

Iată-ne așadar ajunși într e 
nouă sesiune d.e examene a 
anului universitar 1960—1961. 
Anul acesta s-a desfășurat in 
condițiile unui puternic avint 
în muncă în toate domeniile, 
pentru realizarea 
sarcini trasate
al III-Iea al P.M.R.

Peste tot, în fabrici, în uzi
ne, pe șantiere și pe ogoare 
oamenii muncii au dat o bă
tălie nemaiîntâlnită pentru a 
ridica tot mai mult nivelul ca
lității muncii lor. Și în facul
tăți, centrul de greutate a fost 
mutat în special pe calitatea 
pregătirii. Se realizează cu tot 
mai mult succes învățămîntul 
superior realist, științific, ba
zat pe cea mai înaintată știin
ță, marxism-Ieninisitaul. Acea
stă muncă spre calitate supe
rioară trebuie continuată cu 
pasiune, perseverent. De aceea

toți studenții, fără excepție, 
au datoria ca in aceste zile de 
ajun de examene să-și desă
vârșească cunoștințele căpăta
te Ia cursuri și seminarii de-a 
lungul anilor de studiu, de-a 
lungul acestui an universitar. 
Fiecare student să folosească 
pentru aceasta, din plin, toate 
condițiile minunate create de 
partid pentru învățătură fiilor 
oamenilor muncii, să foloseas
că sălile de cursuri și studii, 
bibliotecile, sălile de lectură, 
laboratoarele, orele de consul
tații, recapitulările etc., pen
tru a obține Ia examene note 
superioare.

Urez succes 
ților la examene!

tuturor studen-

Indemn
C. Dinculescu 

membru corespondent 
al Academiei R.P.R. 
rector al Institutului 

politehnic-București
Există o vorbă bătrinească, 

cu mult tîlc, care spune să 
faci totul la timpul potrivit, 
să nu amîi pe mîine ceea ce 
poți face astăzi. Studenții no
ștri ar trebui să-și amintească 
tot timpul aceste cuvinte, să 
le fie ca un îndemn. Ele sînt 
de actualitate mai ales acum

cînd ne aflăm în pragul unei 
noi sesiuni de examene.

Studentul harnic, care și-a 
format de-a lungul tâmpului 
deprinderea de a munci ordo
nat, ritmic, care n-a fost nici 
măcar odată tentat să-și a- 
mine examenele, știe cit de 
relaxat a muncit de la o se
siune la alta, știe că a fost fe
rit de emoțiile insuccesului și 
a avut satisfacția succesului. 
El singur și-a ușurat munca.

Studentul delăsător, adept 
al aminărilor, al ultimului „a- 
salt“, în toamnă, știe și el, din 
trista lui experiență, ce i-au 
adus aminările, asaltul.

Chiar dacă știe, un sfat tot 
îi va fi de folos. Examenele se 
apropie vertiginos. E o sesi
une grea, hotăritoare. Totuși

trebuie trecută — trecută cu 
bine. Se poate realiza aceasta! 
Altfel studentul își îngreunea
ză cu bună știință munca. în 
vară urmează practica, vacan
ța. Pentru cel care mai are 
însă de dat examene nici nu 
poate fi vorba de vacanță, ci 
de învățătură, învățătură în 
plină vară, în timp ce colegii 
se odihnesc.

Așadar, mai bine un efort 
în plus, întărirea voinței de a 
rezista tentației 
prezentarea Ia 
nele !

aminărilor și 
toate examc-

Anul I a tras 
învățăminte

La începutul anului univer- 
sitar și noi am fost întâmpi
nați cu multă dragoste, ni s-a 
explicat cum să muncim, cum 
să conspectăm, cum să luăm 
notițe etc. Preocuparea pentru 
noi, studenții anului I nu s-a 
încheiat odată cu sesiunea din 
iarnă. După primele examene 
s-a văzut cine are în special 
nevoie de ajutor, ce anume 
domenii de pregătire sînt mai

(Continuare în pag. a 3-a)



Campionatele internaționale de gimnastică ale R.P.R,
„Cursa PăcH"

15 (Agerpres). — 
efapă (a 12-a) a 

desfășurată pe

PRELUDIU PEm mECERILE 
„CUPEI EUROPEI“

Timp de 3 zile s-a desfă
șurat în sala Floreasca 
din Capitală a IV-a edi

ție a Campionatelor interna
ționale de gimnastică ale Re
publicii Populare Romine, 
unul dintre cele mai mari 
concursuri internaționale de 
gimnastică din Europa. Nici
odată însă, în cadrul campio
natelor anterioare, nivelul 
măiestriei nu a fost atât de ri
dicat ca în această ediție. 
Afluența mare pe care a cu
noscut-o sala Floreasca în zi
lele de concurs, confirmă că 
gimnastica a cucerit inimile 
multor iubitori ai spor
tului. în fața spectatorilor 
și-au demonstrat măiestria 
campioni și campioane din di
ferite țări, componenți ai echi
pelor olimpice, vicecarnpioni 
olimpici și alți maeștri renu- 
miți ai gimnasticii. Evoluția 
lor a fost răsplătită din plin 
prin notele acordate de arbitri 
și aplauzele unui public cu
noscător, exigent, înflăcărat și 
corect.

întrecerea feminină ne-a 
adus o deosebită satisfacție: 
reprezentantele noastre, com- 
portîndu-se excelent, au reușit 
să cucerească toate titlurile. 
Campioană absolută a devenit 
SONIA IOVAN, care prin 
munca ei neobosită și dîrză nu 
numai că se menține la un ni
vel ridicat al măiestriei spor
tive, ci este în progres conti
nuu. Pentru felul cum a evo
luat la aceste campionate ea 
merită cele mai sincere și căl
duroase felicitări. Locul II, la 
15 sutimi de campioană, l-a 
obținut ELENA LEUȘTEANU. 
Ea se află într-o formă spor
tivă bună, dar cu exercițiul de 
la paralele încă nu complet 
pus la punct (la acest aparat 
ea studiază compunerea unui 
exercițiu nou, mai greu, mai 
lung, mai valoros pe care încă 
nu l-a asimilat). Trebuie men
ționată evoluția remarcabilă a 
ELENEI NICULESCU, clasată 
pe locul III la sărituri. Ea se 
află într-un progres general și 
are un exercițiu mult îmbu
nătățit la bîrnă (aparatul ei 
mai slab). Comportarea ei 
bună trebuie să-i fie imbold 
în munca viitoare și încredere 
mai mare în propriile posibi
lități. Trebuie scoasă în evi
dență și comportarea constan
tă la un nivel ridicat a EMI
LIEI LIȚĂ, clasată pe locul II 
la paralele și în primele șase 
la sărituri, precum și a UTEI 
PORECEANU, care a concu
rat bine, reușind să se claseze 
printre primele șase la bîrnă.

Dintre oaspete o comportare 
remarcabilă au avut cele două 
reprezentante ale Uniunii So
vietice : TAMARA IVANOVA 
și ECATERINA GORODKO- 
VA, gimnasta UTTE STAR- 
CKE din R.D.G., și GIZELA 
NIEDURNA din R. P. Polonă, 
care au demonstrat exerciții 
de înaltă valoare, caracteri
zate printr-o tehnică desăvîr- 
șîtă, prin mult dinamism, si
guranță și ușurință în execu
ție.

întrecerile masculine au 
fost dominate de sovieticul 
NICOLAE MILIGULO din

echipa olimpică a U.R.S.S. și 
de compatriotul său VICTOR 
LEONTIEV — cîștigătorul re
centului campionat. Ei au re
prezentat cu cinste înalta 
măiestrie a școlii sovietice de 
gimnastică. O mare admirație 
a stîrnit exercițiul la paralele 
al italianului GIOVANNI 
CARMINUCCI care a prezen
tat la acest aparat cel mai greu 
exercițiu executat vreodată la 
noi în țară, exercițiu cu care 
la Olimpiada de anul trecut a 
obținut cea mai mare notă 
dintre toți concurenții și cu 
care a cîștigat locul I și la 
aceste campionate. Unul din 
cele mai frumoase exerciții la 
sol a fost al norvegianului 
AGGE STORHAUG, care a 
cucerit și locul I la această 
probă. îndemînarea, viteza, 
suplețea, forța se îmbină la 
acest gimnast într-un mod 
admirabil. Camroionul țării 
FREDERIC ORENDI s-a do
vedit cel mai bun maestru al 
barei, unde s-a clasat pe lo
cul I. El a prezentat la acest 
aparat un exercițiu valoros și 
spectaculos. în general cam
pionul nostru a avut o com
portare remarcabilă și a fost 
la numai cinci sutimi de lo
cul suprem. în acest concurs 
Orendi a reconfirmat că este 
unul dintre cei mai buni gim-

naști europeni, puțind să lupte 
de la egal la egal pentru cu
cerirea oricărui loc I. Rezul
tatul recent și forma sa spor
tivă bună, precum și seriozita
tea cu care se pregătește, în
tăresc speranțele noastre, și 
desigur și ale lui, într-o com
portare bună la „Cupa Euro
pei" ce va avea loc în acest an. 
TOHANEANU GHEORGHE și 
ZAMFIR ION, ambii în mare 
progres, au evoluat onorabil, 
executîndu-și exercițiile fără 
greșeli esențiale. Nivelul exer- 
cițiilor lor este însă inferior 
necesităților impuse de con
cursurile internaționale de 
mare amploare, ei trebuie să 
mai muncească încă stăruitor.

Atit pentru gimnaștii cît și 
pentru gimnastele noastre, re
centul campionat a constituit 
un prețios schimb de expe
riență în compania unor ad
versari de mare valoare, a fost 
o confruntare a exercițiilor 
noastre cu ale unora din cei 
mai buni gimnaști ai Europei 
și a fost o verificare a stadiu
lui de pregătire în vederea 
„Cupei Europei" ce se va des
fășura peste citeva săptămîni.

prof. P. DUNGACIU 
antrenor al echipei repre
zentative de gimnastică 

feminină

Vă prezentăm o suită de imagini a evoluției celor mai buni 
gimnaști dintre cei prezenți la cea de a IV-a ediție a Campio
natelor internaționale de gimnastică ale R.P.R.

Bîrnă : SONIA IOVAN (R.P.R.) Inele : VICTOR LEONTIEV
(U.R.S.S.)

Echipa R. P. R 
a trecut 

pe locul III
PRAGA 

Penultima 
„Cursei Păcii" 
un traseu deluros între orașele 
Tabor și Brno (177 km) a fost 
cîștigată de ciclistul sovietic 
luri Melehov. Un frumos suc
ces au repurtat ieri și cicliștii 
romini care au reușit să freacă 
pe locul trei în clasamentul 
general pe țări, ocupînd tot
odată locuri fruntașe la sprin
tul final cu Zanoni și Cosma. 
De menționat că echipa noas
tră s-a prezentat la startul 
acestei etape numai cu trei 
alergători : Cosma, Zanoni și 
Stoica, deoarece Gabriel Moi- 
ceanu, suferind de furunculo
ză și operat în cursul nopții, 
nu a mai putut să ia plecarea.

Clasamentul etapei : 1. Me
lehov (U.R.S.S.) a parcurs 177 
km în 4h22’33" (medie orară 
40,5 km) ; 2. Eckstein (R.D.G.) 
4h22’35” ; 3. Zanoni (R.P.R.); 
4. Lullau (Norvegia) ; 5. Cere- 
povici (U.R.S.S.) ; 6. Cosma
(R.P.R.) ; 7. Kapitonov ... 
Stoica (R.P.R.) toți 
timp cu Eckstein.

Pe echipe etapa 
tigată de U.R.S.S., 
R.P.R. și R.D.G.

In clasamentul general indi
vidual conduce Melehov, ur
mat în ordine de Kapitonov, 
Eckstein, Cerepovici, Bangs- 
borg, Goransson, Cosma, 
Schur.

Clasamentul general pe fărit 
f. U.R.S.S. 165h 40'41"; 2.
R.D.G. 166h 05'49" ; 3. R. P. 
Romînă 166h 24'18" ; 4. R. P. 
Polonă 166h 30'10" ; 5. Suedia 
166h 32'01"; 6. R. S. Ceho
slovacă T66h 41'55”; 7. R. P. 
Ungară ; 8. R. P. Bulgaria ; 9. 
Anglia ; 10. Danemarca ; 
Franța ; [1'2. Iugoslavia ; 
Norvegia J .f4. Finlanda,

„Morele premiu ai orașului Buc urești" - competiție desfășurată duminică, a prilejuit dispute 
deosebit de interesante

FOTBAL: R. P- ROMÎNĂ

12. 
în același

a fost cîș- 
urmată de

11.
13.

Partidă
R. P. R.

Echipa de fotbal 
„Dinamo“-București 

a plecat la New-York
Luni dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd în S.U.A., e- 
chipa de fotbal Dinamo Bucu
rești, care va participa la tur
neul internațional de la New 
■y®rk. Lotul echipei este alcA- 
tuit din : Uțu, Cosma (por? 
tari), Popa, Ivan, Panait (fun
dași), Al. Vasile, Dragomir* 
Constantinescu (mijlocași)* 
Anghel, Ene II, Eftimie, Da
vid, Frățilă, Sasu (înaintași). 
Ceilalți 3 jucătoti ai echipei,- 
NunveîHer III, Nunveiller IV 
și Țîrcovnicu, selecționați' în 
lotul echipei reprezentative 
care a jucat duminică la An
kara vor pleca Ia New York 
astăzi. Antrenorii echipei sînt 
Tr. Ionescu șj Dumitrii Nicu- 
lae.

în primul meci echipa Di
namo București va întîlni 
sîmbătă la New York echipa 
braziliană Bangu.

(Agerpres)

TURCIA: 1-0

O victorie de prestigiu
După o lipsă de activitate 

oficială de aproape un 
an, selecționata de fotbal 

a țării noastre a fost chemată 
duminică să susțină o întilnire 
cu reprezentativa Turciei, forma
ție bine cotată pe plan euro
pean. După cum se știe, in 
partida desfășurată la Ankara, 
victoria a fost obținută de către 
fotbaliștii romini, învingători cu 
1-0 (0-0) prin golul înscris >n 
cea de a doua parte a jocului 
de către centrul atacant Dridea, 

La înapoierea în țară a dele
gației fotbaliștilor romini, am a- 
vut o convorbire cu tovarășul 
GH. POPESCU, antrenorul prin
cipal al lotului, pe care l-am -- 
rugat să ne vorbească despre 
confruntarea dintre selecționa
tele Turciei și R. P. Romîne.

- Am reușit să înscriem o 
nouă victorie în palmaresul - 
favorabil nouă de altfel, - al 
intilnirilor Rominia - Turcia. A- 
cestea au fost primele cuvinte 
ale interlocutorului nostru. După 
cum știți, am cîștigat cu 1-0 
partida desfășurată duminică

pe stadionul „19 Mai" din An
kara.

— Pentru cititorii noștri ar fi 
interesante unele amănunte pri
vind acest meci.

- Ne-am dat seama că fotba
lul se bucură de adeziunea unei 
mari mase de simpatizanți in 
Turcia. Duminică, de pildă, la 
meciul nostru au asistat aproa
pe 50.000 de spectatori. La intil- 
nire a fost prezent generalul 
GUrsel, șeful statului și guvernu
lui turc. Uriașul interes al publi-

primul rind datorită căldurii ex
cesive (30 grade la umbră). Ju
cătorii noștri, care, după cum 
știți s-au pregătit pentru acest 
meci pe un timp răcoros, cu plot 
persistente de... toamnă, au fost 
surprinși de temperatura ridica
tă și n-au evoluat la valoarea 
lor in prima parte a jocului. In 
al doilea rind, echipa romînă a 
fost handicapată de terenul de
nivelat, care a solicitat din 
partea jucătorilor romini o mai 
mare preocupare și atenție la

De vorbă cu tov. Gh. Popescu 
despre partida de la Ankara

mediocră

Pe scurt
® ISTANBUL. — A luat sfîrșit 

turneul international masculin de 
volei de la Istanbul. In meciul de
cisiv echipa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 3—2 (—9, 9, —14, 11, 
10) echipa R. P. Romine, ocupînd 
astfel primul loc în clasamentul 
final, lată clasamentul: 1. U.R.S.S. 
8 puncte ; 2. R. P. Romînă 7 
puncte ; 3. R. P. Bulgaria 6 punc
te ; 4. Turcia 5 puncte ; 5. Iran 4 
puncte.

® TBILISI. — Continuîndu-și 
turneul în U.R.S.S., echipa engle
ză de fotbal „Aston Villa", a ju
cat duminică la Tbilisi cu forma
ția locală Dinamo. Au cîștigat fot
baliștii sovietici cu scorul de 2—0 
(1-0).

© PRAGA. — Pe stadionul cen
tral din Bratislava s-a desfășurat 
la 14 mai meciul de fotbal dintre 
echipele R. S. Cehoslovace și 
Scoției contind pentru prelimina
riile campionatului mondial, lu
cind excelent fotbaliștii ceho
slovaci au repurtat victoria cu sco
rul de 4—0 (3—0).

® LEIPZIG. — în cadru! preli
minariilor campionatului mondial 
de fotbal echipele R. D. Germane 
și Olandei au făcut meci egal : 
1_ 1 (0—0) într-un meci desfășu
rat duminică la Leipzig.

© VIENA. — Turul ciclist inter
national al Austriei, desfășurat în 
3 etape, a fost cîștigat la indivi
dual de austriacul Damm, iar pe 
echipe de selecționata de tineret 
a R. P. Polone alcătuită din, Za- 
pala, Havlicek și Kossela. De re
marcat că din cei 86 de alergă
tori care au luat startul în prima 
etapă numai 31 au sosit la Viena. 
întreaga echipă a Franței a aban
donat.

© BATUMI. — Turneul interna
țional de șah de la Batumi s-a 
încheiat cu victoria maestrei Nona 
Gaprindașvili care a totalizat 1l'/2 
puncte. Pe locul doi s-a clasat 
Ceaikovskaia (U.R.S.S.) 10 puncte. 
Campioana R. P. Romîne, Alexan
dra Nicolau, a ocupat locul 8 cu 
7 puncte. în runda a 15-a ea a 
fost învinsă de Vera Tihomirova.

Paralele : FR. ORENDI (R.P.R4 Sol : TAMARA IVANOVA
(U.R.S.S.)

'S Cît de mult au 
dorit iubitorii fot
balului din țara 
noastră victoria pe 
care prima garni
tură a țării a cu
cerit-o în fața for
mației reprezentati
ve de fotbal a Tur
ciei, la Ankara! E- 
vident, dacă dorin
ța unei victorii la 
Ankara — destul de 
incertă totuși — era 
puternică, la fel de 
mult doreau supor
terii fotbalului din 
țara noastră și o 
victorie a reprezen
tativei B., aci, la 
București. Și antre
norul echipei turce 
sconta o victorie a 
selecționatei 
noastre.

Poate că 
considerau 
București vom asis
ta la o partidă de 
fotbal jucată la un 
bun nivel tehnic, și 
că măsura de a-i 
introduce în echipa 
B pe cei mai tineri 
și talentați jucători 
din diferite echipe 
din țara noastră ne 
va aduce o satisfac
ție în plus: să-i 
distingem pe viito
rii componenți ai 

A

țării

mulți 
că la

reprezentativei 
de fotbal.

Dar cele petre
cute pe stadionul 23 
August, în fața câ
torva zeci de mii 
de spectatori, au

(B) * Turcia (B) î 0-2
deziluzionat pro
fund. întreaga par
tidă s-a purtat în 
limitele submedio- 
crității, selecționata 
noastră B practi- 
cînd un fotbal con
fuz, lipsit de con
cepție și de vreun 
sistem tactic. Nime
ni n-a putut înțe
lege ce orientare a 
avut echipa noas
tră. Pe drept cu- 
vînt, mulți dintre 
spectatori se între
bau dacă asistă la 
așteptatul meci de 
fotbal dintre repre
zentativele B ale 
celor două țări, ori 
au în față o partidă 
din vreun campio
nat raional.

Echipa noastră a 
dezamăgit. Părerea 
de rău pe care o 
încearcă suporterii 
este cu atît mai 
mare cu cît nici 
unul dintre jucăto
rii selecționați în B 
nu au dovedit că 
merită încrederea 
ce li s-a acordat. 
Cît de penibile au 
fost momentele cînd 
Mateianu se învîr- 
tea cu mipgea fără 
să știe ce să facă 
cu ea, ori halfii Po
pescu și P. Emil, 
rămâneau în urma 
adversarilor lor di
re cți. înaintarea — 
Unguroiu, David, I- 
vansuc — deși a a- 
juns în mai multe 
rinduri pînă în ca-

reul de 16 metri al 
echipei turce, era 
tot timpul dezorien
tată, ți se părea 
că a uitat de e- 
xittența in fața ei a 
unei porți unde to
tuși trebuie marcate 
puncte, pentru a 
obține victoria. Și 
ocazii de a se mar
ca au fost numeroa
se ! Numai că îna
intarea noastră n-a 
știut să profite de 
situațiile favorabile 
create.

Considerăm că 
antrenorul Teașcă 
s-a orientat greșit 
atunci cînd a for
mat reprezentativa 
B. Găsim că este 
foarte bună ideea 
de a introduce în e- 
chipă tineri talen
tați, cu dorință de 
a 
fi fost 
ne 
tare, ori în linia de 
mijloc s-ar fi aflat 
un jucător cu mai 
multă experiență, 
care să orienteze pe 
teren echipa, și care 
în ultima instanță 
să tragă la poartă 
în momentele deci
sive. Aci găsim unul 
din punctele slabe 
ale echipei noastre.

Cît privește oas
peții, deși au prac
ticat un joc modest, 
au cîștigat pe merit 
partida.

se afirma. Ar 
însă bi- 

dacă în înain-

CAROL ROMAN

Fotografiile paginii :

V. RANGA
V. CONSTANTINESCU

Paralele : GIOVANNI CARMI- 
NUCCI (Italia)

Paratele inegale : UTTE STAR-
CKE (R.D.G.)

cului pentru acest sport e deter
minat în mare rgăsură de pro
gresul evident pe care jocul cu 
balonul rotund l-a făcut în a- 
ceastă țară. Sînt grăitoare în a- 
ceastă direcție victoriile din ul
timii ani pe care reprezentativa 
Turciei le-a obținut pe teren 
propriu in intilnirile cu unele for
mații valoroase de peste hotare, 
printre care și selecționata Sco
ției.

— Cum apreciați jocul celor 
două echipe ?

- Fotbaliștii turci au ținut 
mult să obțină un rezultat favo
rabil și au imprimat chiar de ia 
inceputul partidei un ritm ra
pid, au dat jocului un caracter 
de luptă, aș spune „Mtâies". 
Echipa noastră s-c străduit să 
iasă din jocul gazdelor, dar in 
prima repriză n-a reușit lucrul 
acesta din mai multe motive. In

execuțiile tehnice. Din această 
cauză, in prima repriză au jucat 
timid, emotiv, cu multe pase im
precise și preluări defectuoase, 
nivelul calitativ al partidei fiind 
mediocru. Beneficiind și de un 
vint din 
au avut 
parte a 
muit pe 
propria jumătate de teren pină 
in apropierea careului echipei 
noastre. Apărarea selecționatei 
R. P. Romîne, cu Voinescu în 
mare formă, cu Motroc și Macri 
foarte utili, s-a descurcat bine, 
ne!ăsîndu-se străpunsă de a- 
tacurife insistente ale adversari
lor.

spate, fotbaliștii turci 
inițiativa in această 
jocului, contind mai 

pase lungi trimise din

— Ni se pere că înlocuirea io 
pe uză a lui Hașoti cu Oaidă ° 
dat mai multă agresivitate liniei 
noastre de atac.

- Este exact. Deși am schim
bat un singur jucător, în cea de 
a doua repriză echipa romînă a 
practicat un joc mult schimbat în 
bine. Ea a stăpînit mijlocul te
renului printr-un joc colectiv 
excelent, pregătind din această 
fază atacuri calitative, pericu
loase. Jucătorii noștri au avut 
mai mult inițiativa și l-au pus 
deseori in dificultate pe valoro
sul portar turc Turgay. în trei 
rinduri Dridea și o dată Oaidă 
□ u fost in situația de a intro
duce balonul in poartă, dar lu
crul acesta l-a realizat Dridea 
doar o singură dată cind, bine 
servit de Oaidă, a înscris impa- 
rabil, de aproape. După înscrie
rea golului, echipa noastră a 
continuat să joace bine, să do
mine chiar, dar n-a mai putut 
înscrie din cauză că apărarea 
gazdelor a fost întotdeauna la 
post. Jocul mai bun din repriza a 
doua practicat de echipa romî
nă se datorează în mare parte 
și aplicării stricte a indicațiilor 
tactice date de către antrenori.

Trebuie să remarc că întreaga 
partidă s-a desfășurat sub sem
nul corectitudinii, într-un spirit 
de prietenie.

— Cum a fost apreciată victo
ria noastră în cercurile sportive 
ale Turciei ?

- Gazdele ne-au felicitat sin
cer pentru succesul obținut, re- 
mareînd mai buna omogenitate 
ți jocul colectiv mai rodnic al 
fotbaliștilor romini.

Cu orge sto, o sevt -c - oe rt’c 
c >uct sa î-w te a
utq noi succese <5e 'u e-
chipei coasere reprezentative de 
fotbal,

Zi de antrenament pe Bega cu participarea elevilor de la Școala sportivă cu specialitatea ca
notaj din Timișoara

Un prilej de învățăminte bogate
rr ara noastră a găzduit 
/ sîmbătă un important 
’ concurs internațional de 

floretă — „triunghiularul" 
R.P. Romînă—R.P. Ungară— 
Italia, anul acesta la a IlI-a 
ediție a sa.

Au trecut multe ore de la 
încheierea acestui concurs 
desfășurat în Sala sporturilor 
din orașul Constanța, dar im
presiile deosebit de puternice, 
momentele impresionante — 
aș îndrăzni să afirm : chiar 
dramatice — ce l-au caracte
rizat îmi stăruie în minte și 
acum cu aceeași intensitate. 
Lupta am declanșat-o noi 
încă din primul meci, cel cu 
echipa Italiei. Aveam de con
firmat victoriile realizate în 
primele două ediții ale „triun
ghiularului" (1959 — Buda
pesta și 1960 — La Spezia); 
în aceiași timp, vroiam să do
vedim că scrima noastră fe
minină este superioară celei 
italiene, în ciuda faptului că 
la Jocurile olimpice de la 
Roma de anul trecut — din- 
tr-un viciu de regulament 
(stabilirea seriilor prin tragere 
la sorți și nu meciuri-turneu) 
ne-am clasat în urma echipei 
țării gazdă. Intr-o bună mă
sură victoria obținută sîmbătă 
(cu 9—7) a rezolvat în favoa
rea noastră această problemă, 
a atestat încă o dată valoarea

remarcabilă a scrimei romî- 
nești.

Și mai acut se cristalizase 
înainte de concursul de la 
Constanța un al doilea dezi
derat : de a „rupe- cu tradiția 
și de a nu mai pierde meciu
rile cu trăgătoarele R.P. Un
gare. Evident, nu era o sarcină 
de loc ușoară. Floretistele ma
ghiare sînt doar campioane 
mondiale și vicecampioane o- 
limpice, calitățile lor pentru

trat pe planșă decisă s-o în
treacă pe Rejto, pe care a 
hărțuit-o neîncetat. Dar, o e- 
roare gravă de arbitraj — a- 
nularea unei tușe perfect va
labile, recunoscute dealtfel și 
de RejtS, dar neacordată de 
arbitru — ne-a privat de a 
inaugura în avantaj meciul, 
în asaltul următor, cea mai tî- 
nără reprezentantă din echipa 
noastră, Ana Ene a avut ne
șansa să tragă direct cu cam

întoarcere la rezultat. în a- 
cele clipe mă gindeam că în 
1960, în două rinduri la Spezia 
și Roma, mai condusesem e- 
chipa R. P. Ungare cu 5-1 și 
respectiv 6-4, dar, în cele din 
urmă pierdusem la limită, am
bele întîlniri (7-9). Poate că a- 
cum...

...Spre regretul nostru sincer 
n-am reușit să „scoatem" în 
final decît un rezultat de ega
litate (8-8) dar, după ce am

După „triunghiularul" de floretă 
fete de la Constanța

această ramură sportivă con
stituie un puternic atu, ele le 
conferă dreptul de a fi „vi
oara întîia" in orice întrecere 
internațională.

Dar, spre deosebire de anii 
precedenți, la Constanța noi 
am fost mai puțin impresio
nate de aureola adversarelor 
noastre. A foșt, firește, un lu
cru bun. Moralul trăgătoare
lor din echipa română s-a a- 
rătat a fi în puternică cre
ștere, Lucrul acesta a apărut 
clar pentru toată lumea, încă 
de la primul asalt. Olga a in

pioana R.P. Ungare. DSmolky, 
pierzînd.

Nu este, desigur, lucru ușor 
să recuperezi un handicap de 
două înfrînfaeri la maghiare. 
Și totuși, atît eu (în asaltul 
cu Kovacsnâ) cît și Geta Sa- 
chelarie (în compania trăgă
toarei Avgeston Mendelenyi- 
ne) am atacat tot timpul, n-am 
lăsat adversarele noastre Să 
preia inițiativa în nici un mo
ment. Și am egalat la 2. Apoi 
am condus cu 7-5! Nu știu 
cîți dintre cei prezenți la a- 
cest meci puteau anticipa o

trecut pe lingă o victorie, o 
mare victorie.

Cred că mulți s-au întrebat 
de ce n-am realizat totuși vic
toria acum. După mine, succe
sul obținut doar pe jumătate 
— pentru că, totuși este un 
succes, puține echipe au în 
palmaresul lor un rezultat de 
egalitate cu echipa R. P. Un
gare —- se datorește mai ales 
lipsei de omogenitate. Dacă în 
ce ne privește pe mine și pe 
Olga, numeroasele concursuri 
internaționale la care ăm par
ticipat ne-au pus în situația

de a avea un bagaj bogat de 
cunoștințe (și în plus, avanta
jul de a ne cunoaște direct ad
versarele) in schimb, celelalte 
două componente ale echipei 
— mai puțin Sachelarie și mai 
mult Ene — n-au reușit să re
zolve în favoarea lor „proble
mele" ivite pe planșă.

In al doilea rind, trebuie e- 
vidențiat faptul că întreaga 
echipă mai este încă tributară 
jocului defensiv, fapt care a 
atîrnat greu în balanța între
cerii. Apoi, arbitrajul, care a 
avut unele scăderi. N-au fost 
multe aceste scăderi, dar ele 
s-au făcut simțite tocmai in 
asalturile decisive... Și, în sfîr- 
șit, momentele de cădere ale 
echipei, mai puțin evidente ca 
altă dată, dar totuși prezente.

Sînt lucruri la care am re
flectat cu toată atenția, sînt 
lipsuri care pot fi îndrep'ate. 
In această direcție ne tom în
drepta munca noastră Pentru 
ca viitoarele intîlnin ir.t -rna
ționale (n.n. meciul cu echipa 
R. P. Polone de la Varșovia 
din iunie, co -.cursul de la Co
mo, cel de la Paris și Campio
natele mondiale de la Torino) 
să ne găsească echipa bine 
pusă la punct.

MARIA VICOL 
maestră a sportului 

căpitanul echipei de floretă 
fete a R. P. Romine



f/W w te sfătukști 
cu tinerii...

n perioada de iarnă, în 
munca organizației 
U.T.M. din G.A.C. „Via

ța nouă" comuna Frumușița, 
raionul Galați s-au obținut 
unele rezultate bune.

Dar zilele s-au mărit. Tre
burile de sezon i-au chemat pe 
oameni la muncă pe cîmpuri. 
Perdeaua de un verde vî- 
năt al griului, șirurile 
drepte, ordonate, de răsărită 
și porumb, dau privirilor lică
rul încrederii intr-o recoltă ce 
se anunță bogată și care va 
spori belșugul și bunăstarea 
colectiviștilor.

— Acum au început muncile 
deci. Pîna în toamnă, cînd 
vom umple hambarele nu mai 
putem face nimic. Nu avem 
timp și de altfel nici proble
me nu sînt.

Cuvintele acestea ni le-a 
spus secretarul organizației 
U.T.M. din gospodărie.

★
în fața școlii, sub streașină, 

un. grup de băieți și fete dis
cutau cu aprindere. In mijlo
cul lor. un flăcău cu cizme de 
cauciuc în picioare, cu o pu
foaică aruncată pe umeri, trac
torist de meserie, desena în 
noroi cu un băț și explica :

— Aici e tarlaua din vale. 
Numai porumb și răsărită. 
Dacă pornim cu prașila me
canică de pe partea asta, în 
două zile terminăm.

— Dar se spune că pe lotul 
ăsta pămîntul nu e bun și de 
aceea recoltele sînt slabe.

-r Vorbe. Noi să lucrăm 
după regulile agrotehnice și 
o Să scoatem o producție re
cord pe gospodărie. Vă spun 
eu care am tocit toată iarna 
la agrotehnică.

— Lasă că au mai tocit și 
alții. Aici, băiete, ar trebui 
făcut un lot experimental, așa 
cum au făcut cei de la Tulu- 
cești și din alte părți.

L-am luat pe secretarul co
mitetului U.T.M. de o parte : 
■ Și zi. nu aveți timp, nu 
sînt probleme.

— Ce vor ei e o „problemă" 
grea, tovarășe.

— O fi grea dar e impor
tantă tovarășe, dacă tinerii 
s-au adunat pe ploaie, sub 
ulucă și discută despre ec.

La sediul gospodăriei colec
tive am întîlnit-o pe tovarășa 
ingineră Niculina Mogoș. I-am 
relatat discuția tinerilor din 
fața școlii. A tresărit și ne-a 
spus cu bucurie in glas :

- Este un lucru bun, la care 
și noi ne-am glndit.

— Nu ar putea oare să se 
ocupe de acest lot o echipă de

- Dacă s-ar putea ? Dar ar 
fi minunat. Și să știți ci a- 
vem tineri tare harnici și pri- 
cepuți. Este drept iasă, pădu
re fără uscături... Mai sînt 
cîțiva care vin după poftă la 
muncă, alții care nu îngrijesc 
animalele, nu le hrănesc la 
timp. Dar acești tineri pot fi 
educați. Cred că ar fi folosi
tor dacă Pirvu Filipache, Co- 
dreanu Alexandru și alții ca 
ei, care nu îngrijesc animale
le, ar fi puși in discuția unei 
adunări generale U.T.M. in 
care' să vorbim tn principal 
despre atitudinea tinerilor 
față de bunurile gospodăriei. 
Și mai am un of. Dacă m-am 
pornit, să-l spun și pe ăsta. 
De ce nu avem și noi brigadă 
artistică de agitație ?

— Pentru că nu aveți „timp“, 
adică tinerii nu au vreme să 
se ocupe acum și de munca 
culturală. Cel puțin așa sus-

Legumicu'tura cere muncă 
serioasă, migală și metode 
agrotehnice superioare. Nu
mai așa ea devine un izvor 
nesecat de venituri — pare 
să-i spună tovarășului său 
de muncă brigadierul Bratu 
Calcan, de la G.A.C. „Con
gresul al ll-lea al P.M.R." 

din comuna Jirlău.
Foto : AGERPR.ES 

ține tovarășul Panait, secre
tarul organizației U.T.M.

— Cum nu au vreme ? Seară 
de seară se adună la căminul 
cultural sau la școală. Discută, 
rid, glumesc... Numai că nu 
se ocupă nimeni să le organi
zeze timpul mai cu folos.

Iată dar că există și timp, 
sînt și probleme de care orga
nizația U.T.M. să se ocupe. 
Trebuie însă îndepărtată mo- 
leșala. Perioada aceasta de 
vară ridică în fața organiza
țiilor U.T.M. de la sate nume
roase probleme referitoare la 
mobilizarea tineretului la 
muncile agricole, la organi
zarea timpului lor liber. De 
aceia ritmul activității organi
zației U.T.M. din perioada de 
iarnă trebuie nu numai con
tinuat, ci și dezvoltat.

In seara aceea secretarul 
organizației U.T.M., membrii 
comitetului au avut o discuție 
care s-a dovedit interesantă și 
instructivă. Au discutat des
pre acțiunile ce pot fi între
prinse pentru mărirea contri
buției tineretului la obținerea 
unor recolte bogate, au discu
tat despre postul U.T.M. de 
control, despre raidurile pe 
care le poate face pentru 
îmbunătățirea continuă a 
muncii tinerilor. Cineva a 
propus să se facă un album 
cu articole despre cele mai 
valoroase inițiative ale tine
rilor colectiviști care să fie 
studiate și aplicate, altul a 
venit cu ideea confecționării 
unui fotomontaj cu fotografii 
care să ilustreze participarea 
tinerilor colectiviști la mun
ca de întărire economico-or- 
ganizatorică a G.A.C. Discuții 
interesante s-au purtat de ase
menea și despre felul tn care 
poate fi organizată și mai bine 
activitatea culturală în timpul 
verii. Tractoristul intîlnit in 
fața școlii a propus organiza
rea joilor tineretului „dar nu 
ca pînă acum, tovarăși, din an 
în paște" și în care să se țină 
conferințe, să dea spectacole 
brigada artistică de agitație...

— Spuneai că acum, odată 
ce au început muncile, r.u mm 
există timp și nu mai sint 
nici probleme de care să se 
ocupe organizația U.T.M. ?

Panait era sincer frămin- 
tat de felul in care s-a ocupat 
în ultimul timp de munca or
ganizației. Și frămîntarea lui 
sinceră am luat-o drept o 
garanție ei lucrurile se cor 
schimba.

P. ISPAS

Seară culturali 
la Ambasada

R. 5. Cehoslovace
Ambasadorul R. S. Ceho

slovace la București, Jaroslav 
Sykora, a organizat luni o 
seară culturală cu ocazia săr
bătoririi celei de-a 4O-a ani
versări a Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Au luat parte tovarășii 
Chivu Stoica. Leonte Răutu, 
Mihai Dalea, membri ai C.C. 
al P.M.R.. miniștri, oameni de 
artă și cultură, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au participat șefii misiuni
lor diplomatice ale țărilor so
cialiste acreditați la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost pre
zentate filmul documentar 
„Vizita lui Iuri Alexeevici 
Gagarin la Praga- și filmul 
artistic „Ora de închidere*, o 
realizare a studiourilor din 
R.S. Cehoslovacă. închinată a- 
niversării Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

(Ager preș)

Plecarea acad. 
D. V. Skobelțîn

Acad. D. V. Skobelțîn, pre
ședintele Comitetului pentru 
premiile internaționale Lenin 
„Pentru întărirea păcii între 
popoare", a părăsit țara noas
tră, înapoindu-se la Mos
cova.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. acad. D. V. Skobel
țîn a fost condus de maes
trul Mihail Sadoveanu, pre
ședintele Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, acad. Horia Hu
lubei, vicepreședinte, prcf. 
Jean Livescu, rectorul Uni
versității „C. I. Parhon“ și 
de alte persoane oficiale.

A fost de față D. K. Zvon
kov. prim-secretar al Amba
sadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

-----•-----

Informație
Cu prdejul deschiderii ex

poziției industriale franceze, 
luni seara au sosit in Capi
tală președintele Comitetului 
permanent francez pentru 
tîrguri și manifestări econo
mice în străinătate, Francis 
Leer.hardt. deputat, și Pierre 
Bonis, director adjunct al a- 
cestui comitet

Elevii Școlii medii rvr. 5 Unirea din Brasov sint irriac- pe"-cier- ci btxxec
Foss : N. STctORiAN

Pentru copii — o încălțăminte 
frumoasă și durabilă

(Urmare din pag. I-a) 
cerință. Se întîmplă uneori să 
plece pe poarta fabricii și în
călțăminte care nu este de cea 
mai bună calitate.

Firește că la această stare 
de lucruri concură mai mulți 
factori: fabrica mai acceptă 
uneori materie primă care nu 
este de cea mai bună calitate 
(loturile de piei trimise de 

furnizori nu au o calitate con
stantă)) de multe ori materia
lele auxiliare sînt puțin rezis
tente. Deci o exigență sporită 
la recepționarea materiei pri
me și materialelor auxiliare, 
să se ia mai multe măsuri 
pentru creșterea nivelului pre
gătirii profesionale a muncito
rilor, a controlorilor de cali
tate. Foarte mulți dintre aceș
tia sînt tineri și au nevoi, nu 

i numai de cunoștințe projesio- 
nale ci și de experiență. 
Ritmul de muncă, introdu
cerea de noi modele și sorti
mente, cerința de a se îmbu
nătăți continuu calitatea pro
duselor, cer ca fiecare munci
tor, inginer și tehnician să-și 
ridice în permanență califi
carea profesională. Pe această 
linie cred că trebuie organi
zate forme concrete de ridi
care a calificării profesionale, 
schimburi de experiență etc. 
In Ceea ce privește institutul 
nostru el a sprijinit întreprin
derea în rezolvarea unor pro

bleme majore privind calitatea 
produselor. Așa de exemplu un 
cercetător al institutului nos
tru a făcut parte din comisia 
organizată de direcția gene
rală care a studiat calitatea 
încălțămintei produsă de Fa
brica „Carmen". comisie care a 
stabilit următoarele măsuri 
pentru îmbunătățirea calității: 
reorganizarea secției croit, do
tarea secției pregătire și coa
sere a feței cu utilaj corespun
zător, utilizarea bombeurilor 
de talpă artificială la încălță
mintea confecționată după sis
temul „Astra" etc. Ne dăm 
seama că ne-au mai rămas to
tuși multe lucruri de pus la 
punct

O problemă deosebit de im
portantă pentru încălțămintea 
de copii este finisajul. Un pan
tof trebuie să fie bine confec
ționat, dar el trebuie să fie șt 
frumos. Un finisaj realizat în
grijit înlătură multe necazuri 
pe care încălțămintea le poate 
aduce copilului. De aceea prin
cipala noastră grijă va fi îm
bunătățirea finisării manuale 
și mecanice, a încălțămintei. 
Firește nu va fi singura pro
blemă de care ne vom ocupa 
mai îndeaproape venind in a- 
jutorul fabricii. Încălțămintea 
pentru copii trebuie să fie 
flexibilă, ușoară. In planul 
nostru de măsuri ne-am pro
pus să studiem posibilitatea ca 
talpa să fie și mai flexibilă 
(s-au realizat succese însem
nate pe această linie) și pielea 
de cea mai bună calitate, as
pectuoasă. Sînt probleme pe 
care vom căuta să le solu
ționăm cit mai curînd, spriji
nind astfel fabrica să-și îm
bunătățească munca și calita
tea produselor.

HAVAȘ GHEORGHE 
directorul Institutului 

de cercetări pielărie-cauciuc

Modele mai multe și... 
creatori tineri

Mă refer la o singură pro
blemă, care mi se pare strin
gentă pentru încălțămintea de 
copii — modelele. Sînt încă 
puține și nu dovedesc un stu
diu temeinic, o cunoaștere a 
cerințelor, a liniei noi, simple 
dar plăcute.

Problema modelelor nu este 
de loc nouă. Cu toate acestea 
la „Carmen" se fac încă prea 
puține eforturi, lipsește fante
zia.

Locuințe din fondurile întreprinderilor
BRAȘOV. — întreprinderile 

și organizațiile economice din 
regiunea Brașov au depus în 
acest an în conturile sfaturilor 
populare peste 35.000.000 lei 
din fondurile întreprinderilor,

Recent s-au jesfâsura: lu
crările de contractare pen
tru semestrul □ a procusexr 
dm sectorul Dostru. L-a ccz> 
tractate — Știe tecare - fabri
cile prezintă cele mai aci. cele 
mai frumoase modele. „Car
men- a prezentat 32 de modele 
dintre care au fost acceptate 
15. Ce-aș vrea să remarc ? Nici 
de data aceasta nu s-a văzu: 
la Fabrica ..Carmen" o străda
nie mai mare de a crea mode
lele cele mai reușite. Au fost 
și modele frumoase dar foarte 
puține. S-a remarcat lipsa de 
varietate, de culori, de combi
nație de culori. Pentru copii 
trebuie să facem încălțăminte 
comodă, săndăluțe cu modele 
în barete, cu diferite desene 
punctate, găurele combinate 
cu linii etc. Și pantofii pot fi 
lucrați în modele interesante.

Principala problemă este ca 
fabrica să-și crească modelieri 
pricepuți, talentați. „Carmen" 
nu are modelieri tineri și nici 
nu-i pregătește. La acest capi
tol sînt deficitari.

Este drept că nici noi n-am 
avut întotdeauna în atenție a- 
ceastă problemă. Dacă ne-am 
fi ocupat mai îndeaproape am 
fi cerut fabricii să crească mo
delieri din rîndurile tinerilor, 
am. fi sprijinit-o să-i trimită 
pentru specializare la alte în
treprinderi din țară.

Recent Direcția generală a 
luat măsuri în acest sens. Ast
fel, în curînd se va deschide 
un curs de pregătire și perfec
ționare a creatorilor de mo
dele, la care firește vor parti
cipa și tineri de la Fabrica 
„Carmen".

Aș vrea să fac unele propu
neri și în ce privește sorti
mentele. Fabrica produce în
călțăminte pentru copii de 
etate mică (nr. 22-28) din nă- 
buc. Nu mi se pare potrivit și 
iată de ce. Năbucul este foarte 
pretențios, se curăță cu praf 
de cretă, iar copiii mici mur
dăresc repede încălțămintea. 
In afară de aceasta atunci 
cînd sînt luați în brațe praful 
de cretă murdărește hainele 
părinților. Pielea cea mai po
trivită pentru numerele mici 
este boxul. Fabrica produce 
încălțăminte din box alb în 
cantități mici și de calitate 
încă necorespunzătoare.

MIHALIK NICOLAE 
serviciul tehnic-producție 

Direcția generală industrială 
pielărie, încălțăminte, cauciuc,

pentru construcții de locuințe. 
Sumele cele mai mari — 
13.000.000 lei — au fost depuse 
numai de întreprinderile și 
organizațiile economice din 
orașul Brașov.

tin om al satului
(Urmare din pag. I-a) 

bine să organizăm aici, în gos
podărie, o expoziție agricolă 
în care să se vadă rezultatele 
obținute anul acesta ?

— E bună ideea asta, a zis 
secretarul. Dar să o facem tn 
așa fel ca din această expo- 

I ziție să aibă de învățat fiecare.
Și așa. s-a organizat anul 

I trecut la Straja o interesantă 
expoziție agricolă in care pu
teau fi văzute probe din lotu
rile de porumb de pe care Re- 
țat Mustafa a obținut 5.875 kg 
porumb boabe la hectar, cu 
explicațiile amănunțite referi
toare la lucrările agrotehnice 
pe care acesta Ie-a aplicat; 
probe de porumb din loturile 
lui Tudor ioneseu sau ale lui 
Tudor Catena care, neaplicind 
aceste regali, obținuseră pro
ducții mai mici; grafice, foto
grafă și altele de felul aeesta-

Pe măsură ce timpul a tre
cut rir.ăml inginer agronom 
s-a aprop.zt și mai mult de ca- 

' meni, i-a înțeles și mai bine 
și i-au înțeles și ei pe eL Au 
devenii Tovarăși buni de mwn- 

î că. prieteni. Tineri ca Gheor
ghe Paserău, Zinca Paterău. 

I Bttnca Toader. Orman Reup și 
alții rint nelipsiți din casa-la- 
borator a gospodăriei colec- 

■ titre. .Veirpriț: iama de la 
cursunla agrotehnice; vara — 
de pe ioturile exper-.mentale-

Mă uit m jurul meu. in 
casc-lab orator i* care d^cut 
împreună eu inginerul. Printre 
Oferite planșe, mulaje, apa

Construcții de școli
CONSTANȚA — Le Hirșove. 

Boooocg ți Mcdgdic, sînt in 
corstrjct* nc țco. med Tot
odată la Toora ser. Ostrov, To
pologii ți in alte iocaiități au 
început iucrâri de cmeoajore a

CINEMATOGRAFE
Cielito Lindo : Patria, înfră

țirea între popoare, 23 August. 
Libertății ; Ker Oglî: Repu
blica, Elena Pavel; Principiul 
suprem: Magheru, I. C. Fri
mu, V. Roaită, Floreasca; 
Drumul spre înalta societate : 
V. Alecsandri ; Setea : Bucu
rești, Gh. Doja, Al. Sahia, 
Volga ; Eroii vii : Lumina. 
Grivița. 30 Decembrie ; Por- 
tes des Lilas : Central ; Floa
rea zăpezii : Victoria ; Dra
gostea te așteaptă: Maxim 
Gorki, 8 Martie, Moșilor ; 

Stațiunea balnearâTURDA cu: 
bâi sărafe,l?ăi de nămol, ștrand (băile 
romane),este deschiăâ delalmai ac. 

Aa—2—U—— '* •

Pentru excursii in qrup se asigura 
transportcuautobuze speciale si 
cazare excelentă la hotelulPOTĂiSA(renoMi) 
precum șî la hotelul băilor sărate.

ÂoTOBUZE MODERNE CIRCULĂ PERMANENT

rate. observ și cîteva probe 
grîu verde din primăvara m 
ceasta, un bulgăr de pământ 
străbătut de mici galerii în- 
tortochiate.

— Sînt probe de grîu ata
cate de gindacul Zabrus și 
probe de pămînt cu galeriile 
pe care le sapă el — mi se ex
plică. In aceste borcane 
avem și gindacul respectiv) 
Le-am cules pe toate cu aju
torul tinerilor ca să le folosim 
la iarnă ca material didactic 
la cursurile agrotehnice. In fe
lul acesta lecțiile vor fi înțe
lese și mai bine.

La sfirșit tocmai vream să4 
întreb cit are de gînd să stea 
aici, tn satul acesta din inima 
Dobrogei. N-am mai apucat 
să-i pun această întrebare, 
care, probabil că l-ar fi supă
rat grozav. Arătindu-mi un 
teren frumos, la amenajarea 
căruia lucrau cîțiva colectiv 
riști, inginerul mi-a spus :

— Vedeți, aici va fi casa 
-.oastră. Adunarea generală a 
colectiviștilor a luat hotărîrea 
sa ne facă o casă anul acesta. 
Aid, cit mai aproape de gos
podăria colectivă. Sînt foarte 
bucuros că voi locui împreună 
cu soția meu in casa aceasta, 
că voi fi cit mai aproape de 
locul meu de muncă, loc care, 
drept să vă spun, mi-a fost 
și-mi este foarte drag...

Am înțeles atunci că tînărul 
inginer agronom a venit în 
mijlocul colectiviștilor pentru 
totdeauna.

școl lor elementare de 7 oni în 
.ede-ea transformării lor in școli 
-ec De asemenea, pe lingă 
țcoi e existente in regiune sînt 
in construcție încă 80 de noi 
săli de clasă.

Prințesa cu steaua de aur —• 
Intr-un sat de pe Argeș — 
Timpuri Noi : Program spe
cial pentru copii (dimi
neața) Viraj în noapte 
(după amiază): 13 Septembrie; 
Hanul din Spessart: Tineretu
lui : Intiinire în întuneric: Al. 
Popov, Munca, Olga Banele; 
Aveau 19 ani : Cultural ; Mîn- 
drie : C-tin David ; Darclee : 
Unirea ; Volga-Volga : Flacă
ra ; Strada Preeriilor : Arta ; 
Primul an : T. Vladimires-ci* 
G. Coșbuc.

(Urmare din pag. I-aj 

deficitare, cine are posibilități, 
de ce unii neglijează pregă
tirea. In semestrul II ne-am 
bucurat de un ajutor diferen
țiat, în funcție de rezultatele 
la examene. Grupele de aju
tor la învățătură s-au putut 
organiza mai exact și mai a- 
proape de necesitățile reale ; 
cadrele didactice au fost soli
citate să dea consultații și me- , 
ditații, iar organizația U.T.M. 
și asociația studenților s-au 
preocupat ca ele să fie frec
ventate cu regularitate de acei 
studenți care au cea mai mare 
nevoie.

De multe ori, studenții anu
lui I amină cu multă ușurin
ță examenele. In iarnă am a- 
vut surprize: 3 studenți nu
s-au prezentat, deși promise- 
seră grupelor că vor da toate 
examenele. De data aceasta 
sîntem convinși că nu vom mai 
avea asemenea cazuri. Frec
vența a fost mult mai bună în 
semestrul II, ca urmare a 
preocupării mai intense ; de 
cele mai multe ori comportă
rile negative au fost combă
tute pe loc, în grupe prin 
scurte ședințe organizate în 
pauză sau după cursuri. Am 
simțit în permanență sprijinul 
organizației U.T.M., al asocia
ției studenților, al colegilor din 
anii mai mari, al cadrelor di
dactice, în pregătirea consfă
tuirilor profesionale, sau în 
organizarea concretă a ajuto
rului la învățătură.

ION CHIȚULEC
Secretarul biroului U.T.M. 

al anului I foraj
Institutul de Petrol, Gaze 

și Geologie

Angajament îndeplinit
Fiecare om al muncii din pa

tria noastră a întîmpinat cu suc
cese în muncă cea de-a 40-a ani
versare a partidului. Ca student 
m-am angajat și eu ca în cinstea 
glorioasei aniversări să mă pregă

tesc cît mai bine pentru sesiunea 
ce mă așteaptă și să predau cele 
4 proiecte pe care le-am avut în 
acest semestru. M-am străduit ca 
în aceste proiecte să fin seama de 
cele mai noi realizări ale tehni
cii noastre, să fie cît mai legate 
de necesităjile produefiei. Mun
cind continuu și sistematic, am 
reușit ca în 21 aprilie să predau 
3 proiecte, iar al patrulea în 5 
mai. Paralel cu pregătirea proiec
tului al patrulea am început pre
gătirea examenelor. Majoritatea 
fiind examene de specialitate, am 
citit o vastă bibliografie în dome
niul prelucrărilor la cald, pentru 
ca după ce termin institutul să 
pot fi cît mai util uzinei care m-a 
trimis la studii și anume uzina de 
tractoare.

MICU TEODOR 
student anul IV 

Institutul politehnic Brașov 

Calitatea pregătirii, 
reflectată în proiecte

prof univ.
Al. Manea
șeful catedrei 

Organe de mașini 
din Institutul politehnici 

București

Voi începe prin a sublinia 
că anul acesta proiectele au 
fost predate mai devreme de- 
cît în alți ani.

Proiectele au demonstrat in 
primul rînd, faptul că studen
ții au avut mult interes pen
tru ele. S-a manifestat tendin
ța pronunțată de a consulta 
întreaga documentație indica
tă. Anul III -mecanică — la 
care mă refer — a muncit cu 
seriozitate, atmosferă promo
vată în primul rînd de nume

ÎN CURÎND, EXAMENELE!
roși studenți veniți din pro
ducție, care constituie un e- 
xemplu de conștiinciozitate și 
perseverență. Remarc grupele 
533, 532 pentru omogenitate 
și studenți ea Gheorghe Ru- 
xandra, Florea Fistic, Vasile 
Jinescu, Gheorghe Gîneș, pen
tru calitatea deosebită a pro
iectelor.

Nota generală ce se cuvine 
anului III este numai satisfă
cătoare și nu foarte bună — 
așa cum am fi dorit — dato
rită unor lipsuri ce se mai 
manifestă încă.

Deficiențe s-au înregistrat 
mai ales în ceea ce privește 
susținerea proiectelor. Aceas
ta înseamnă că lucrînd la pro
iecte, studenții n-au mers la 
fel de ritmic cu pregătirea 
teoretică. Există și studenți ca 
Valentin Rădulescu sau Eugen 
Candrea, care n-au predat de- 
cît un proiect din trei, fără 
să se preocupe nici de pregă
tirea materiei.

în curînd urmează exame
nul, verificarea cea mai te
meinică a muncii colectivului 
in discuție. Sînt convins că 
numeroși studenți, ale căror 
proiecte s-au prezentat la înăl
țime, vor da și răspunsuri 
corespunzătoare la examene. 
Cu toții vor trebui să facă un 
efort în plus pentru a se pune 
la punct cu materia. Dar a- 
precieri mai exacte, după exa
mene.

Liniște, confort, masa 
consistentă

In această perioadă premer
gătoare examenelor, grija 
noastră pentru studenți a cres
cut considerabil. Conducerea 
universității face totul pentru 
ca prețioasele clipe ale apro

fundării cunoștințelor să se 
desfășoare într-o atmosferă 
caldă și plăcută. Se fac efor
turi serioase pentru ca pregă
tirile să se facă în liniște. 
Chiar și stația noastră de ra
dioamplificare și-a redus pro
gramul în orele de pregătire 
intensă. Unele încăperi, folo
site în alte scopuri în urmă cu 
cîteva luni, au devenit acum 
săli de lectură. La noul 
grup social al studenților sînt 
acum 14 săli de lectură. Bi
bliotecile noastre au fost în
zestrate cu cărțile necesare, 
suficiente și în ceea ce pri
vește numărul lor. Bibliote
cile au acum program special 
— între orele 7,30—22.

Atenția noastră se îndreap
tă și spre cantinele universi
tății. Alocația de hrană a 
crescut și ne îngrijim să fa
cem o bună aprovizionare 
pentru ca meniul să fie cît 
mai variat și consistent. De 
asemenea, pentru a nu răpi 
studenților din timpul de stu
diu, în această perioadă s-a 
renunțat la autodeservirea 
din cantină. Personalul can
tinei știe că în sesiune, pen
tru studenți fiecare minut e 
prețios și se străduiește să-i 
servească prompt.

Noi toți ne străduim din 
răsputeri să oferim studenți
lor condiții optime pentru ca 
apropiatele examene să-i gă
sească cît mai bine pregătiți.

NICOLAE NICULESCU 
director administrativ 

al Universității 
„C. I. Parhon“

Sprijinul colegilor
Ce-am făcut noi pentru a-i 

ajuta pe cei rămași în unmă Ic 
învățătură ? Una din formele de 

ajutorare au fost qrupele de în
trajutorare care au fost organi
zate în așa fel incit ele să de
vină factori de răspundere pen
tru pregătirea fiecărui student 
slab. Și putem spune că in 
mare măsură ele și-au atins 
scopul. Studenta Lia Baciu din 
anul II agricultură, de exemplu, 
care a fost ajutată de colegii ei 
Constantin Gălățeanu și Traian 
Gherman prezintă toată garan
ția că se va prezenta bine la 
examene. Același lucru se poate 
spune și despre Mircea Bărbat 
ca și despre mulți alți studenți 
care au fost ajutați sistematic 
de colegi să-și ridice nivelul 
pregătirii.

Acest ajutor l-au primit nu nu
mai prin grupele de întrajuto
rare ci și prin organizarea 'mai 
multor ore de consultații, reca
pitulări, lucrări practice de la
borator.

în c<jdru.| consfătuirilor de gru
pă care au avut loc cu puțin 
timp în urmă s-a constatat că 
pregătirea marii majorități a 
studenților este bună, că toți 
studenții sint hotăriți să se pre
zinte integral la toate exame
nele din sesiunea de vară.

VICTOR MICLAUȘ 
secretar al comitetului U.T.M.

— Institutul agronomic 
„Dr. P. Groza“ Cluj

Autocritica 
în fapte!

Institutul politehnic din Ga
lați. Am desprins de pe pa
noul studenților codași două 
nume : Vanțu Lenuța, anul I, 
grupa 218 și Ion Marinescu tot 
anul I, Facultatea de tehno
logie a produselor alimentare, 
grupa 2110. In sesiunea din 
iarnă nu au luat nici un exa
men. Ar urma să dea acum (și 

la toamnă probabil) 7 și res
pectiv 8 examene. Cum de au 
ajuns în această situație ?

LENUȚA VANȚU: „In se
siunea din iarnă m-am pre
zentat la examenul de mate
matici și am căzut. Este ade
vărat că nu mă pregătisem, 
dar insuccesul la examen m-a 
demoralizat. Am căutat să-mi 
restabilesc echilibrul moral... 
plimbîndu-mă cam mult. A 
doua zi întîrziam de la 
cursuri. Și ca să nu deranjez 
colegii nu mai intram de loc. 
Grupa a vrut să mă ajute. Am 
început să învăț cu o colegă. 
Dar eu n-am renunțat la 
plimbări. Și iată că pe neaș
teptate m-am trezit în fața 
sesiunii de vară. Ce vor spune 
oare colegii care s-au pregătit 
cu atîta rîvnă ? Dar tata care 
crede că eu sint studentă sîr- 
guincioasă ?“

E adevarat, ce vor spune ? 
Nu vor mai crede în nici o 
promisiune a ta. Doar la pro
ba contrarie : cind vei învăța 
și vei lua examenele.

ION MARINESCU : „La în
ceputul anului am pus un ac
cent total pe „activitatea ex- 
trauniversitară“. Și în timp ce 
eu coboram serile și nopțile pe 
malul Dunării, numele și cari
catura mea au urcat pe panoul 
codașilor, la gazeta satirică, 
iar colegii mi-au auzit numele 
amintit și în emisiunile stației 
noastre de radioamplificare.

Cînd m-am prezentat la e- 
xamenul de matematici în se
siunea de iarnă eram tot sub 
influența plimbărilor. Colegii 
și organizația U.T.M. din in
stitut mi-au deschis ochii asu
pra greșelii pe care o săvîrși- 
sem. M-am convins pe pielea 
mea că a trage chiulul de la 

ore înseamnă a-ți trage chiu
lul ție însuți. Și m-am apucat 
de învățat. Acum însă va fi 
greu. Am de dat 8 examene. 
M-am angajat însă să le trec. 
Promit să-mi respect angaja
mentul"

Cel puțin acum 
să vă schimbați 

atitudinea!
„Noi răspundem prin cîte

va cuvinte adresate vouă, co
legilor noștri Pavel Palarma, 
Dan Petrescu și Ion Brătescu 
din anul IV la Facultatea de 
mecanizare. V-am mai spus 
de multe ori părerea despre 
munca voastră, am încercat 
să vă ajutăm, dar fără rezul
tat.

Pavel Palarma a repetat și 
anul II și anul III. Acum ar 
trebui să fie inginer, undeva 
într-o gospodărie de stat sau 
S.M.T., să-și valorifice cunoș
tințele. El este încă student. 
Dar ce student ? Carnetul lui 
e plin cu note slabe. Situația 
lui Dan Petrescu nu este cu 
nimic mai bună. în timp ce 
colegii învață, el bate bule
vardele, iar Brătescu Ion îi 
ține tovărășie. Pînă acum, are 
40 de absențe, examene ami
nate, note slabe, proiecte ami
nate. Și aceasta, în timp ce 
noi, toți colegii voștri, învă
țăm. ne pregătim zi de zi pen
tru viitoarea meserie și facem 
eforturi să vă aducem și pe 
voi pe calea cea bună. Pavel 
Palarma își amintește, credem, 
de consfătuirea profesională 
în care colegii — toți — l-au 
judecat cu cea mai mare as
prime pentru indolența sa. 
I-au fixat atunci și termen 
pentru predarea proiectului, 

au creat o grupă de învățătu
ră special pentru a-1 sprijini 
să recupereze ceea ce n-a în
vățat. Sau Dan Petrescu. De 
cite ori n-a fost așteptat de 
colegul său Ion Giurgiulescu 
sau de colegii din grupa de în
vățătură în sala de studiu 
pentru a învăța împreună ! 
Colegii i-au stabilit pînă a- 
cum și un program de învă
țătură, care l-ar fi ajutat să 
se pună la punct cu materia. 
Zadarnic însă. Dan Petrescu 
n-a renunțat la bulevard. De 
asemenea, nici Ion Brătescu.

Prea mult am discutat cu 
voi, v-am crezut pe cuvînt, 
am crezut în promisiunile 
voastre. Nu este student în 
anul nostru care să nu fie 
indignat că nu vă respectați 
cuvîntul dat. Sînteți în anul 
IV. Un singur an mai este în 
fața voastră și veți absolvi 
facultatea. De ce nu sînteți la 
înălțimea condițiilor minuna
te care vi s-au creat ? Aceste 
rînduri sînt de fapt o ultimă 
încercare a noastră de a vă 
ajuta. Aveți posibilități, pu
teți învăța. în curînd va înce
pe sesiunea de vară. Avem 
materii mult mai grele ca în 
tot cursul facultății noastre; 
examenele de la mașini agri
cole, electrotehnică și altele.

De o lună încoace fiecare 
dintre noi învață mult mai 
mult, după plan, ne mobili
zăm reciproc pentru a ne res
pecta hotărîrea ca în sesiune 
să luăm toți examenele cu 
note bune. Alături de noi, 
în același ritm, puteți învăța 
și voi. Vă ajutăm să vă pla
nificați materia, să reouperați 
ce-ați pierdut. Folosiți acest 
ultim prilej de a vă îndrepta!

LEU COSTICA
FRANCISC KEREKEȘ 

MIHAI LEVIȚCHI 
studenți, anul IV Facultatea 
de mecanizare a agriculturii 
Institutul agronomic „Tudoș) 
Vladimirescu't — Craiova,

AGERPR.ES


După încă o 
amînare 999

«tiu viața, și lupta tineyetnltti lumii

s-yonferința de la Geneva 
I în problema laoțiană nu 

a început încă. Nu a 
început deși principalii prota
goniști ai tratativelor se gă
sesc de cîteva zile în orașul 
de pe malul Lemanului și 
deși existase o înțelegere 
prealabilă destul de precișă. 
La ora actuală telegramele ce 
provin din Geneva poartă pe
cetea incertitudinii. Armata 
ziariștilor își consumă timpul 
la Casa Presei înregistrînd 
laconic contactele diplomatice 
ce se succed într-un ritm fe
bril. Stagiunea conferințelor 
de presă a fost inaugurată 
dar din păcate, pînă acum, to
tul se reduce la aceasta. Du
minică seara se mai credea 
că luni dimineața conferința 
își va putea începe lucrările. 
Speranțele nu s-au 
împlinit însă pînă 
la ora când așter- 
nem pe hârtie a- 
ceste rînduri. D-l 
Rusk care a venit 
la Geneva anun- 
țînd că timpul 
său este „limitat" 
nu pare grăbit să 
treacă la masa 
tratativelor, prefe
rind un soi ne
obișnuit de vacan
ță diplomatică.

Firește, întirzierea deschi
derii conferinței formează o- 
biectul comentariilor observa
torilor aflați la Geneva, de 
altfel destul de numeroși. In 
privința aceasta operațiunea 
nu prezintă dificultăți deoa
rece încă odată diplomații a- 
mericani au dat dovadă de o 
cumplită sărăcie de imagina
ție. La început, trimișii S.U.A. 
foloseau drept pretext dorin
ța de a obține o certificare 
a încetării focului. Au obți
nut-o prompt din partea Co
misiei internaționale de su
praveghere și control. Se pă
rea că deschiderea conferinței 
nu mai reprezintă decit o 
simplă și banală problemă de 
procedură protocolară. Dele
gația americană avea însă o 
altă părere. Spre surprinderea 
generală reprezentanții S.U.A. 
au continuat jocul obstructio
nist invocînd motivul că nu 
este clară modalitatea de re
prezentare a Laosului la con
ferință. Mai concret, diploma
ția americană avea pretenția 
ca trimișii forțelor Patet Lao 
să nu fie admiși la tratative. 
Pretenția nu poate fi califi
cată altfel decît absurdă și 
vădește intenția de a torpila 
tratativele încă înainte de în
ceperea lor. Pentru orice om 
de bun simț este limpede că 
în momentul de față proble
ma laoțiană nu poate fi dez
bătută fără participarea for
țelor Patet Lao. Se știe că 
forțele patriotice controlează 
cea mai mare parte a terito
riului laoțian. Lucrul acesta 
l-a subliniat și prințul Sianuk, 
șeful statului cambodgian. 
Chiar și ziarele occidentale au 
recunoscut — deși fără plă
cere — realitatea. „In prezent 
este clar că forțele Patet Lao 
și trupele neutre (ale guver
nului legal, n. n.) controlează 
cea mai mare parte a țării" 
— scrie ziarul englez „Tri
bune".

Istoria este prea proaspătă 
pentru a fi necesar s-o rea
mintim în toate detaliile ei. 
Abia cu cîteva luni în urmă 
un complot pregătit de spio
najul american și alimentat 
cu bani și arme de aceleași 
surse încerca să răstoarne 
guvernul legal, ,,vinovat" de a 
fi proclamat o politică de 
neutralitate. Complotul avea 
un scop precis : Laosul să de
vină o copie a ceea ce este 
Coreea de sud și Taivanul. 
Operațiunea nu a reușit însă. 
Forțele patriotice au zădărni-

cit tentativa generalilor rebel» 
și patronilor lor americani. In 
momentul de față „guvernul* 
adus la putere de diplomații 
și strategii americani deține 
controlul doar asupra două 
sau trei orașe mari. Ziarul 
elvețian ,.Die Tat* scria pe 
bună dreptate că .prințul feu
dal Bonn Oum și generalul 
său Fumi Nosavan nu au nici 
un fel de șanse să se mențină 
la putere fără sprijinul ener
gic și permanent al S.U.A.*.

Ir» Zumina acestor fapte în
cercarea de a prezenta grupul 
de rebeli drept un ^guvern le~ 
gal" ți de a exclude de la 
tratative forțele Patet Lao «« 
poate decit să acopere de ri
dicol pe reprezentanții ameri
cani. Folosirea acestei tenta
tive drept

De ce n-au început 
încă 
de la Geneva 

în problema 
laoțiană

un pretext spre a 
fntirzia conferința 
de la Geneva nu 
a adus rezultatele 
scontate la Wa
shington, 
cum s-a 
șeful delegației so
vietice Gromikc 
i-a declarat lut 
Rusk că repre
zentanții sovie
tici au timp pen
tru o examinare 
profundă și con

cretă a posibilităților de re
glementare a problemei lao
țiene dar nu au timp pentru 
„greva brațelor încrucișate" 
pe care au declarat-o unii 
reprezentanți ai puterilor 
occidentale. Chiar în rîndul 
occidentalilor s-au 
festat divergențe, 
anunță agenția americană 
U.P.I. Delegația britanică do
rește să nu se compromită 
împreună cu partenerii ame
ricani și de aceea pledează 
pentru o atitudine mai elas
tică.

Reprezentanții americani 
constatând că nu-și pot atinge 
scopul au început să bată 
în retragere. In schimb 
— deloc întîmplătorI — 
simbriașii lor de la Vien
tiane și trimișii acestora la 
Geneva au devenit teribil de 
arțăgoși, punînd condiții și 
anunțînd intenții de boicot. 
Probabil 
care le-a 
deocamdată. Patronii ar trebui 
însă să știe că nimeni nu ia în 
serios aerele și furiile mario
netelor hrănite cu dolari ame
ricani.

Fără îndoială reacțiile opi
niei publice teama de izolare 
și autodemascare determină 
pare-se delegația americană — 
cel puțin formal — să adopte 
în ceasul al 12-lea o atitudine 
mai nuanțată, o 
să-și camufleze

tratativele După 
aflai,

mani- 
precum

acesta 
fost

este rolul 
încredințat

determină 
obstrucțio- 

nismul. Observatorii se întrea
bă insă care sînt scopurile cu 
care reprezentanții americani 
au venit Ia tratativele de la 
Genera. Nu cumva este vorba 
doar de o încercare de a arun
ca praf în ochii opiniei pu
blice mondiale și de a cițtiga 
timp spre a salva bandele 
rebele aflate în pragul zdro
birii definitive ? Comportarea 
de pînă acum a delegației 
americane creează impresia in
tenției de a torpila tratativele 
înainte chiar ca ele să fi în
ceput.

Ultimele telegrame de presă 
sosite de pe malul lacului Le
man vestesc că peste câteva ore 
tratativele vor începe. Le con
semnăm cu speranța că odată 
începute aceste tratative vor 
fi eficiente și vor avea un ral 
pozitiv în slăbirea încordării 
internaționale. Pentru aceasta 
este nevoie ca la Washington 
să se privească lucid realita
tea și să se desprindă conclu
zii inspirate de intenții paș
nice. Se va întîmpla oare 
așa ? Viitorul ne-o va spune. 
Un viitor foarte apropiat.

EUGENIU OBREA

Tineretul țărilor Americii Latine 
condamnă politica agresivă

O larga participare 
la Forum Demonstrația studenților sud-coreeni

a S. U. A.
gentinieni consideră că 
S.U.A. „nu trebuie să se a- 
mestece în nici un caz în 
treburile cubane". „Unii 
consideră că Statele Unite 
trebuie să înceteze înfăptu
irea programelor politice și 
economice pretutindeni în 
America Latină".

Chaterine Swank, care 
învață la universitatea din 
orașul Bogota (Columbia), a 
declarat: „Studenții de aici 
consideră că America La
tină se află aproape in în
tregime sub dominația eco
nomică a Statelor Unite și 
acest lucru duce Ia vrajbă. 
Americanii sînt invinuiți că 
se consideră superiori".

Studentul american Tho
mas Bentbe, de la univer
sitatea din orașul Lima 
‘Peru) a declarat ; .Foarte 
multi srodenți peruvieni 
sin» entuiasmați de Castro, 
îl consideră eliberate 
ral poporului său, n con
sideră drept un om care 
depone iatr-aderăr eforturi 
pentru a-și ajuta țara... A- 
cesti stadenți văd mizeria 
din tara lor și știu că ea 
cuprinde $ă alte țări. De a- 
ceea, ei il sprijină pe omul 
care, după părerea lor. face 
total pentru a-i ajuta pe 
cei săraci .

La ședința ordinară a secreta
riatului permanent al Foru
mului s-a anunțai că cele 

mai _ /
rumul internațional al tineretului 
vor ti delegațiile Franței, Indiei, 
Japoniei, Indoneziei și a Republi
cii Populare Chineze.

Membrii secretariatului perma
nent au tăcut bilanțul cererilor de 
participare la lucrările Forumului. 
In atară de Uniunile de tineret 
din 80 de țări și-au exprimat do
rința de a veni la Moscova încă 
numeroase organizații ca de pildă 
„Liga invățămîntufui" din Franța, 
Studenții-democrafi din Guate
mala, Tineretul socialist din Ecua
dor, Uniunea tineretului socialist 
din Costa Rica.

numeroase delegații la Fo-

aRiposta studenților 
brazilieni

upă cum transmite a- 
genția Prensa Latina, 
studenții brazilieni ai 

Universității din Rio de 
Janeiro au izgonit din clă
direa universității un grup 
de profesori cubani contra
revoluționari care primesc 
din partea S.U.A. fonduri 
pentru desfășurarea unei 
propagande anticubane în 
America Latină. In cursul 
unei discuții publice des
pre Cuba, acești profesori 
au încercat să calomnieze 
revoluția cubartă.

Puterile occidentale pun piedici 
realizării acordului privind încetarea

experiențelor cu arma
GENEVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 15 mai, 
după o scurtă întrerupere, a 
avut loc o nouă ședință a con
ferinței celor trei puteri în 
problema încetării experien
țelor cu arma nucleară. Șe
dința a fost prezidată de re
prezentantul Marii Britanii. 
Primul care a luat cuvîntul a 
fost delegatul american, A. 
Dean.

Delegatul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, care a luat 
apoi cuvîntul, din însărcina
rea guvernului sovietic a fă
cut o dedaraȚie. in care se 
spune printre altele :

„Uniunea Sovietică este a- 
depta hotărită a încetării «r>- 
căror experimentări nucleare. 
La tratativele de la Geneva, 
partea sovietică depune neo
bosit eforturi pentru a obține 
încheierea cit mai rapidă a 
unui tratat care să pună ca
păt o dată pentru totdeauna, 
sub un control eficient, expe
riențelor cu bombe atomice 
și cu hidrogen.

Dar Franța, care face parte 
din aceeașț alianță militară 
ca și S.U.A. și Anglia, neți- 
nînd seamă de hotărîrile Adu
nării Generale a O.N.U. și de 
protestele multor state, efec
tuează în mod sistematic ex
plozii experimentale cu arme 
atomice și cu hidrogen.

Guvernul sovietic atrage 
din nou atenția participanți-

lor la conferință — guvernelor 
S.U„A. și Angliei — asupra 
faptului că Franța, aliata lor 
in cadrul N.A.T.O„ continuă 
să efectueze experiențe nu
cleare, în timp ce Uniunea 
Sovietică nu efectuează astfel 
de experiențe. Nu încape în
doială că S.U.A. și Anglia s-ar 
pronunța în mod hotărit îm
potriva unor asemenea expe
riențe dacă ele ar fi efectuate 
nu de Franța ci de unul din

nucleară
de

Mesajul adresat de A. Gizenga 
tuturor țărilor lumii

STANLî 
pres). — C 
al Republici Cocgo in frunze 
cu Antoine Gizenga cere co 
hotărire convocarea parla
mentului congolez, ca singu
rul organ suprem îndreptățit 
să reglementeze problema 
congoleză, se spune in mesa
jul adresat tuturor țărilor lu
mii de către Gizenga. șeful 
guvernului legal al Republi
cii Congo.

Consiliul de Miniștri, con
vocat sub președinția lui An
toine Gizenga, se arată in a- 
cest mesaj, stăruie cu hotărire 
asupra necesității de a se tra
duce în 
asupra 
tărîrile

r

xageia. Izpszp. de răsptuaae- 
t. ipdîferes: ce fnacțule pe 
are le-ar ăefcze. rra angajea- 

viitorul Con-ză cu nimic 
goului.

viață hotărîrile O.N.U. 
Congoului. Toate 
adoptate în afara

—•—
ho- 
ca-

J. Nehru: ”De,2arn’a.raa 
________  trebuie sa fie 

generală și totală"

Programul politic îormulat 
de primul ministru Suvanna Fumma

XIENG KUANG 14 (Ager
pres). — La 14 mai postul de 
radio „Vocea Laosului" a 
transmis o declarație: a pri
mului ministru al guvernului 
laoțian regal, Suvanna Fum
ma, în care acesta a formulat 
programul politic al luptei 
pentru un Laos neutru și iu
bitor de pace.

Guvernul regal al Laosului 
propune :

1. Să înceteze acțiunile mi
litare și să fie restabilită 
pacea în țară.

2. Să fie creat un guvern de 
largă coaliție națională cu 
participarea partidelor politice 
și reprezentanților minorități
lor naționale. Să fie format în 
viitorul apropiat un guvern 
de coaliție provizoriu, avînd 
la bază guvernul condus de 
prințul Suvanna Fumma și cu 
participarea reprezentanților 
Partidului Neo Lao Haksat și 
ai altor forțe patriotice. în ce 
privește reprezentanții grupu
lui din Savannaket. aceștia 
pot să intre și ei în compo
nența guvernului, cu condiția

să aprobe prezentul program 
politic.

3. Să fie 
un regim 
proclamate 
cratice ale 
tea bărbaților și femeilor, ega
litatea minorităților naționale 
în cadrul legislației și tradi
țiilor naționale.

4. Să fie unite forțele ar
mate ale celor trei părți în
tr-o singură armată națională, 
pe bază de tratative între cele 
trei părți interesate.

5. Să se accepte primirea de 
ajutor economic, necondițio
nat din punct de vedere poli
tic sau militar, din partea a- 
celor țări care vor să ajute 
Laosul să-și creeze o economie 
națională proprie. indepen
dentă.

6. Regatul Laos nu se va 
alătura nici unui bloc militar, 
nu va permite nici unei țări 
să creeze baze militare pe te
ritoriul său.

Laosul va stabili relații prie
tenești cu toate țările pe baza

instaurat în țară 
democratic, să fie 
libertățile demo- 

poporului, egalita-

egalității și respectării suve
ranității sale și vă 
relații diplomatice 
țările.

Regatul Laos va 
toate acordurile și 
semnate, și în special acordu
rile de la Geneva, va anula 
toate acordurile care sînt în 
contradicție cu politica sa de 
pace și neutralitate.

întreține 
cu toate

respecta 
tratatele

; DELHI „15 (Agerpres). — TASS 
ffanSmife : Lui nd cuvîntul la.MJni-^ 
versitatea din Puna, cu prile
jul primirii unui titlu onorific 
J. Nehru a declarat că „dezarma
rea trebuie să fie generală și to
tală. O altă cale nu există".

Nu are sens, a declarat el, să 
te pronunți pentru dezarmarea 
parțială, indiferenf dacă acordul 
ar prevedea reducerea armamen
telor cu 5, 10 sau 60 la sută.

Referindu-se la actuala situa
ție internațională, Nehru a subli
niat că „oamenii trăiesc sub a- 
menințarea răzbciu ui". împărat - 
vul zilei, a declarat primul mi
nistru al indiei, este de a se pune 
capăt războaielor.

în sprijinul organizării unei conferințe 
cu studenții din R. P. D.

i genția Associa- 
ted Press 
latează 

sîmbătă a 
loc la Seul o de
monstrație la care 
au participat 5.000 
de studenți sud-co
reeni. în sprijinul 
propunerii de a se 
organiza o confe
rință cu participa
rea reprezentanților 
studenților din am-

Coreeană

Pregătiri la Havana 
în vederea sesiunii 

Comitetului 
Executiv al IL I. S.

re- 
că 

avut

bele părți ale Co
reei. După cum se 
știe, aceasta propu
nere a fost făcută 
de un grup de stu- 
denți din Seul și a 
fost sprijinită cu 
căldură de studenții 
și opinia publică 
din R.P.D. Core
eană.

Demonstranții au 
adoptat un mesaj 
adresat comandan-

tului trupelor ame
ricane din Coreea 
de sud, cerîndu-i 
să înlesnească or
ganizarea conferin
ței la Panmunjon în 
zona demilitarizată. 
Ei au cerut totodată 
primului ministru 
al Coreei de sud, 
Tian Men. să nu 
pună piedici organi
zării amintitei con
ferințe.

La Havana a avut loc o 
ședință a Secretaria
tului Federației stu

denților din Cuba, care a 
discutat problema pregăti
rii în vederea sesiunii Co
mitetului Executiv al Uni
unii Internaționale a Stu
denților, care va avea loc 
la Havana între 23 și 31 
mai. Participanții la ședință 
au cerut tineretului Cu
ban să facă o primire caldă 
delegațiilor la sesiune.

Copitok» sud-coreeonă, Seul a cunoscut de curînd mari manifestații antiguvernamentale. In 
fotograf-e : una din demonstrațiile împotriva politicii de aservirea țării imperialismului ame
rican și pentru o politică de reunificare pașnică, la care au participat peste 3.000 de stu- 

denți este reprimată cu brutalitate de către polițiști.

noii
Deschiderea 

sesiuni a Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 15. - Cores
pondentul Agerpres trans- 
mite: Luni, la ora 16, a avut 
loc deschiderea solemnă a 
nou sesiuni a Seimului R.P. 
Boione. în sală se aflau cei 
4M de deputați, reprezentanți 
ai poporului muncitor polo
nez, care au candidat pe lis
tele Frontului Unității Națio
nale fi au fost aleși la 16 a- 
priBe ax. de către cele 17 
mEicane de votanți.

Maresul al Seimului a fost 
ales Czeslaw Wycech.

a ales Consiliul de

de Sat a f-xv ales Aieksan^

Ape., la —punerea lui 
Wladyslaw Gomulka, Seimul 
a desemnat ca președinte al 
Consiliului de Miniștri pe de
putatul Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic 
C.C. al P.M.U.P.

puternicei indignări provocate deIn urma
anularea invitației adresate lui I. Gagarin 

a vizita Franțade

nu va mai avea

PHENIAN: Deschiderea
expoziției

aniversare
„A 40-a 
a P'.C.R.“

PHENIAN 14 (Agerpres). — 
Ea Muzeul revoluției din 
Phenian a avut loc deschi
derea festivă a expoziției „A 
40-a aniversare a Partidului 
Comunist din Romînia". 
festivitatea de deschidere 
luat cuvîntul Kim Ghen 
directorul Institutului 
torie a Partidului de 
gă C.C. al Partidului 
din Coreea, membra

La 
au 
In, 
Is-de 

pe lîn- 
Muncii 
al C.C.

al P.M.C., și Emil Ștanciu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R.P.D. Coreeană.

Au fost de față membri ai 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, miniștri, conducători 
ai unor organizații obștești 
și culturale, oameni de știin
ță și cultură, ziariști. Au fost 
de față șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditate la Phe
nian și membri ai corpului 
diplomatic.

încheierea lucrărilor

PARIS 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Anularea 
invitației adresate primului 
cosmonaut L Gagarin de a 
participa Ia deschiderea Ex
poziției internaționale de a- 
viație de la Le Bourget a pro
vocat o asemenea indignare 
în Franța incit organizatorii 
expoziției au hotărit sâ renun
țe complet la ..Ziua cosmo
nautului" care urma să fie 
sărbătorită la 31 mai. în legă
tură cu aceasta, nici Allan 
Shepard nu va mai participa 
la expoziție.

Anunțind renunțarea la 
„Ziua cosmonautului", preșe
dintele Uniunii patronilor din 
industria aviatică a Franței * 
invocat 
de ordin

„dificultăți serioase 
extern".

Ziarul „L’Humanită" consi
deră hotărirea cu privire la 
anularea invitației făcute pri
mului cosmonaut al lumii, 
Inri Gagarin, de a vizita Pa
risul în timpul Expoziției a- 
viatice. ca fiind „un act de 
grosolănie care nu va aduce 
decit prejudicii prestigiului 
Franței".

Ziarul ..Figaro" subliniază 
că in cercurile specialiștilor 
in problemele astror.auticii 
..domnește o extrem de mare 
dezamăgire în legătură cu 
faptul că Gagarin nu va sosi 
la Paris".

..Nu poate să nu ne mire, 
scrie ziarul ..Liberation", ho
tărirea cu privire la anularea 
invitației făcute lui Gagarin. 
Această hotărire de necrezut 
demonstrează lipsa unei poli
teți elementare".

PARIS 15 (Agerpres). — în 
seara zilei de 14 mai Congresul 
al XVI-lea al Partidului Co
munist Francez și-a încheiat 
lucrările. în ședința de după- 
amiază delegații la Congres 
au întîmpinat eu entuziasm 
cuvîntările reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești, precum și mesajele de 
salut ale partidelor frățești 
printre care și cel al P.M.R.

Congresul a aprobat în una
nimitate proiectul de rezoluție 
și a ales Comitetul Central și 
celelalte organe conducătoare, 
în timpul unei scurte întreru
peri a avut loc ședința noului 
Comitet Central în cadrul că
reia a fost ales Biroul Politic 
și secretariatul Comitetului 
Central al Partidului. Au fost 
aleși membri ai Biroului Poli
tic : Maurice Thorez, F, Bil
ious. J. Duclos, E. Fajon, L. 
Feix. B. Frachon, G. Frisch- 
mann. R. Garaudy, R. Guyot, 
G. Marchais. L. Mauvais, W. 
Rochet, J. Vermeersch. Secre
tar general al C.C. al partidu
lui a fost ales tovarășul Mau
rice Thorez, locțiitor al secre
tarului general — Waldeck 
Rochet, secretari: J. Duclos, 
G. Marchais, L. Figueres, R. 
Leroy și G. Plissonnier.

L'a sfîrșitul lucrărilor, M. 
Thorez, secretar general al C.C 
al P.C. Francez, a rostit cuvîn- 
tarea de închidere. Apariția 
sa la tribună a fost întîmpi- 
nată cu ovații puternice, pre
lungite.

In activitatea sa, a subliniat 
Maurice Thorez, partidul nos
tru se călăuzește după princi
piile documentelor Consfătui
rii de la Moscova a reprezen
tanților celor 81 de partide co
muniste și muncitorești, care 
conțin o profundă analiză a 
caracterului epocii noastre. 
Continua întărire a frontului 
comunist internațional — iată 
cea mai importantă concluzie 
a Consfătuirii ■ de la Moscova, 
a spus el.
. Maurice Thorez a acordat un 

loc important în cuvintarea 
sa actualei situații politice din 
Franța, în legătură cu conti
nuarea războiului din Algeria 
și cu recentul puci fascist al 
elementelor ultracolon ialiste.

Provocări 
ale ultracolonialiștilor 
în Algeria și Franța

PARIS 15 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
France Press, în cursul zilei și 
nopții de sîmbătă spre dumi
nică au continuat în Algeria 
și în Franța atacuri cu bombe 
și grenade ale elementelor 
ultracolonialiste franceze. în 
cursul zilei de 14 mai la Al
ger au avut loc. în interval 
de cîteva ore, două atentate 
cu bombe în fața locuințelor 
a două persoane cunoscute 
pentru vederile lor ostile 
ultracolonialiștilor.

în aceeași zi au mai avut loc 
numeroase alte atentate cu 
bombe la Bone, Oran și Or- 
leansville, în urma cărora s-au 
înregistrat răniți și pagube 
materiale.

De asemenea, la Paris, arată 
agenția France Presse, au avut 
loc explozii.

în provincie, arată France 
Presse, asemenea atentate au 
avut loc la Nice și Valence. în 
primul oraș a fost pusă o 
bombă cu explozie întîrziată 
în fața localului redacției zia
rului ,,Le Patriote". Cîteva mi
nute mai tîrziu o 
zie s-a produs la 
trică a orașului.

Noile atentate 
puse la cale de 
ultracolonialiste i 
puternică indignare 
treaga Franță.

țările slab dezvoltate din Asia, 
Africa și America Latină și în 
problema acordării de ajutor 
acestor organizații.

a Comitetului 
reunificarea pașnică a 
Hon Men Hi, preșe- 
Comisiei de pregătire 
crearea acestui comi-

Reprezentanții grupului de 
la Savannaket au pus, C—

R.S.S.A. Adjare, care

Conferința politică și militară 
a celor

MAHARADZE. Nikita
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care face o călătorie 
prin regiunile Gruziei de vest, 
a sosit la 15 mai in orașul 
Maharadze, centrul celei mai 
mari regiuni cu agricultură 
subtropicală. Nikita Hrușciov 
a vizitat fabrica de ceai și 
colhozul „Șota Rustaveli“.

La 15 mai N. S. Hrușciov a 
sosit în orașul Batumi, capi
tala 
face parte din R.S.S. Gruzină.

NA MON 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 15 mau 
la conferința politică și mili
tară a celor trei părți pentru 
reglementarea problemei lao
țiene a fost discutată proble
ma ordinei de zi a conferin
ței.

Delegațiile guvernului legal 
al Laosului și a partidului 
Neo Lao Haksat au propus 
să se discute întîi problema 
creării unui guvern de coa
liție.

dim
potrivă pe primul plan pro
blema încetării focului și a 
controlului asupra îndeplini
rii acesteia.
în ședința din 15 mai, păr

țile nu au ajuns la o părere 
unanimă și au hotărît să con
tinue discutarea ordinei de zi 
a conferinței la următoarea 
ședință, care va avea loc la 
17 mai.

CASABLANCA. — La Tîr- 
gul internațional de mostre 
de la Casablanca a fost orga
nizată o zi a Republicii Popu
lare Romine. Cu acest prilej, 
direcția pavilionului R. P. Ro
mine a oferit o recepție Ia 
care au participat reprezen
tanți ai autorităților maroca
ne, președintele și comisarul 
general al tîrgului, șefii dele
gațiilor țărilor participante, 
oameni de afaceri, ziariști.

țiunile provocatoare a două 
avioane militare olandeze care, 
la 12 mai, au zburat în largul 
mării deasupra balenierei 
„Spokoinîi“. Avioanele purtau 
numerele 159 și 163. De la o 
altitudine de 70—100 de metri 
avionul nr. J59 a deschis focul 
împotriva navei sovietice. 
Trei proiectile au explodat în 
apropierea imediată a navei.

Guvernul sovietic — se spu
ne în notă — cere ca guver
nul Olandei să ancheteze ca
zul, sa-i pedepsească pe vino- 
vați și să ia măsuri pentru ca 
pe viitor să nu se mai repete 
asemenea acțiuni provocatoare.

PHENIAN. — La 13 mai a 
avut loc la Phenian Congresul 
de constituire 
pentru 
patriei, 
dintele 
pentru 
tet, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, a prezentat raportul 
Ia congres.

Iotă o mărturie a amestecului S.U.A. în Laos : rămășițele unuia 
din avioanele americane doborite de către forțele patriotice 

laoțiene în regiunea Valea UI cioarelor.

MOSCOVA. Guvernul sovie
tic a protestat pe lîngă guver
nul Olandei în legătură cu ac-

VARȘOVIA. Recent, la Var
șovia a avut loc consfătuirea 
cooperatorilor din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, 
Romînia, Ungaria și U.R.S.S. 
Participanții la consfătuire au 
analizat formele de colaborare 
și metodele lărgirii schimbului 
de experiență pe mai departe.

Participanții la consfătuire 
au făcut un schimb de păreri 
în problema colaborării cu 
organizațiile cooperatiste din

LONDRA. — Potrivit date
lor oficiale, în Anglia crește 
anual numărul persoanelor 
mutilate din cauza accidente
lor care au loc in producție.

într-o cuvîntare rostită Ia 
Scarborough, H. Roberts, pre
ședintele Asociației regale 
pentru prevenirea accidente
lor, a declarat că numărul 
persoanelor mutilate a crescut 
anul trecut cu 16.118, cifrîn- 
du-se Ia 189.591. Numărul ac
cidentelor mortale a crescut 
de la 11 la 675.

altă explo- 
uzina elec-

cu bombe 
elementele 

provoacă o 
în în-
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