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ÎNCHEIERII CELUI DE Al VI-LEA
CONCURS Al FORMAȚIILOR

ARTISTICE DE AMATORI
»1

întrecerea brutarilor
continua

RIDICAREA CALIFICĂRII
ca la concurs

TINERILOR

Vedere de ansamblu a lamino rului de profile mici și mijlocii care se află în construcția 
la Hunedoara

SPECTACOL DE GALĂ CU PRILEJUI

PE CINE

*
In atenția noastră

cinreia
tineretului

Duminică seara a avut loc 
la Teatrul de Operă și Balet 
al doilea spectacol de gală 
organizat de Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii șâ Con
siliul Central al Sindicatelor, 
cu ocazia încheierii celui 
de-al VI-lea Concurs al for
mațiilor artistice de amatori 
de la orașe și sate.

La spectacol au asistat to
varășii : Gheorghe Gheorghfu- 
Dej, Emil Bodnăraș, Chivu
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Muncitor

Marți 29 august 1961

CÎNTĂ
BRIGADA

/ntreprinderea de panificație 
„N. Bălcescu", unitatea 
„Vasile Roaifă". încă din 

stradă mirosul plăcut, specific al 
pîinii proaspete te îndeamnă să 
intri. La cele două cuptoare ai 
ocazia să vezi desfășurîndu-se 
— afif de simplă, la prima vede
re, dar atît de complicată în rea
litate — operația de coacere a 
pîinii.

La cuptorul numărul 1, cel ce 
mînuiește cîrpătorul 
cocăforul Teșleanu 
unul dintre membrii 
producție a tineretului 
de Alexandru Doroitei. 
așează cu abilitate bucățile ro
tunde de cocă albă pe lama lată 
a cirpătorului, le rotunjește încă 
o dată cu virtul degetelor, le stro
pește ușor cu o perie, apoi le 
vîră pe ușifa deschisă. Un păhă
rel de lichid este aruncat înăun
tru, pe vatră ; se aude slîrîitul 
apei în vaporizare. Totul este 
după aceea ermetic zăvorit și o 
altă ușifă se deschide. După un 
timp, Teșleanu ia alt ctrpător și 
dinăuntru scoate pîini coapte : 
rotunde, rumene, aburinde. Sînt 
piinile care deja au stat în cuptor 
timpul necesar pentru coacere, 
încă o stropire ușoară și apoi — 
ca niște mingi pufoase — piinile 
sînf depuse intr-un transportor 
aflat alături. Ti-e mai mare 
gul să le privești I

— Sînt frumoase, nu-i 
zîmbește satisfăcut Teșleanu. 
ne ca la concurs, spune el 
mîndrie.

Intr-adevăr, la unitatea „Vasile 
Roaifă" a întreprinderii „N. Băl
cescu" s-a trecut la aplicarea ex
perienței cîșfigate cu ocazia con
cursului „Pentru plinea de cea 
mai bună calitate”. Chiar la cup
torul din care Teșleanu scoate 
acum pîine, lucrează și Dumitru 
Zidaru, șeful echipei care a pri
mit premiul I pentru cea 
bună pîine neagră de 1 
fetele folosite de Zidaru 
curs au fost transmise 
brigăzilor și echipelor, 
făcute cunoscute fiecărui munci
tor. S-au organizat pentru aceasta 
schimburi de experiență, nume
roase demonstrații practice la lo
cul de muncă. Și, începind de la 
data de 14 august, unitatea „Va
sile Roaifă" a început să produ
că în mod curent, pentru tofi 
cumpărătorii săi, pîine — „ca la 
concurs". Adică o pline pufoasă, 
bine crescută și coaptă, cu gust 
plăcut și coajă lucioasă fără cră
paturi.

Faza însușirii experienfei se 
desfășoară în continuare. Pe a- 
ceasta s-a pus și se pune bază. 
Am găsit insă în secție și o altă 
preocupare .* revizuirea condițiilor 
tehnice de lucru și îmbunătățirea 
condițiilor de igienă. Cuptoarele 
s-au revizuit : plăcile de vatră 
necorespunzăfoare s-au înlocuit, 
perefii exteriori au fost acoperifi 
cu plăci noi, de faianță albă. în
treaga fabrică a fost vopsită în 
interior cu vopsele în ulei, con
ductele, țevile au fost și ele re- 
vopsite.

Inginerul șef al întreprinderii, 
împreună cu o comisie, tocmai 
cerceta curtea unității, luau hotă- 
rîri. Rînd pe rînd, hotărîrile se 
treceau într-un carnet: „Se va 
crea o nouă intrare în unitate 
pentru muncitori (înainte se mai 
obișnuia ca muncitorii să intre la 
vestiare trecînd printr-o parte a 
fabricii îmbrăcafi în haine de o- 
raș). Se va revizui fațada exte
rioară a clădirii — se vor face 
noi tencuieli, văruiri etc. Se va 
reamenaja pavajul curții, gardu
rile".

Hotărîri bune, dar pe care con
ducerea întreprinderii va trebui 
să le duca mai repede la înde
plinire.

Și-au îndeplinit 
planul pe primele 

luni

uriaș este 
Gheorghe, 

brigăzii de 
condusă 
Teșleanu

La Fabrica de pîine „Stea
gul roșu“ din Capitală se sim
te la fiecare loc de muncă 
preocuparea colectivă a mun
citorilor de a aplica în viață 
indicațiile cuprinse în scrisoa
rea Comitetului Central al 
P.M.R. adresată muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din 
industria de panificație și mo- 
rărit.

Conducerea administrativă, 
sub îndrumarea organizației 
de partid, a întreprins acțiuni 
eficiente care să contribuie la 
îmbunătățirea calității pîinii. 
L-am rugat pe tovarășul Du
mitru Lăcătuș, directorul fa
bricii, să ne vorbească despre 
cîteva din aceste acțiuni.

— Scrisoarea C.C. al P.M.R.; 
ne-a declarat dînsul, indică 
clar măsurile pe care să le 
luăm pentru a produce pîine 
de bună calitate. Secțiile de 
frămîntare de la noi, de 
pildă, au fost înzestrate cu 
15 cazane noi care ne oferă 
posibilitatea să se asigure o 
cantitate suficientă de aluat; 
au fost aduse șase dospitoare 
care asigură condițiile ca alua
tul să fermenteze bine;

fost procurate lopeți, găleți, 
perii de ștraif în cantitate su
ficientă pentru a asigura des
fășurarea continuă a procesu
lui de producție.

— Cum a contribuit aceasta 
la îmbunătățirea calității pîi
nii ?

— Aici avem o cifră 
foarte grăitoare. înainte de 
concurs realizam un indice de 
calitate de 84 la sută, iar a- 
cum obținem 92—94 la sută. 
Aceasta e o îmbunătățire con
siderabilă, 
lucra mai 
pectat cu 
tehnologic.
calității a însemnat pîini mai 
gustoase și cu aspect comer
cial — adică bine rotunjită, cu 
coaja lucioasă etc. în scrisoa
rea C.C. al P.M.R. se sublinia 
de asemenea, că asigurarea 
unei calități superioare a pîi
nii depinde în mare măsură 
de experiența și îndemînarea 
muncitorilor. De aceea noi am 
luat o serie de măsuri în ve-

Oamenii au putut 
cu grijă, au res-, 
strictețe procesul 
Indicele sporit al

P. VIOREL

Muncitorii din fabricile de 
zahăr au îndeplinit înainte de 
termen planul de producție pe 
primele opt luni ale anului-

Colectivele de muncă din 
industria zahărului au dat 
peste prevederile planului a- 
cestei perioade aproape 10.000 
de tone de zahăr. Acest succes 
se datorește în bună parte 
executării în timpul verii a 
unui remont de calitate, orga
nizării judicioase a noii cam
panii și aprovizionării ritmice 
cu sfeclă.

în întreprinderile de conser
ve, de produse zaharoase și 
de paste făinoase care au în
deplinit, de asemenea, planul 
pe perioada amintită s-au rea
lizat peste prevederile de plan 
3-500 tone conserve de fructe, 
sute de tone de conserve de 
legume și de pastă de tomate, 
2.000 tone de produse zaha
roase, precum și însemnate 
cantități de biscuiți și de paste 
făinoase.

Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen. 
trale și organizații obștești, 
oameni de artă și cultură, nu
meroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

A fost prezent, de asemenea, 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko, comandant su
prem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
care se află la odihnă în țara 
noastră.

Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes.

Artiștilor amatori care au 
prezentat spectacolul le-au 
fost oferite flori din partea 
C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Guvernului.

(Agerpres)

(Agerpres)

ta controlul calității, piesele lucrate de tinerii Avram Nico- 
lae și Ciornei Dumitru de la întreprinderea mecanică Ro
man au fost aprobate ca fiind de bună calitate. In foto
grafie controlorul tehnic Ciub otaru Sielian 

doi tineri despre piesele lucrate
Foto :

discută cu cei 
de ei

N. STELORIAN

colii© hunedorene

eși ne mai desparte 
puțin timp de în- 

kj A 1 cepului noului an 
BBFjpF școlar, în majori-

tafea școlilor din 
regiunea Hunedoara 

lucrările pregătitoare sînt pe sfîr- 
șite.

înainte de a ne opri la cîteva 
școli din această regiune, merită 
să cităm o cifră concludentă pen
tru condițiile în care își încep e- 
levii din regiunea Hunedoara noul(Continuare tn pag. a 3-a)

INVAȚIND DE LA VECINI
stat

kg. 
în con- 
tuturor 

au fost

an școlar : 38 de școli noi își vor 
deschide pentru prima oară por
țile la 15 septembrie. Școli noi 
s-au construit sau se află în sth- 
diu de finisare pînă și în cele 
mai îndepărtate cătune de munte.

Din păcate însă nu la toate 
construcțiile școlare lucrările se 
desfășoară în ritm s sfinut. în co
muna Blandiana din raionul O- 
răștie, de pildă, lucrările la noul 
local de școală înaintează foarte 
încet. La fel în satul Ghirbom, 
comuna Vingard, raionul Sebeș, 
din cauza lipsei de preocupare, 
consfrucjia noii școli a rămas mult 
în urmă.

Aceste exemple puține la nu
măr nu sînt, însă, de fel caracte
ristice. Atît construcțiile noilor 
localuri, cit și reparațiile capitale 
sau cele curente, înzestrarea șco
lilor cu material didactic, mobilier 
și manuale sînf aproape pe ter
minate în întreaga regiune. Și 
aici merită a fi consemnate în a- 
cest sens cîteva cifre concluden
te: suma alocată procurării mo
bilierului nou este mai mare de 
2.500.000 lei. Iar pentru material 
didactic, utilaje și aparatură de 
laborator s-au alocat fonduri de 
peste 1.100.000 lei.

Și în orașul Deva în perioada 
vacanfei școlile au împrumutat 
haina cunoscută a șantierelor de 
construcjii. La poalele dealului 
din oraș pe care străjuiește ve
chea cetăfuie, mărturie străveche 
a istoriei, a apărut în acest an o 
nouă școală cu săli de clasă mari, 
luminoase în care vor învăța pri

mele patru clase elevii comunei 
subordonate, Viile Noi. Școala 
nou recepționată își așteaptă în 
haine de sărbătoare elevii.

La fel și Școala medie nr. 2 
„Decebal" din oraș. In impună
toarea clădire cu 22 de clase 
s-au terminat de mult reparațiile 
curente. N-a fost uitat nici in
ternatul — înfrumusețarea cămi
nului celor peste 250 de elevi 
care locuiesc aici în timpul anu
lui școlar. Perdele și covoare 
noi, mobilier nou, acestea sînf 
investiții care în domeniul edu
cației vor sădi desigur respectul 
față de bunul obștesc, recunoștin
ța pentru cei ce îngrijesc de con
fortul și estetica căminului lor 
din timpul anului școlar. Pregătiri 
s-au făcut aci și pentru asigurarea 
bunei funcționări a cantinei.

Șantier a fost în această vară 
și la Școala de șapte ani „Dr. 
Petru Groza" din Deva precum și 
la școala pedagogică din imedia
ta ei vecinătate. Din păcate însă 
aspectul de șantier mai există 
încă. La Școala de șapte ani „Dr. 
Petru Groza" s-a adăugaf vechii 
clădiri o nouă aripă, care adă
postește două laboratoare și două 
mari săli de clasă. Aci lucrările 
sînt aproape pe terminate. Ceea 
ce întîrzie însă mult pregătirea 
școlii pentru noul an sînt lucră
rile pentru introducerea încălzirii 
centrale în școală, începute încă

Prof. MARGHIT DASCALU

EUGEN FLORESCU

xistă o vorbă bă- 
trînească care su
nă cam așa: „ve
cinul de lingă 
tine, totdeauna-ți 
prinde bine“. In 

comuna Cenei, așezare de la 
marginea dinspre apus a re
giunii Banat, își desfășoară ac
tivitatea două puternice uni
tăți socialiste : gospodăria^ a- 
gricolă de stat și gospodăria 
agricolă colectivă „Drapelul 
roșu". Colectiviștii cu munci
torii de la G.A.S. nu sînt nu
mai vecini ci și buni prieteni. 
Ceea ce se remarcă în primul 
rînd la aceste gospodării sînt 
sectoarele lor zootehnice în 
plină dezvoltare. In momen
tul de față colectiva are 169 
de vaci, peste 230 de alte bo
vine, 730 de porci, 1.160 de 
oi, peste 1.200 de gîște etc. Și 
dacă colectiviștii se mândresc 
astăzi cu vaci frumoase, 
dau 
rasă 
ruri 
care

care 
lapte mult, cu porci de 

bună care aduc spo- 
mari de carne, cu oi 

dau o producție spori-

tă de lină și lapte, asta se 
datorește într-o măsură oare
care și... vecinilor. Vecinăta
tea cu gospodăria de 
le-a fost colectiviștilor tot 
timpul de un real folos. Este 
și firesc cînd te gîndești 
gospodăria de stat este unita
tea agricolă socialistă cea mai 
înaintată și mai bine organi
zată, care aplică cele mai noi 
metode ale științei agro
zootehnice. Țăranii muncitori 
din Cenei aici au văzut pen
tru prima dată și s-au convins, 
ce înseamnă să lucrezi pămân
tul după metode științifice, 
cu mașini agricole moderne 
care ușurează munca omului 
și sporește producția agricolă 
la hectar. De aceea în cei 11 
ani cît au trecut de la înfiin
țarea gospodăriei colective, co
lectiviștii au căutat să învețe 
necontenit de la vecinii 
lor din gospodăria de stat. Cei 
mai mult au învățat îngriji
torii de animale din colectivă 
din vizitele făcute la G.A.S.. 
din schimburile de experiență

că

organizate cu muncitorii din 
G.A.S. Au învățat, de pildă, 
cum să construiască adăpos
turi trainice, igienice și iefti
ne, cum să hrănească anima
lele. De la îngrijitorii-mulgă. 
tori ai gospodăriei de stat au 
preluat metoda hrănirii dife
rențiate a vacilor în funcție 
de producția de lapte pe care 
o dau. Colectiviștii au văzut 
că producția de lapte crește 
datorită administrării unei 

' hrane mai abundente și mai 
consistente vacilor mai produc
tive. Cu prilejul acestor vizite, 
mulgătorii, îngrijitorii de vi
te, ciobanii și îngrijitorii de 
porci discutau despre munca 
lor, se sfătuiau cum s-ar pu
tea spori și mai mult produc
tivitatea vitelor, cum 
tea reduce prețul de 
cărnii și al laptelui, 
mulgător Gheorghe 
nu s-a limitat la o 
vizită făcută tovarășilor săi 
de breaslă din G.A.S. El s-a 
abătut în mai multe rînduri 
pe la gospodăria de stat să

s-ar pu- 
cost al 
Tinărul 
Ioachim 
singură

prindă meșteșugul mulsului 
după cele mai înaintate pro
cedee. Și este cu atît mai in
teresant cu cît tinărul mulgă
tor a învățat toate acestea 
chiar de la sora lui, Iuliana — 
o tînără de numai 19 ani. Ioa- 
chim le împărtășea de fiecare 
dată tot ce mai afla nou în le
gătură cu asta și celorlalți. 
Dar Ioachim și ceilalți îngri- 
jitori-mulgători mai virstnici 
ca Anghelina lanoșev, Saveta 
Putici, Bama Iosif, după ce 
și-au însușit bine o metodă, 
nu au ținut secretul numai 
pentru ei. Sectorul zootehnic 
era în plină dezvoltare. Or 
asta presupune și recrutarea 
și pregătirea de noi cadre. Or
ganizația de bază U.T.M., sub 
îndrumarea directă a organi
zației de partid, a 
dat consiliului de 
pentru acest sector 
mulți tineri care 
că le place meseria 
cători și îngrijitori
male. Aceste cadre 
trebuiau să învețe.

recoman- 
conducere 

cit mai 
dovedeau 
de cres- 
de ani- 

tinere, 
E ade-

Locurile de plimbare din 
Jurul Brașovului oferă ne
numărate posibilități de o- 
dihnă șl reconfortate. în 
imagine: tineri pe platfor
ma „Livada poștii“, care 

domină Brașovul

Foto : A. MARINESCU

vărat, tn fiecare an se or
ganizează cu regularitate 
cursuri agrozootehnice. Dar 
asta nu-i totul. Aplicarea prac
tică a cunoștințelor tinerii au 
învățat-o zi de zi, ceas de 
ceas, muncind alături de ce* 
mai vechi care le împărtășeau 
cu dragoste din cunoștințele 
lor.

De aceea vizitele la gospo
dăria de stat au devenit o ne
cesitate.

Acum aproape 2 ani, colec
tiviștii au văzut la cei de la 
G.A.S. cum fac ei alăptarea 
vițeilor 
această 
greutate 
superior 
gospodăria 
îngrijitori și-au dat seama 
că îngrijirea atentă, științifi
că a animalelor este lucrul 
cel mai important. „Cu vițeii 
trebuie umblat cu foarte mul

cit biberonul. Prin 
metodă sporul de 
al vițeilor era mult 
celui realizat în 

colectivă. Mulțt

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Zvelt, bronzat și 
cu o mustăcioară 
lăsată parcă anume 
să-i facă zîmbetul 
molipsitor, tinărul 
lăcătuș de la schela 
Berea, utemistul 
Dumitru Ștefan, 
scoate din buzunar 
cîteva foi dactilo
grafiate.

— Iată pe cine 
cîntă brigada noas
tră artistică!

Și răsfoiește în 
pripă foile. E în 
timpul lucrului. 
Textul brigăzii îl 
poartă cu el, la ate
lier.

cine... pe cine să-l— Pe 
aleg... Pe toți! Programul ăsta 
e închinat in întregime son- 
dorilor-mineri. E vorba de 
Monteoru, acolo țițeiul se 
extrage direct, prin galerii.

Strînge foile și le pune 
loc.

— Dar de ce să vorbim 
ce a fost... Eroii brigăzii 
schimbă mereu. Acum au 
părut alții. De două zile 
apărut alți eroi. Dacă aveți 
timp, dați o raită și pe la Plo
peasa, să stați de vorbă cu 
viitorii eroi ai brigăzii. Între
bați de Bilghiru, E 
colo...

Pe serpentinele 
care duce la secția

Șoferul: — Acum două zile, 
noaptea, pe drumul ăsta n-a- 
veai loc de mașini. A fost o 
erupție la sonda 20. De fapt 
nici n-a apucat să fie... Oame
nii au fost mai tari decît son
da. Au cumințit-o... De-aia fac 
transportul ăsta: duc niște 
acid la „20“.

Sus, la parc:
— Nu l-ați văzut pe Bilghi

ru ?
— A fost pe aici. Vedeți la 

a doua sondă, pe dreapta.
Pe crestele dealurilor, pe 

coaste, cresc turlele sondelor. 
La sonda a doua, pe dreapta :
-Nu' ' -

ru ?
— A

te. Dar 
cunoaște. E secretarul comite
tului V.T.M.

Cu secretarul organizației 
U.T.M. de la secția Plopeasa, 
în preajma sondelor, sub 
pruni. E teribil de lapidar:

— Primul a simțit că se 
petrece „ceva" șeful de parc. 
La ora 23 și treizeci — un tele
fon la atelierul de mecanici. 
A răspuns maistrul Gheorghe 
Predescu. A luat cu el doi me
canici. Pe „linia" lui „20“ era 
de serviciu sondorul Bilghiru. 
Cînd au ajuns ei, presiunea 
gazelor spărsese conducta. Ce 
era de făcut ? Să-nchidă gen
tilul de la coloană și să su
deze. Munca cerea timp, 
timpul cerea muncă — iar pre
siunea creștea mereu. A cres
cut pînă a smuls ventilul. 
Șuierau gazele ca o sirenă, pe 
toată valea. Se auzea pînă sus 
la Viforîta... Abia spre dimi
neață, la patru, sonda a „tă
cut". Problema a fost rezolva
tă de următorii tovarăși : 
maistrul Predescu, mecanicul 
Nicolae Crăciun, mecanicul 
Ștefan Dobre, sondorul Bil
ghiru Luigi... Erau tot una de 
țiței. Dar cînd se spălau, sus. 
la parc, să-i fi auzit cum glu
meau...

la

de 
se 
a- 
au

sondor a-

drumului 
Plopeasa.

l-ați văzut pe Bilghi-

plecat, intră la noap- 
e tovarășul Jilavu, îl

★

— Eroii brigăzii se schimbă 
mereu. De două zile au apărut 
alți eroi...

O să trec pe aici peste o 
lună, peste două. O să stau 
de vorbă cu utemistul Dumi
tru Ștefan, interpret în briga
da artistică și-o să-l întreb pe 
cine cîntă brigada, cine sînt 
eroii.

— Aceștia sînt următorii...
Și-o să-l văd cum scoate din 

buzunar foile dactilografiate. 
Textul brigăzii îl poartă în- 
totdeauna cu el, la atelier.

(Continuare în pag. a 3-a)
C. NANCU

Un aspect al carnavalului, la Casa Pionierilor din Onești



Ziua a doua a Campionatelor Internationale de atletism ale R.P.R. Atleții probei 400 m garduri în plind acțiune

Campionatele internaționale

Universiada de la Sofia
Echipa feminiaiâ d® ffioretă 

a R. P. R. a cucerit 
nedaiia de aur

de atletism ale R. P. Romîne

Recordurile și performanțele 
de valoare au abundat

înd pe program 
iigureagă proba 
de săritură în înăl
țime femei, peluza 
din spre strada 
Puțul au apă rece 

este plină. Nu găsești un Ioc. 
Spectatorii blochează pînă și 
gardul de sîrmă care-i des
parte de pistă. Este și normal: 
«are lolanda 1

Recordmana mondială a a- 
părut pe pista de elan cu un 
bandaj elastic la piciorul 
drept. Șchiopăta puțin. Cu o 
lună în urmă, la Stockholm, 
lolanda a suferit un accident. 
O întindere musculară, de pe 
urma căreia nu este încă 
complet restabilită. Și totuși 
iat-o la start. loli începe con
cursul la 1,61 m. Ea 
trece din prima încercare 
1,70 m, 1,80 m și 1,85 m. Este 
evident însă că nu poate fi 
vorba de atacarea recordu
lui lumii. De aceea ștacheta 
se ridică „numai" la 1,88 m. 
După două încercări nereuși
te, antrenorul Itfe Soeter o 
oprește pe loli sa mai sară. 
Trebuie odihnă. Pentru spec
tatorii poate puțin deziluzio
nați de acest rezultat, să 
menționăm că performanța 
este excepțională. în actualul 
sezon, niai o atletă a lumii 
nu s-a apropiat măcar de 
1,80 m, iar în întreaga istorie 
a probei, nici o atletă a lu
mii - cu excepția Iolandei bi
neînțeles - n-a depășit a- 
ceastă limită. Deci, să păs
trăm totdeauna proporțiile... 
Un spectacol excepțional 

a oierii cursa finală de 
200 m. Două treimi din 

distanță se părea că sau Pro- 
horovski sau Genevay va fi 
învingătorul. „Mandlik con
curează ? — se întrebau spec
tatorii. Răspunsul l-a dat 
chiar'glletul cehoșlovaâ.’ Fi. 
nișul a fost atît de'rapid, 
îneît1 ă dat iluzia optică cum 
că ceilalți... stau pe loc. Cu 
21,0 sec. Mandlik a reușit să 
ne ofere cea mai rapidă 
cursă de 200 m văzută vreo
dată la București'!

Recordul nostru la săritu
ra în lungime părea 
„înghețat" de multă vre

me. Dar iată că alaltăieri.

cum se spune, s-a... spart 
gheața. Ion Sorin a „aterizat" 
la 7,46 m de pragul de bătaie, 
fiind întrecut numai cu 2 cm, 
de învingătorul probei, tînă- 
rul atlet sovietic, A. Vaupsas.

Aruncările au fost... la 
înălțime duminică. Jurii 
Bakarinov a trimis cio

canul la 66,87 m, trecînd în 
domeniul amintirii recordul 
stadionului (65,91 m), deținut 
de Mihai Krivonosov. Vilmos 
Varju ne-a dat plăcutul prilej 
de a urmări un zbor al greu
tății dincolo de 13 m : 18,07 
m, iar Michel Macquet a fost 
la numai 2 cm de recordul 
campionatelor, cîștigînd deta
șat la suliță cu 80,45 m. Re
prezentanții noștri la greutate 
— C. Crețu (16,68 m) și N. Iva
nov (16,28 m) și (73,40 m) la 
suliță — Al. Bizim au urcat 
și ei pe podiumul învingă
torilor.

Va părea poate ciudat, 
dar Zoltan Vamoș, unul 
dintre cei mai buni se- 

mifondiști ai lumii, nu reușise 
să cîștige niciodată pînă a- 
cum cursa de 1.500 m la „in
ternaționale". Poate tocmai 
de aceea (ca să fie sigur că 
„sparge ghinionul") el a ata
cat cu 300 m înainte de finiș, 
s-a desprins de pluton și a 
trecut, primul linia de sosire, 
în ciuda eforturilor disperate 
de a-1 ajunge făcute de bel
gianul Lambrechts, englezul 
Wiggs, reprezentantul nostru 
Andrei Barabaș și maghiarul 
Simon.

Neavînd o concurență pu
ternică, Constantin Gre. 
cescu a alergat de unul 

singur cursa de 10.000 m. în
cercările adversarilor de a 
tine pasul cu campionul bal
canic au fost repede lichida
te. în ciuda faptului că n-a 
fost „întins", Grecescu a în
cheiat cele 25 de ture de pistă 
într-un timp bun (29:59,2),

Hannelore Raepke la 200 m 
și Gerda Kraan la 400 
m au reeditat succesele 

lor din prima zi de la 100 și 
respectiv 800 m. în mare for-

mă, olandeza a încheiat cu 
un nou record și cursa de 400 
m : 55,5 sec. V. Anisimov a 
obținut și el un record — 
dar personal — la 400 m g : 
51,6 sec. în sfîrșit, pe tabelul 
de onoare al învingătorilor fi
gurează R. Hadrich (R.D.G.) la 
20 km marș. Sanda Grosu la 
80 m g și ștafeta feminină de 
4X100 m a țării noastre.

Ediția din acest an a „in
ternaționalelor" a fost— 
așa cum anticipasem — 

deosebit de rodnică. Un 
succes remarcabil au obținut 
reprezentanții țării noastre, 
învingători în 11 probe. In 
continuare, clasamentul - de
sigur neoficial_  al cîștigăto.
rilor ar arăta astfel: U.R.S.S. 
6 victorii, R.D.G. 4, R. S. Ceho
slovacă și Olanda cîte 3, R.P.

Ungară 2, Franța și Belgia 
cîte una.

Arbitrii au consemnat în f°; 
ile de concurs stabilirea a 12 
recorduri naționale, dintre 
care 5 au fost reușite de 
atleții romîni. 5 recorduri ale 
Campionatelor au fost dobo- 
rîte, iar alte 2 — egalate. Re
zultatele învingătorilor în cele 
mai multe dintre probe fac 
cinste oricărui mare concurs 
internațional.

Ca și la deschidere, la în
chiderea Campionatelor l-am 
revăzut pe marele nostru at
let maestru emerit al spoitu
lui Ion Moina, care din partea 
Federației romîne de atletism 
a mulțumit participanților, or. 
ganizatorilor, publicului pen
tru succesul acestor campio
nate.

V. TIBERIU

SOFIA 28 (Prin telefon de la 
trimisul special „Agerpres", I. 
Goga):

Echipa feminină de floretă, al
cătuită din Olga Orban-Szabo, 
Maria Ene, Ecaterina Orb-Lazăr și 
Maria Vicol, a cucerit luni seara 
prima medalie de aur pentru cu
lorile sportive ale R. P. Romîne 
la Universiada de la Sofia. După 
o luptă sportivă epuizantă care a 
durat peste 8 ore, echipa R. P. 
Romîne s-a comportat admirabil 
învingînd, rînd pe rînd echipele 
R. P. Bulgariei (9—1), R. P. Polo
ne (11—5), R. F. Germane 
(10—6) și In meciul decisiv cu 
9—6 redutabila formație a 
U.R.S.S. Floretiștele romînce au 
lăsat o frumoasă impresie în sala 
de sporturi din orășelul studen
țesc, fiind îndelung aplaudate 
pentru frumosul lor succes. în spe
cial Olga Orban-Szabo a întrecut 
așteptările cîștigînd toate cele 16 
asalturi cuprinse In decursul a- 
cesfor întîlniri. Ea a învins prin
tre altele pe campioana olimpică 
H. Schmidt (R. F. Germană) cu 
4—0 și pe Prutkova (U.R.S.S.) cu 
4—1. O contribuție importantă la 
această victorie a avut-o Maria 
Ene, care a cîștigat cu 4—2 me
ciul decisiv cu Klimovici (U.R.S.S.).

★
După ce în primul meci a în

vins cu 3—1 reprezentativa R. P.

Polone, echipa feminină de vo
lei a R. P. Romîne a jucat luni 
cu echipa U.R.S.S. La capătul unui 
joc pasionant echipa sovietică a 
repurtat victoria cu scorul de
3— 2 (7, —8, 8, -13, 9). Alte re
zultate înregistrate: feminin R. P, 
Bulgaria—R. P. Ungară 3—0 ; R.P. 
Polonă—Iugoslavia 3—1.

★
In turneul de tenis de cîmp, 

Ion Tiriac (R.P.R.) a, obținut o 
nouă victorie învir.gîndu-l în tu
rul doi al probei de simplu cu 
6—4; 6—4 pe japonezul Mori. 
In proba de dublu perechea Ti
riac, Bosch (R.P.R.) a pierdut cu
4— 6; 3—6 înfîlnirea cu Drodaldi, 
Gaudenzi (Italia).

★

_ A luat sfîrșit proba de sărituri 
de la platformă (feminin). Meda
lia de aur a revenit înotătoarei 
Elisabef Ferris (Anglia) care a 
totalizat 75,19 puncte. Austriaca 
I. Rulf s-a clasat pe locul doi cu 
70,17 puncte urmată de sportiva 
din R.P.R., Emilia Negulescu — 
63,97 puncte care a cucerit meda
lia de bronz. Aceasta este a doua 
medalie de bronz obținută de 
sportivii romîni la săriturile de pe 
platformă, cu o zi înainte, Gh. 
Banu clasîndu-se pe locul trei în 
competiția rezervată bărbaților.

Alegerea organelor locale OB 
— prilej de îmbunătățire 

a activității5

asociațiilor sportive
Asociațiile sportive trăiesc 

în aceste zile un eveni
ment de mare importan

ță privind activitatea lor și 
anume alegerea organelor lo
cale ale U.CF.S.

Mișcarea sportivă din țara 
noastră a cunoscut în ultimii 
ani o largă dezvoltare. A cres
cut considerabil numărul ti
nerilor care practică sportul, 
ca urmare directă a asigurării 
de către statul nostru demo
crat-popular a unor condiții 
materiale din ce în ce mai 
bune : stadioane, săli de sport, 
echipament, necesare sportivi
lor pentru antrenamente sau 
întreceri.

Alegerea organelor locale 
UCFS- constituie fără îndo
ială uzi bun prilej de mobili
zare a tinerilor membri ai 
U.C.F.S. Ia îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid 
mișcării de cultură fizică și 
sport, Ia intensificarea mun
cii de educație în rândurile 
sportivilor și celorlalți membri 
ai U.C-F.S.

Ne vorbesc 
concurenții».»

Janis Krasovskis (U.R.S.S.), 
cîștîgătorul probei de săritură 
cu prăjina:

„O victorie în cadrul Campio
natelor internaționale de atletism 
ale R. P. Romîne reprezintă pn 
trofeu prețios, lată de ce bucuria 
mea de a fi cîștigat primul loc 
este mare. Aș fi dorit nu numai 
să egalez, dar să și întrec recor
dul stadionului Republicii, deținut 
de regretatul săritor Bob Guiow- 
ski. Dar cu noua mea prăjină 
supraelastică, din fibre plastice, 
concurez abia a doua oară și nu 
i-am deslușit încă toate tainele 
și... capriciile.

Aș dori să adresez cuvinte de 
,mulțumire inimoșilor spectatori 
bucureșteni, care au stat pînă 
noaptea tîrziu, după ce toate pro
bele se încheiaseră, să-mi urmă
rească cele trei încercări la 4,68 
m, din păcate nereușite. Pentru 
viitoarea mea întîlnire cu acest 
public admirabil promit mai 
mult..."

400 m șipe
La realizarea 
însemnată a

Vilem Mandlik (RJ5. Ceho
slovacă), învingătorul în curse
le de 100 și 200 m i

Gerda Kraan (Olanda), cam
pioană la 400 și 800 m :

„La mine bucuria victoriilor s-a 
împletit cu aceea de a fi realizat 
și două noi recorduri ale țării 
mele : 55,5 sec. 
2:06,1 pe 800 m. 
lor, o contribuție
avut-o concurența puternică și 
valoarea tehnică ridicată a parte
nerelor mele. Florica Grecescu, 
Olga Kazi, Tamara Dmitrieva, 
față de care am o stimă deose
bită, au impus curselor un ritm 
furtunos, cu fotul propice recor
durilor. Bineînțeles că fiecare din
tre ele puteau fi învingătoare. 
Plec din Romînia cu amintiri mi
nunate. M-a îneînfaf Bucureștiul 
cu coloritul său de pastel, sta
dionul — ideal pentru întrecerile 
atletice, publicul — entuziast și 
generos, oamenii de aici — prie
tenoși și ospitalieri. Abundenta 
de flori din Capitala țării dv. este 
pentru noi, olandezii — pasionați 
ai florilor — încă un prilej de 
îneîntare. Totdeauna voi reveni 
aici cu multă bucurie".

Un atac Inspirat și deosebit de spectaculos cd formației Progresul. (Metalul Tîrgoviște-. 
Progresul București 0—5 (0—2)

Jurii Bakarinov va arunca ciocanul la 66,87 m. Această 
remarcabilă performanță îi va îmbogăți palmaresul cu 
titlul de campion internațional al R.P1R. și cu un nou record 

al stadionului Republicii

/n •primăvara acestui an 
în orașul Sibiu s-au în- 
tîlnit cele mai bune for

mații feminine de handbal 
din țară.

Alături de handbaliste con
sacrate în confruntări interne 
și internaționale, alături de 
formații care cuprindeau ma
estre emerite ale sportului, 
aveau să primească ,,botezul 
întrecerilor" elemente tinere, 
dar talentate.

Debutante într-o asemenea 
întrecere de primă categorie 
republicană, handbalistele din 
orașul minerilor, Vulcan, a- 
veau de partea lor tinerețea și 
o puternică dorință de afir
mare. Palmaresul lor sportiv 
era modest. Tînăra formație 
luase ființă de abia cu un an 
în urmă. Dar într-o vreme așa 
de scurtă fetele din Vulcan au 
realizat o performanță demnă 
de toată lauda : cucerirea tit
lului de campioane regionale, 
ceea ce le-a acordat dreptul de 
a-și disputa întîietatea pentru 
barajul de calificare în prima 
categorie de handbal a țării.

„Nici nu mă așteptam la un bi
lanț mai bun, Regret însă absența 
prietenului meu Marian Foik, an
gajat în campionatele R. P. Po
lone, de la care aveam o revan
șă de luat. Merită toate felicitările 
specialiștii romîni pentru modul 
în care au pregătit pista de a- 
lergare. Este elastică, nu prea 
tare și — ca să repet un compli
ment care I s-a făcut de mai 
multe ori — odihnitoare.

Doriți poate explicația starturi
lor mele slabe ? Am avut un 
accident, de pe urma 
m-am restabilit cu greu 
am încă un fel de „frică" 
cării. Apoi, cînd îmi dau
că fotul este în regulă accelerez. 
Asta este fot..." (Ar trebui să a- 
dăugăm că Mandlik reușește să 
accelereze formidabil, obținînd 
victorii de mare spectacol pe ul
timii metri ai cursei. Așa a fost 
la 100 m, tot așa la 200 m)’.

Oloko Saka (Nigeria), clasat 
pe locul 2 '

„Decepția 
cursa finală 
compensată

> ziastă a concursului, de 
zarea ireproșabilă. La urma urmei, 
întrecerea sportivă este nu numai 
prilej de victorii (sau înfrîngere, 
în cazul meu) ci și de legare a 
unor noi prietenii. Aici la Bucu
rești mi-am făcut mulți prieteni".

la 110 mg:
de a nu fi cîștigat 

pe 110 m g a fost 
de atmosfera entu- 

organi-

DUMINICA SPORTIVA

căruia 
și mai ' 
a ple- 
seama

Michel Macquet (Franța), 
primul clasat 
suliței s

la aruncarea

două obiective : 
loc și să întrec

„Mi-am propus 
să cîșfig primul 
valorosul record al stadionului 
deținut de Janus Sidlo. Am reu
șit, dar... pe jumătate. Este o 
onoare să te numeri printre în
vingătorii concursului de la Bucu
rești, competiție de tradiție în 
atletismul mondial. Pînă la recor
dul campionatelor nu mi-au a- 
juns... 2 cm. Rămîne deci, pentru 
data viitoare..."

O zzvacantă/z 

a kandkalistelor di

Era un examen deosebit de di
ficil pentru cele unsprezece 
fete care pînă mai ieri nu des
lușeau nici una din tainele 
handbalului. Și handbalistele 
din Vulcan au învins. Secretul 
victoriei 1 El poate fi spus în 
cîteva cuvinte: talent, pa
siune, voință, o mare pu
tere de luptă. Prin a- 
ceste mari calități, du
blate de o sîrguincioasă muncă 
de pregătire la antrenamentele 
coordonate de inițiatoarea a- 
cestei formații — o veche hand, 
batistă, doctorița Marilena 
Clocea — începătoarele de ieri 
au ajuns sportive de perfor
manță.

„Mîndria minerilor din Vul

Petre Astafei (R.P. Romînă), 
4,30 m la prăjină — nou re
cord republican de juniori:

„A1-am străduit să fac față a- 
cestui mare concurs, să objin un 
rezultat bun, răspunzînd astfel 
condițiilor excelente de pregătire 
ce ne sînt asigurate nouă, spor
tivilor. Sînt fericit pentru acest 
record, dar el constituie pentru 
mine abia un punct de plecare 
spre noi performanțe și mai înal
te, la valoarea internațională a 
atletismului contemporan. Pentru 
aceasta însă trebuie muncă și per
severentă. Promit să muncesc cu 
toată puterea mea".

Tuia Dași (R. P. Mongolă), 
concurentă de disc și înălțime:

„Nimeni din delegația noastră 
nu s-a numărat printre primii cla
sați. Noi am venit la București să 
învățăm. Concursul acesta a și 
fost prilej de bogate învățăminte. 
Nu-i lucru puțin să te întreci ală
turi de maestre atit de strălucite 
cum sînt lolanda Balaș sau Lia 
Manoliu. Pentru atenția și dra
gostea cu care am fost înconju
rați, mulțumim din inimă".

Fotbal
Duminică au fost programa

te jocurile celei de-a II-a eta
pe a campionatului categoriei 
A de fotbal. Surpriza etapei a 
furnizat-o echipa Jiul Petro
șani care jucînd în deplasare 
la Arad cU U.T.A. a obținut 
victoria cu scorul de 1—0. 
Confirmând forma bună în 
care se află Petrolul Plo
iești a învins cu 4—1 pe Stea
gul Roșu Brașov. O meritată 
victorie a realizat Știința Ti
mișoara învingătoare cu 1-—0 
în meciul cu Rapid București. 
Derbiul de la Cluj care a opus 
echipei locale Știința pe CCA, 
oampioana țării, s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate 
2—2.

în capitală pe stadionul „23 
August" s-au disputat două în
tîlniri : Dinamo București— 
Dinamo Bacău 1—0 și Progre
sul București—Metalul Tîrgo- 
viște 5—0. Fotbaliștii de la 
Progresul au prezentat o linie 
de atac în vervă cu toate că 
nu a jucat Oaidă.

în sfîrșit la Lupeni echipa 
locală’ Minerul a învins cu 
2—0 pe Dinamo Pitești la ca
pătul unui joc interesant în 
care gazdele s-au comportat 
remarcabil.

în clasament conduce Pro
gresul București cu 4 puncte 
urmată de Petrolul Ploiești 
cu 4 puncte și Dinamo Bucu

nedorită 

in
V ulcan

can, pe deplin justificată pen
tru că în orașul lor muncesc și 
activează pe tărîm sportiv ase
menea elemente talentate — ne 
scria recent Florica Boldog, 
una dintre componentele aces
tei. formații - este umbrită de 
lipsa de grijă față de creșterea 
pe mai departe a tinerelor 
handbaliste, pe care o mani
festă conducerea clubului spor
tiv din orașul Vulcan. De a- 
proape patru luni de zile, con
tinuă autoarea scrisorii, echipa 
noastră nu se mai antrenează 
în mod organizat. Antrenoarea 
echipei, Marilena Ciocea, și-a 
întrerupt activitatea după un 
accident. Deși a promis anga
jarea unui alt antrenor, condu

cerea clubului dovedește multă 
nepăsare față de rezolvarea 
acestei probleme. Și iată-ne, în 
fața marilor întreceri, insufi
cient pregătite".

Sesizarea corespunde întru- 
totul realității. Această e- 
chipă este și singura forma
ție feminină din oraș. Mai 
mult decît atit: această echi
pă de handbal în unsprezece 
are în total 11 fete, deci o 
echipă fără o singură rezervă 
măcar. Membrii conduce
rii clubului sportiv se dovedesc 
excesiv de „pasionați" pentru 
fotbal, vitregind celelalte dis
cipline sportive. Un argument 
convingător în această direc
ție ni-l oferă chiar și o singură

privire asupra repartizării fon
dului asociației sportive pe a- 
nul acesta. Secției de fotbal, 
spre pildă, i-a fost repartizată 
suma de 54.615 lei în vreme ce 
pentru handbail s-au rezervat 
numai 2.616 lei, pentru atletism 
2.793 lei, pentru volei 2.240 lei 
iar pentru tir și schi 4.893 de 
lei.

Lesne de văzut că aici pasi
unea pentru fotbal este înțe
leasă intr-un mod cu totul a- 
parte. Ea dăunează evident 
dezvoltării unor ramuri spor
tive din acest oraș și trebuie 
lichidată în cel mai scurt 
timp. Este de datoria tovarăși
lor din conducerea clubului 
sportiv „Vulcan" să se dove
dească la fel de grijulii și față 
de handbal, atletism, tir sau 
volei, precum se aratei față de 
fotbal. Formația feminină de 
handbal activează într-o com
petiție de performanță. De a- 
ceea este obligația lor să se 
preocupe cu toată atenția pen
tru a-i asigura condiții optime.

V. RANGA

rești cu 4 puncte dar cu un 
golaveraj inferior.

Rugbi
In prima etapă a returului 

campionatului republican de 
rugbi C.C.A. a învins cu sco
rul de 18—0 pe Metalul Bucu
rești. In formă excelentă 
C.F.R. Grivița Roșie a dispus 
cu 24—3 de Rapid. Alte re
zultate înregistrate : I.T.B.—
Olimpia Brașov 14—0; Dina
mo—Progresul 5—0; Știința 
București—Știința Petroșani 
0—5 ; Știința Cluj—C.S.M.S. 
Iași 6—3.

In clasament conduce 
C.F.R. Grivița Roșie cu 35 
puncte urmată de C.C.A. cu 
33 puncte și Dinamo cu 29 
puncte.

Volei
Numeroși spectatori au ur

mărit luni seara pe velodro
mul Dinamo evoluția echipe
lor japoneze de volei. In pri
mul joc, echipa feminină Ni- 
kibo — Tokio a învins cu sco
rul de 3-0 (5, 10, 6) o combi
nată divizionară. Intîlnirea 
dintre echipa secundă mascu
lină a R. P. Romîne și selec
ționata Japoniei s-a încheiat 
cu scorul de 3-0 (5, 8, 7) în fa
voarea voleibaliștilor romîni.

Box
în campionatul republican 

de box pe echipe s-au desfă
șurat în Capitală două în

tîlniri. Pe stadionul Dinamo 
echipa dinamoviștilor bucu
reșteni a învins cu scorul de 
30—9 echipa C.S. Mureșul. în 
cel mai spectaculos meci la 
cat. muscă L. Ambruș (D) a 
dispus greu la puncte de N. 
Moldovan (Mureșul). Stadionul 
Progresul a găzduit intîlnirea 
dintre echipele Progresul 
București și C.S.M. Galați în
cheiată cu scorul de 23—15 în 
favoarea boxerilor gazdă. O 
formă bună au arătat I. Ma
rin (Progresul) învingător prin 
abandon în fața lui Mitru și 
V. Bogoi (Galați) care l-a în
vins înainte de limită pe Do- 
bre (P).

Canotaj
Pe apele Vîltavei au luat 

sfîrșit duminică campionatele 
europene masculine de cano
taj academic. Și la actuala 
ediție campionatele au fost 
dominate de vîslașii sovietici, 
care au cucerit trei titluri: 
simplu, 2 plus 1 și dublu. O 
impresie excelentă a lăsat 
Ivanov (U.R.S.S.) care a cîș
tigat de o manieră categorică 
proba de schif, realizînd 
timpul de 7’21’’6/10. In proba 
de 2 plus 1 eîștigată de 
U.R.S.S., echipajul R. P. Ro
mîne (Veres, Petrov plus Pău- 
nescu) s-a clasat pe locul doi 
obținînd medalia de argint. 
Probele de 4 fără cîrmaci și 8 
plus 1, au revenit vîslașilor 
italieni, iar cele de 2 fără cîr
maci și 4 plus 1, celor ger
mani.

In adunările generale ca și 
în conferințele de dări de 
seamă trebuie să se facă o 
analiză profundă a rezultate
lor obținute sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid în consolidarea organi
zatorică a mișcării de cultură 
fizică și sport, în dezvoltarea 
activității sportive de masă.

O deosebită atenție este 
bine să fie acordată analizării 
în cadrul adunărilor și confe
rințelor de dări de seamă, fe
lului în care au fost și sînt 
îndeplinite sarcinile ce revin 
organizațiilor sportive din Ho- 
tărîrea C C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu 
privire la reorganizarea miș
cării sportive. Este acum cel 
mai nimerit moment de a 
dezbate stilul și metodele de 
muncă ale organelor U.C.F.S-, 
de a generaliza experiența po
zitivă în atragerea maselor 
largi de oameni ai muncii, ale 
tineretului mai ales, -într-a 
activitate sportivă continuă, 
bine organizată.

Pregătirea adunărilor gene
rale, a conferințelor și mal 
ales a dărilor de seamă con
stituie un bun prilej de a ana
liza intr-un profund spirit 
critic și autocritic munca des
fășurată de consiliul asociației 
sportive pentru dezvoltarea 
activității -sportive de masă, 
pentru antrenarea unui număr 
din ce în ce mai mare de ti
neri pe stadion.

In întimpinarea alegerilor 
organelor locale U.C.F.S-, nu
meroase asociații sportive au 
inițiat organizarea unor ac
țiuni de masă cum sînt 
de pildă „duminicile sportive", 
ziua trecerii normelor G.M.A. 
Asemenea acțiuni au me
nirea de a stimula creș- 
terea b'aSei de masă a activi
tății spoHive, de a asigura ti
nerilor sportivi o și mai mare 
continuitate în antrenamente, 
la întreceri.

Noile consilii ale asociațiilor 
sportive trebuie să cuprindă 
tineri dintre cei mai pasionați 
pentru sport, buni organi
zatori ai activității șpdrtive 

»din uzina, școala sau comuna 
în Care își desfășoară nțunca 
profesională, tineri . activi 
în munca obștească și care 
s-au dovedit pasionați și pri- 
cepuțl în antrenarea tineretu
lui Ia întrecerile sportive.

Prilej de trecere în revistă 
a muncii de antrenare a ti
neretului la practicarea spor
tului, alegerile organelor lo
cale ale U.C.F.S. trebuie să 
constituie jn același timp 
punctul de plecare pentru îm
bunătățirea pe mai departe a 
activității sportive de masă, 
la care să participe în mod 
continuu un număr din ce în 
ce mai mare de tineri.

In turneul final
al campionatului 
mondial de șah 

Florin Gheorghiu 
continuă să fie în 

fruntea clasamentului
în runda a 5-a a turneului 

final al campionatului mon
dial de șah pentru juniori Flo
rin Gheorghiu a remizat cu 
Pfleger (R. F. Germană). In 
runda a 6-a tânărul nostru 
campion a jucat cu negrele 
cîștigînd Ia ThomssOn (Scoția).

După 6 runde, în fruntea 
clasamentului se află Ia egali
tate Gheorghiu (R.P.R ) și Par
ma (Iugoslavia), fiecare cu 
cîte 5A/z. puncte. Urmează 
Kuindji (U R.S.S.) și Zuidema 
(Olanda) cu cîte 3Vz puncte și 
Nagy (R. P. Ungară) cu 3 
puncte.

Handbalistele din Vulcan la un recent antrenament

Fotografliie paginii : v. RANGA



Din viata
organizațiilor U.T.M

Pregătiri pentru deschiderea 
noului an de învățămînt politic

an. Totodată, 
U.T.M. au 

organizațiilor de 
eei mai buni 

(membri în co-

In aceste zile, organizați
ile U.T.M. din Capita
lă, sub conducerea or

ganizațiilor de partid, fac in
tense pregătiri în vederea des. 
chiderii noului an de învăță
mînt politic U.T.M. Astfel. în 
toate întreprinderile și institu
țiile din oraș a fost termina
tă munca de înscriere a tine
rilor în cercurile de învăță
mînt politic ce se organizea
ză în acest 
organizațiile 
recomandat 
partid pe 
utemiști 
mitetele și birourile organiza
țiilor U.T.M., responsabili de 
brigăzi și posturi utemiste de 
control, tineri fruntași în pro
ducție etc.) care să studieze în 
formele de învățămînt politic 
ale organizațiilor de partid.

O atenție deosebită au acor
dat organizațiile de bază 
U.T.M. selecționării propagan
diștilor. Cu sprijinul și sub 
directa conducere a organiza
țiilor de partid, marea majori
tate a propagandiștilor care 

. vor conduce în acest an cer
curile de învățămînt politic 
ale U.T.M. sînt membri sau 
candidați de partid, tovarăși 
cu o temeinică pregătire poli
tică și ideologică și cu o bo
gată experiență practică. Ți- 
nînd seama de faptul că unii 
propagandiști vor conduce a- 
nul acesta pentru prima dată 
cercuri politice U.T.M., Comi
tetul orășenesc București al 
U.T.M. a luat măsuri pentru 
pregătirea lor temeinică. In a- 
cest scop, la cursul de 10 
zile, peste 400 de propagan-

La ordinea de zi:
Activitatea tineretului 

în producție

ei depășirea sar- 
plan în primul se- 
anului. Totodată, 
membri din unele 
producție ale tine- 

în urma rezultatelor

Recent, la Fabiica de țevi 
din orașul Roman a a- 
vut loc o ședință lărgită 

a comitetului U.T.M. cu prile
jul căreia s-a analizat contri
buția pe care o aduc tinerii 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Din referatul pre
zentat de către tovarășul An
drei Savu, secretarul comite, 
tului U.T.M., a reieșit că orga
nizația U.T.M., sub conduce
rea organizației de partid, s-a 
ocupat îndeaproape de îndru
marea brigăzilor de produc
ție ale tineretului, de activi
tatea posturilor utemiste de 
control, de mobilizarea tineri
lor la întrecerea socialistă și 
organizarea întrecerii pe pro
fesii? Ca urmare* tinerii au a- 
dus o contribuție însemnată la 
realizarea 
cinilor de 
mestru al 
mai mulți 
brigăzi de 
retului, 
obținute în această perioadă, 
au fost declarați fruntași în 
muncă.

în referat s-a arătat de a- 
semenea .că în această peri
oadă organizația U.T.M. le-a 
explicat tinerilor mai mult ca 
în alte dăți importanța pe 
care o au inovațiile, raționa
lizările. și perfecționările în 
procesul de producție, în re
ducerea prețului de cost al 
produselor și realizarea de e- 
conomii. Ca urmare, anul a- 
cesta, un număr mai mare de 
tineri au participat la mișca
rea de inovații și raționalizări.

-- •--
Absolvenții 
institutelor 

de învățămînt 
superior din lași 

au intrat 
în producție

Mai mult de 1.200 absolvenți ai 
institutelor de învățămînt supe
rior din lași — constructori, chi- 
mișfi, electroenergeticieni, medici, 
agronomi, profesori — au intrat 
de curînd în producție în diferite 
întreprinderi și instituții din țară. 
Inginerul chimist Gheorghe Mi- 
hăilă, de pildă, a fost repartizat 
la Combinatul chimic de la Bor- 
zești, iar inginerul mecanic Iulian 
Hugianu, la Fabrica de rulmenți 
Birlad. Alții și-au început cariera, 
pentru care s-au pregătit, la Com
binatul de îngrășăminte chimice 
din Roznov, la Combinatul de 
cauciuc sintetic de la Onești, la 
Uzinele „Victoria", la Uzinele de 
fire și fibre sintetice Săvineșfi, 
Filatura romînească de bumbac 
din București, Fabrica „Doroban
țul" din Ploiești etc.

In orașul lași, unde în trecut 
exista o „Societate a licențiaților 
șomeri**, funcționează acum 6 in
stitute de învățămînt superior, față 
de numai unul în 1938. Numărul 
studenților a crescu» de la apro
ximativ 2.500, la peste 11.000. 
Mai mult de 65 la sută din aceș
tia sînt bursieri.

La construcțiile destinate învă- 
fămintului superior realizate în 
anii din urmă — impunătoarea clă
dire a Institutului agronomic, pa
vilioanele Institutului politehnic, 7 
cămine, cantină etc. — se vor a- 
dăuga în acest an încă 4 cămine 
noi și o cantină.

(Agerpres) 

diști au posibilitatea să 
acumuleze noi cunoștințe po
litice, ideologice și de cultură 
generală și în același timp, să 
realizeze un rodnic schimb de 
experiență în muncă.

Programul cursului preve
de, de exemplu, studierea ex
punerii tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej făcută la a 40-a 
aniversare a partidului, Docu
mentele recentei plenare a 
C.C. al P.M.R., lecții despre 
Statutul U.T.M.. drepturile și 
îndatoririle utemiștilor des
pre conducerea de către 
partid a organizației noastre, 
despre sarcinile ce revin or
ganizațiilor U.T.M. în munca 
de educare comunistă a tine
retului și altele. în progra
mul cursului au mai fost pre
văzute o seamă de activități 
practice menite să contribuie 
la îmbunătățirea metodelor 
de muncă ale propagandiștilor 
în cercuri. Printre aceste ac
tivități se numără consfătuiri 
metodice, vizitarea Muzeului 
de istorie a partidului, învă
țarea unor cîntece revoluțio
nare și patriotice, vizionarea 
de filme și spectacole, vizita
rea Uzinei „Grigore Preotea
sa" și Uzinelor de utilaj pe
trolier și chimic — București 
precum și unele acțiuni cul
tural-sportive. Totodată, comi
tetul orășenesc U.T.M. a indi
cat comitetelor raionale 
U.T.M. să ia măsuri pentru a 
asigura expunerile care vor fi 
prezentate în fața tinerilor ce 
nu 
de

sînt cuprinși în cercurile 
învățămînt politic U.T.M.

MIRCEA ANDREI

Astfel, numai în șase luni din 
acest an utemiștii și tinerii au 
făcut cabinetului tehnic 132 
propuneri de inovații și rațio. 
nalizări diu care 59 au și fost 
aplicate în producție, aducînd 
economii antecalculate de 
peste 784.000 lei.

Participanții la plenară au 
făcut totodată și unele obser
vații critice cu privire la ac
tivitatea comitetului U.T.M. De 
exemplu, s-a arătat că tova. 
rășii Mihai Burlacu și Con
stantin Popa care răspund în 
cadrul comitetului U.T.M. de 
problemele de producție și 
calificare nu s-au ocupat în 
suficientă măsură de conținu- a 
tul activității cursurilor de ri
dicarea calificării profesiona
le a tinerilor.

Pe baza observațiilor și a 
propunerilor făcute de parti
cipant, comitetul U.T.M. a 
luat o seamă de măsuri me
nite să sporească și mai mult 
contribuția tineretului la înde
plinirea la toți indicii a planu
lui de producție ce revine a- 
nul acesta fabricii de țevi.

EMIL AVĂDANEI
laminorist ȘT NECANIȚCHI

Micul pictor
Foto : prol. V. ORZA

(Urmare din pag. l-a)

tă grijă" spunea îngrijitoa
rea Anușa Secreni, o fetiș
cană de numai 16 ani, care 
deși este cea mai tînără, este 
totuși cea mai bună îngriji
toare de viței din colectivă. Ii 
este foarte dragă această me
serie. Muncește cu pasiune. 
Sporul zilnic de greutate la 
vițeii îngrijiți de ea este de 
600-700 grame față de 500 
grame cifră maximă realizată 
anul trecut. Tinerii Jivanov 
Petru și soția sa, Mila, învață 
la riadul lor tainele noii me
serii, de la micuța Anușa.

Sînt și alți tineri care șe 
bucură de prețuirea colectiviș
tilor tocmai pentru rezultatele 
lor în muncă,' pentru aportul 
pe care-l aduc la dezvoltarea 
sectorului zootehnic, la înflo
rirea gospodăriei colective. 
Unul dintre aceștia este și în-

Tineretul 
în timpul liber

De curînd, a avut loc 
plenară lărgită a Comi
tetului orășenesc U.T.M. 

Tg. Mureș în care s-a analizat 
felul cum se ocupă organi
zațiile U.T.M. de organizarea 
timpului liber al tineretului.

Atit în raportul prezentat de 
biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. cît și în discu
ții s-a scos în evidență fap
tul că sub conducerea organi
zațiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. din întreprinderi, insti
tuții și școli au obținut o serie 
de rezultate bune în organi
zarea timpului liber al tine
retului. Astfel, după orele de 
muncă, în zilele de odihnă, mii 
de tineri din oraș au partici
pat la concursul cultural-spor- 
tiv, la joi ale tineretului, la 
diferite spectacole și competi
ții sportive. De asemenea, fo
losind din plin condițiile 
prielnice din perioada verii, 
organizațiile U.T.M. s-au pre
ocupat să dezvolte la tineri 
gustul pentru turism, organi- 
zînd excursii în țară pentru 
a-i ajuta pe tineri să cunoas
că realizările regimului nos
tru de democrație populară, 
bogățiile și frumusețile pa
triei noastre, in acest an or
ganizațiile U.T.M. din Tg. Mu
reș au organizat peste 50 de 
excursii la care au participat 
peste 1.750 de tineri. Ei au vi
zitat Capitala patriei noastre 
cu noile sale construcții, Mu
zeul Doftana, Hidrocentrala de 
la Bicaz, litoralul Mării Ne
gre, precum și diferite centre 
industriale și locuri pitorești 
din regiune (Sovata, Tîrnă- 
veni, Reghin, Gălăuțaș, Bor- 
sec, Lacul Roșu etc.)

De asemenea, în unele 
organizații U.T.M. au în
ceput să funcționeze cercuri 
„Prieteni ai muzicii" la 
care numeroși tineri pă
trund tainele operelor muzica
le. De asemenea, la cercul foto 
de pe lingă Casa de Cultură 
a Sindicatelor, organizațiile 
U.T.M. au mobilizat peste 480 
de tineri care și-au însușit tai
nele artei fotografice. Totodată, 
s-a arătat în plenară, comite
tul orășenesc U.T.M. trebuie 
să ia măsuri, împreună cu or
ganele sindicale, pentru mai 
buna folosire a locurilor de o- 
dihnă preferate de tineri în 
timpul verii, cum sînt: Pla
toul Comești, ștrandul de pe 
Mureș, stadioanele și terenu
rile sportive - unde s-ar pu
tea organiza acțiuni cultural- 
sportive de masă.

Măsurile luate 
ra Comitetului 
U.T.M. Tg. Mureș 
ganizarea în mod plăcut și 
educativ a timpului liber 
al tinerilor, extinderea tu
rismului, a joilor tineretului, 

diferitelor cercuri, pre
cum . și a acțiunilor cultural- 
hriistice și sportive de masă 
etc., vor trebui traduse în 
viață cu perseverență^ pentru 
că ele asigură tinerilor o odih
nă plăcută și educativă, con
tribuind în același timp la ci
mentarea frăției, dintre tine
retul romîn și maghiar, la e- 
ducarea lui în spiritul patrio
tismului socialist și al interna
ționalismului proletar.

de plena- 
orășenesc 

privind or-
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ÎNVĂȚÎND DE LA VECINI
grijitorul de porci Mixici An
drei. Acesta a lucrat la gos
podăria de stat vreo 3—4 ani. 
Brigadierul Klein Petru de la 
G.A.S. i-a rămas de atunci 
bun prieten. De la el a învă
țat multe și pe vremea cînd 
lucra la G.A.S., dar și acum. 
Plimbarea în aer liber a scroa
felor gestante, plimbarea 
seară a purceilor, lucruri în
vățate de la prietenul lui, 
i-au ajutat pe colectiviști ~~

de

__ . 1 sa 
scadă mortalitatea la purcei, 
iar sporul în greutate să crea
scă. Klein Petru, la rîndu-i, a 
vizitat el însuși maternitățile 
de scroafe ale colectivei, bo
xele purceilor, și a făcut ob
servații critice : „trebuie să 
faceți boxe pe vîrste pentru 
purcei și niște boxe mai mari, 
afară, pentru plimbare ; pur
ceii cît sînt mici au nevoie de 
soare. Soarele întărește, dez
voltă". Și alți îngrijitori de a-

Savinești,Brigada artistică de agitație de la Fabrica de fire și fibre sintetice 
în timpul unei repetiții

Informații
Membrii delegației conduse 

de Jose Aquillera Maceira, 
adjunct al ministrului Educa
ției din Cuba, care ne vizitea
ză țara în cadrul programu
lui de colaborare în dome
niul educației, științei și cul
turii între R. P. Romînă și 
Republica Cuba, au asistat 
sîmbătă seara la o gală de 
filme romînești. Duminică, 
oaspeții au vizitat muzeul Dcf- 
tana și stațiunea Sinaia, cen
trul școlar de ucenici din Bra
șov. Seara, au asistat la spec
tacolul de gală dat cu prile
jul închiderii celui de-al 
VI-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori de la o- 
rașe și sate.

în cursul dimineții de luni* 
membrii delegației cubane au 
fost primiți la Ministerul în- 
vățămîntului și Culturii de 
tov. Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului și de func. 
ționari superiori din Minister.

★
Intre 20 și 27 august s-a 

desfășurat în cadrul Expoziției 
internaționale horticole de la 
Erfurt (R. D. Germană) „Săp
tămâna Republicii Populare 
Române". Cu prilejul acestei 
manifestări au fost organizate 
zile ale științei romînești, hor
ticulturii, viticulturii, ale tine
retului. Au avut loc conferin
țe ale unor specialiști horticoli 
romîni, convorbiri și simpo
zioane, prezentarea unor filme 
artistice și documentare romî
nești. Ansamblul Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, precum și for
mațiuni artistice din R. D. 
Germană au 
cole.

prezentat specta-

(Agerpres)

Școlile hunedorene își așteaptă elevii
(Urmare din pag. l-a)

nuîncă 
astăzi, 

regional

din luna martie și care 
au fost terminate pînă 
Dacă T.R.C.H. (Trustul 
construcții Hunedoara) care a con
tractat lucrarea va continua să lu
creze aici în acest ritm cu forțe 
de muncă nu numai insuficiente 
dar și acestea insuficient califica
te (cum s-a dovedit și la alte lu
crări), fără îndoială că lucrările 
nu vor fi terminate pînă la înce
putul anului școlar.

In situație asemănătoare

nimale de la gospodăria de 
stat au mers pe la gospodăria 
colectivă pentru a da un sfat, 
pentru a-și împărtăși din 
experiența lor.

Recent colectiviștii au făcut 
o nouă vizită la G.A.S. Vizita 
a fost deosebit de fructuoasă. 
Cele învățate s-au pus în a- 
plicare chiar de a doua zi. Co
lectiviștilor li s-a explicat fap
tul că dacă vacile care dau o 
producție mai mare de lapte, 
de pildă între 15—20 litri, vor 
fi mulse de 3 ori pe zi, pro
ducția de lapte a acestora 
crește cu cel puțin 5 litri de 
lapte. De ce ? Pentru că aceste 
vaci secretă lapte numai pînă 
se umplu vasele ugerului și 
cînd acestea sînt pline, vaca 
încetează să mai secrete lapte. 
Colectiviștii s-au interesat și 
dacă cele trei mulsori se fac 
în anumite condiții de îngri
jire și hrănire. Evident că gri-

Declarafiile unui oaspete francez 
despre Jara noastră

ca-

care

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, înapoindu-se în patrie, dl. 
Pierre Mistouflef, ajutor de primar 
al orașului Poifiers, care ne-a vi
zitat țara la invitația Comitetului 
executiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei.

înainte de plecare, dl. Pierre 
Mistouflef și-a împărtășit impre
siile unui redactor al Agenției Ro- 
mîne de Presă „Agerpres” :

Am venit în Romînia ca repre
zentant al orașului Poifiers, ca 
membru al clubului Alianței fran
ceze, care a organizat numeroase 
manifestări de prietenie franco- 
romîne, și în numele Comitetului 
Executiv al Federației Mondiale a 
orașelor gemene, în cadrul ~x 
ruia mă ocup în mod special de 
legăturile între Est și Vest.

Sînt îneînfat de căldura cu 
am fost înconjurat în timpul vizitei 
mele, a spus dl. Pierre Mistouflef. 
Din primele clipe m-am simțit ca 
la mine acasă. Am fost impresio
nat de tineretul romîn și de vita
litatea prodigioasă a oamenilor 
din locurile pe care le-am vizitat. 
Am putut constata că datorită rit
mului impetuos de dezvoltare a 
Romîniei ați reușit într-un timp 
foarte scurt să eliminați concep
țiile și rămășițele trecutului. La 
noi, în Franța — care este o țară 
cu o tradiție veche — dezvoltarea 
economiei naționale și a institu
țiilor noastre sociale se dezvoltă 
într-un ritm mai lent.

In timpul vizitei mele, a spus 
oaspetele, am admirat construcții 
din țara dv., noua arhitectură ro
mînească, apreciind armonia li- 

■ ■

află și școala pedagogică. Sche- < 
lăria mai îmbracă încă exte
rioarele unei bune părți a clă
dirii. Dar chiar dacă fencuie- 
lile exterioare vor fi gata la ter
menul contractual de 1 septem
brie, e greu de prevăzut cum 
vor fi gata la termenul stabilit 
ți celelalte reparații — refacerea 
instalației de apă, lucrări de mo
zaic pe coridoarele internatului, 
parchetarea unor săli de clasă, 
reparația acoperișului etc. etc. 
Faptul că direcția școlii urmă
rește îndeaproape zi de zi mer
sul lucrărilor în școală, este totuși 
insuficient, dacă ritmul lucrărilor 
se va păsfra cel de pînă acum.

Dar, așa cum a reieșit la re
centa ședință a comitetului exe
cutiv al sfatului popular orășe
nesc, acestea sînt excepții. Ma- . 
joritafea școlilor sînt gata să-și 
primească elevii, cu reparațiile cu
rente și capitale terminate, cu 
întreaga rezervă de combustibil 
înmagazinată încă din luna iulie. 
La acestea trebuie să mai adău
găm și faptul că zi de zi sosesc 
pe adresa secției orășenești de 
învățămînt ca și în întreaga re
giune noi materiale didactice 
inclusiv aparatură nouă pentru 
laboratoare. La acestea se adaugă 
manualele pentru 
ce urmează să fie 
tuit și care numai 
însumează 20.600

Școala de altădată a rămas o 
simplă amintire tristă legată de 
regimul burghezo-moșieresc. Ele
vii din regiunea Hunedoara și cei 
din întreg 
astăzi de 
minoase, 
late, săli
gratuite penfru 
I—VII, cadre

clasele I—VII 
distribuite gra
in orașul Deva 
exemplare.

restul țării se bucură 
școli noi, 

laboratoare
de

clase lu- 
bine uti- 

manualo 
claselor 

pregătite.

sport, 
elevii 

bine

ja acordată animalelor trebuîț 
să fie mult mai mare, hrana 
în cantități mai mari și o 
bună parte administrată sub 
formă de concentrate. Făcînd 
și ei 3 mulsori la majoritatea 
vacilor, colectiviștii au obținut 
din luna iunie încoace un 
spor de lapte de 300—400 de 
litri zilnic. Producția medie 
zilnică pe cap de vacă furaja
tă a crescut de la 7 litri la 
10. Asta a făcut ca din planul 
anual de 350.000 de litri de 
lapte, gospodăria să realizeze 
pînă în prezent 247.000 de 
litri.

Prietenia și ajutorul dintre 
tinerii lucrători ai gospodăriei 
de stat și colectiviștii din Ce- 
nei este exemplul cel mai bun 
de înțelegere a scopurilor co
mune pe care le urmăresc 
cele două unități socialiste și 
anume creșterea producțiilor 
și a bunăstării tuturor.

Foto : N. STELORIAN

multă plăcere, 
satisfacție pentru 

asista la demonstra- 
August care mi-a 

militară

niei moderne în construcții, gama 
variată a culorilor, precum și nu
meroasele grădini și scuaruri cu 
flori aranjate cu mult gust.

Aveți o capitală frumoasă unde 
voi reveni cu

Îmi exprim 
invitația de a 
ția de la 23 
permis să văd o paradă 
și demonstrație populară, așa cum 
nu am avut prilejul să văd în 
Franța. Am avut ocazia să văd en
tuziasmul și dragostea poporului 
pentru conducătorii săi.

Consider, 
dl. Pierre Mistouflef, 
rile între orașele 
foarte necesare, 
schimburi de delegații 
în cadrul manifestărilor 
muzicale, folclorice ne 
noaște mai bine.

a spus în încheiere 
că schimbu- 

noastre sînt 
Organizîndu-se 

de tineret 
sportive, 

vom cu-

(Agerpres)

Cărți apărute
Editura Tehnicăm
TINICHIGIULUI

lucrare cuprinde 
sumare asupra -nă

scutelor, dispoziți

CARTEA
de B. A. Juravlev și S. N. Li- 
sițîn.

Această 
cunoștințe 
terialelor, 
velor si mecanismelor folosite 
la lucrările de tinichigerie. 
Sînt date, de asemenea, meto
dele de trasare și croire a se
mifabricatelor în vederea exe
cutării pieselor necesare con
ductelor de aer pentru venti
lația industrială și a obiecte- 

. țar din tablă destinate largu
lui consum.

Cartea tinichigiului se adre
sează muncitorilor care lu
crează în această meserie, res
ponsabililor brigăzilor 
producție oile tineretului pre
cum și maiștrilor. Ea poate fi 
de asemenea utilizată și de 
personalul tehnico-ingineresc 
care se ocupă cu montajul și 
repararea instalațiilor de ven
tilație industrială.

Menționăm de asemenea, că 
această carte poate fi folosită 
cu succes de către tinerii 
muncitori în specialitate, de 
către trasatori etc., care ur
mează cursurile de ridicare a 
calificării profesionale orga
nizate în întreprinderi.

da

MATERIALE DE CON
STRUCȚIE DIN DEȘEURI IN
DUSTRIALE de Emanoil I. 
Popescu.

Lucrarea se adresează mun
citorilor, tehnicienilor șt ingi
nerilor de pe șantiere și din 
industria locală. Ea poate fi 
folosită cu succes de colecti
vele acelor fabrici în care 
se produc deșeuri. Aceasta, în 
vederea creării imor secții a- 
nexe de producție pentru va
lorificarea deșeurilor ce rezul
tă inerent din fabricația pro
duselor de bază.

Cartea conține o primă par-

i In întreaga țara începe 
la 1 septembrie primirea 

abonamentelor la

Publicațiile sovietice
pentru anul 1962

Abonamentele se primesc de oficiile 
poștale și factorii poștali, difuzorii 
de presă din instituții și întreprinderi

Petreceți iile minunate 
la Mamaia, Eforie, Vasile Poaitâ 

Mangalia, Tekirghiol
Agenjiile O. N T. Carpafi din București și din 
fără primesc înscrieri pentru orice durată în 
condiții avantajoase, cu 50 la sută reducere 

pe C. F. R.

întrecerea brutarilor
continuă

Condiție principală — 
respectarea procesului 
tehnologic

con-

parte 
plinii 
rețete 

de

upă consfătuirea brutari
lor care s-a desfășurat 
în București cu prilejul 

încheierii concursului pe țară 
.Pentru plinea de cea mai 
bună calitate1*, colectivul în
treprinderii de panificație 
„Pionierul" a trecut Ia aplica
rea în fabricație a unor rețete 
experimentate în cadrul 
cursului.

Brigada din care fac 
lucrează la fabricarea 
negre. Aplicarea noilor 
de fabricație în procesul 
producție a dovedit numeroa
sele rezerve de care dispunem 
în direcția îmbunătățirii cali
tății pîinii.

Să luăm un exemplu : unde 
se execută cernerea mecanică 
a făinii noi verificăm acum în 
permanență sitele și se iau 
măsuri corespunzătoare ori 
de cîte ori apare o ruptură la 
ele. înainte de concurs nu 
dădeam atenția cuvenită & 
cestui fapt. Aceasta însemna 
că în aluat se mai puteau 
strecura mici cocoloașe de 
făină — lucru care aducea, fi
rește, un aspect neplăcut 
pîinii.

De asemenea, la operația 
frămîntare acordăm toată 
atenția respectării nu numai a 
dozajului de făină și apă, ci și 
timpului necesar frămîntării- 

în sfîrșit, procesul de coace
re sintetizează în ultimă in
stanță munca pe care a de
pus-o anterior fiecare mem
bru al brigăzii și brigada în 
ansamblul ei. Noi acordăm de 
aceea o atenție deosebită în 
acest sens respectării tempe
raturii optime din cuptor pre
cum și timpului 
prescris în rețetă. De respec
tarea acestui timp depinde în 
bună măsură gustul pîinii și 
aspectul ei. Cocătorul nos
tru din brigadă, tînărul co
munist Ion Arsene, cunoaște 
bine acest lucru și asigură un 

de coacere

te pregătitoare în care se des
criu deșeurile din industria 
minieră, metalurgică, chimică, 
petrolieră, industria lemnului, 
a materialelor de construcție 
precum și modul lor de pre
lucrare pentru a deveni utile.

In partea a doua a cărții 
se descriu materialele de con
strucție care se produc din 
deșeuri. industriale, punîndu- 
se accentul în special pe acele 
materiale ce se pot produce pe 
plan local cu investiții re
duse... Oi..:

FOTOGRAFIA la lumi
na ARTIFICIALĂ de A. G. 
Simonov.

In această lucrare, tradusă 
din limba rusă, se tratează la 
un nivel accesibil marii mase 
de fotoamatori metodele și 
tehnica de utilizare a luminii 
artificiale la fotografierea atit 
în timpul zilei cît și al nopții, 
folosind mijloacele cele mai 
simple, precum și aparatele 
mai complicate, pentru obți
nerea diferitelor categorii de 
fotografii.

După ce se dau noțiuni des
pre lumină și iluminarea ar
tificială, se descriu dispoziti
vele pentru obținerea acesteia 
(de la mijloacele improvizate 
pînă la lămpile electronice) și 
se tratează tehnica fotografie
rii la lumină artificială folo
sind diferite surse de lumină.

Urmează, apoi, prezentarea 
exponometrului și metodelor 
de determinare a timpului de 
expunere la fotografierea cu 
lămpi cu incandescență, pre
cum și cu lămpi electronice.

Cartea se încheie eu descrie
rea cîtorva particularități ale 
fotografierii în culori.

Pentru ilustrarea textului 
se dau o serie de scheme și 
fotografii judicios alese.

brigăzii noastre 
să-și însușească 

experiența

regim normal de coacere a 
pîinii.

Colectivul 
este hotărît 
și mai temeinic 
concursului pe țară, să-și ridice 
continuu calificarea profesio
nală.

HARALAMBIE GUTĂ 
frămîntător 

Întreprinderea de panificație 
„Pionierul"-București

în atenția noastră:

Ridicarea 
calificării tinerilor

(Urmare din pag. l-a)

noi lucrează tineri 
care își aduc o con
substanțială la îmbu-

derea ridicării calificării pro
fesionale a muncitorilor, a 
răspîndirii celei mai bune ex
periențe profesionale.

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre măsurile luate pentru 
ridicarea calificării celor pes
te 300 de tineri din întreprin
dere.
- La 

harnici 
tribuție 
nătățirea calității p-îinii. Dar 
sînt și unii cărora le lipsește 
experiența. Noi am luat de 
aceea măsura de a-i încadra 
pe cei mai mulți în cursuri 
de calificare și de ridicare a 
calificării. Pînă în prezent au 
și fost deschise trei cursuri de 
ridicare a calificării, organi
zate pe schimburi în care au 
fost cuprinși aproape 50 de 
tineri. într-un viitor apropiat 
se vor organiza, de asemenea, 
cu sprijinul comitetului sindi
catului și al comitetului 
U-T-M. alte cîteva cursuri de 
ridicare a calificării. Un alt 
grup de tineri va fi dat în 
supravegherea muncitorilor, 
a tehnicienilor cu o bogată ex
periență în producție. Tinerii 
Florea Gruia, Vasile Drăgan, 
Ioana Androne, Ioana Blăgăi- 
lă. de exemplu, au fost dați 
în supravegherea lui Nicolae 
Popescu, responsabil de briga
dă, care posedă o bogată ex
periență în meseria de cocă- 
tor.

O contribuție prețioasă la 
îmbunătățirea calității pîinii 
o aduc și tinerii maiștri. Tine
rilor maiștri Petre Hanganu și 
Constantin Eremia le-a fost 
încredințată, din partea con
ducerii tehnice sarcina de a 
prelua schimburile care obți
neau rezultate mai slabe, de a 
le ridica la nivelul celor frun
tașe.

Noi 
clarat 
mitru 
luăm și pe viitor toate măsu- 
rile pentru a da consumatori
lor — oameni ai muncii ca și 
noi — numai pîine de calitatea 
cea mai bună.

sîntem hotărîți, ne-a de- 
tovarășul director Du- 

Lăcătuș în încheiere. să

Anunț
Facultatea de Filologie a 

Universității „O. I. Parhon** 
din București, primește în
scrieri la concursul de ad
mitere pentru următoarele 
secții și specialități, cu du
rata de școlarizare de cinci 
ani:

— limba 
mină ;

— limba 
rusă;

— limbi

și literatura ro-

și literatura

șî literaturi ro
manice (franceza, italiana, 
spaniola);

— limbi și literaturi ger
manice (engleza, germana);

— limbi și literaturi 
clasice;

— limbi și literaturi sla
ve (ucraineana, ceha, sîr- 
bo-croata, bulgara);

— limba și literatura chi
neză.

Pentru specialitățile : en
gleza, franceza, spaniola, 
funcționează pe lingă sec
țiile de filologie și câte o 
secție de traducători.

Concursul de admitere 
are loc la 20 septembrie.

Candidații înscriși au 
posibilitatea de a frecventa 
cursurile de pregătire și de 
a beneficia, contra cost, 
de cazare în cămine și de 
masă la cantină.

Anunț
Școala de meserii Focșani 

anunță că înscrierile pen
tru examenul de admitere 
au început de Ia data de 15 
august și durează pînă la 
data de 31 august 1961 
pentru meseriile:

— instalatori tehnico-sa- 
nitari

— lăcătuși-mecanici
— croitori confecții pen

tru femei, copii și lenjerie
— croitori confecții pen

tru bărbați
— gospodărie
Condiții: virsta 14—16 

ani și studii 7 clase ele
mentare
Acte: — certificat de naș
tere — copie legalizată

— certificat de studii în 
original

— certificat de sănătate 
eliberat de dispensar, spi
tal sau policlinică în care 
se va specifica rezultatul 
analizei sîngelui și al 
radioscopies pulmonare.

— declarație tip.
Examenul de admitere se 

va ține între 1—10 septem
brie începind cu vizita me
dicală.

Informații suplimentare 
la secretariatul școlii, 
telef. 7 04



Rezolvarea problemei Tratatului de pace 
cu Germania nu suportă amînare

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit recent 
pe ziaristul american D. Pearson, cu care a avut o convorbire.

Ca răspuns la întrebarea lui D. Pearson privind criza Berli
nului, oportunitatea tratativelor cu conducătorii puterilor occi
dentale în această problemă și data la care ar fi de dorit să 
înceapă aceste tratative, N. S. Hrușciov a făcut următoarea 
declarație care a fost publicată de presa americană:

După cîte înțeleg, pentru dv. 
„criza Berlinului" înseamnă 
divergențele dintre țările so
cialiste și țările occidentale în 
problema soartei Berlinului 
occidental după încheierea 
Tratatului de pace cu Germa
nia. In primul rând, aș vrea să 
subliniez că această problemă 
reprezintă doar o parte din 
problema generală a reglemen
tării pașnice cu Germania- 
Zarva pusă la cale în jurul ei 
de anumite cercuri din Occi
dent și care contribuie la a- 
gravarea încordării interna
ționale și a psihozei de război, 
urmărește în mod vădit să 
creeze dificultăți în ce privește 
încheierea Tratatului de pace 
cil Germania. De aceea, tre
buie să se înceapă cu proble
ma principală — Tratatul de 
pace cu Germania. Aceasta 
aste cu atît mai important cu 
cît propunerea Uniunii Sovie
tice și a altor țări care au 
luptat împotriva Germaniei 
hitleriste, în legătură cu înche
ierea Tratatului de pace cu 
cele două state germane exis
tente în momentul de față, 
succesori legali ai fostei Ger
manii, a stârnit o reacție cu 
totul nejustă din partea pu
terilor occidentale.

Pe o poziție deosebit de 
ostilă în această problemă se 
situează guvernul Germaniei 
occidentale. In această proble
mă el este sprijinit de guver
nele S.U.A-, Franței și Angliei. 
Venind în întâmpinarea guver
nului Adenauer, ele resping 
propunerile rezonabile cu pri
vire la încheierea Tratatului 
de pace cu Republica Federa
lă Germană și Republica De
mocrată Germană, deși un a- 
semenea tratat nu lezează ab
solut de loc interesele puteri
lor occidentale.

Desigur, că dacă ar exista o 
Germanie unită, Tratatul de 
pace ar fi semnat cu aceasta. 
Dar în momentul de față nu 
există o Germanie imită. Pe 
teritoriul fostului Reich hitle- 
rist s-au constituit și se dez
voltă pe căi proprii două state 
germane cu sisteme economice 
și politice diametral opuse. Nu 
vreau să fac o incursiune în 
istoria acestei probleme și să 
arăt de ce au evoluat lucrurile 
în acest fel, deși noi oamenii 
sovietici, avem ce să spunem 
despre aceasta — S.U.A., An
glia și Franța au scindat Ger
mania încă în anul 1947 cînd 
au adoptat una după alta o 
serie de măsuri economice și 
politice pentru transformarea 
zonelor lor de ocupație, la în
ceput în Bizonia, apoi în Tri- 
zonia și, în cele din urmă, în 
Republica Federală Germană- 
Pusă în fața faptului creării in 
vestul Germaniei ă unui stat 
separat, care, în treacăt fie 
spus, a început imediat să ca
pete un caracter militar, re
vanșard, populația Germaniei 
răsăritene a creat la rîndul ei, 
un alt stat german — Republi
ca Democrată Germană, stat 
cu caracter pașnic, democra
tic.

Așadar, în centrul Europei 
există în mod real, indiferent 
dacă acest lucru ne este pe 
plac sau nu, două state ger
mane și tocmai de Ia acest 
fapt trebuie să se pornească- 

îmi rămîne doar să adaug 
că guvernul Republicii Demo
crate Germane a încercat în 
repetate rânduri să 
guvernul Republicii Federale 
Germane să ia loc 
tratativelor și să 
căile spre reunificarea națiu
nii germane, dar nici una din
tre aceste încercări nu a fost 
încununată de succes- Dimpo. 
trivă, guvernul Republicii Fe
derale Germane a refuzat să 
examineze vreo propunere a 
Republicii Democrate Germa
ne cu privire la crearea unui 
stat german unit.

Care sînt cauzele pentru 
care guvernul Germaniei oc
cidentale a adoptat această 
poziție ? La această întrebare 
se poate da un singur răspuns: 
Refiîzînd unificarea pe cale 
pașnică a 
guvernul Germaniei occiden
tale plănuiește să cotropească 
cu forța Republica Democrată 
Germană- Dar cui nu-i este 
clar că încercarea de a înghiți 
această republică nu va rămî
ne nepedepsită. Ea nu este 
singură, are aliați de nădejde 
care nu o vor părăsi la nevoie.

Se știe că și Germania occi
dentală are aliați cu care în
treține legături prin pactul a- 
gresiv N.A.T.O. în aceste con
diții, o agresiune a Germaniei 
occidentale împotriva Repu
blicii Democrate Germane nu 
ar constitui un conflict local,

convingă

la masa 
elaboreze

națiunii germane,

pp Pțp scurt
VIENA. — La Viena s-a pri

mit un comunicat al Secreta
riatului Consiliului Mondial al 
Păcii, în care se anunță că la 
20, 21 și 22 septembrie va avea 
loc la Varșovia o sesiune a 
Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, Ia care se vor 
discuta sarcinile Consiliului 
Mondial al Păcii în legătură 
cu problema germană și pro
blema Berlinului occidental.

ELISABETHVILLE. — După 
cum anunță agenția France 
Presse. în zorii zilei de 28 au
gust trupele O.N.U. au ocupat 
toate punctele strategice din 
Elisabethville, capitala provin
ciei congoleze Katanga, contro
lată de impostorul separatist 
Chombe- După cum a declarat 
șeful misiunii O.N U. în Ka
tanga. O'Brien, aceste acțiuni 

ci începutul unui război ter
monuclear fără precedent, la 
care ar lua part© toate statele 
din cele două lagăre opuse.

Cum să acționăm deci în 
această situație ? Să se aștep
te pînă cînd Germania se va 
reunifica, — dar aceasta, după 
cum vedeți, poate avea loc 
numai printr-un război îngro
zitor, — sau, fără alte amî- 
hări, să se semneze tratatul 
cu cele două state care 
tă în realitate ?

Considerăm 
poate amâna.

Semnarea 
pace care va 
Iul celui de-al doilea război 
mondial și va consolida fron
tierele celor două state ger
mane. va lega mîinile revan
șarzilor și va face să le piară

exis-

că nu se mai

deTratatului 
închide capito-

Declarația lui N. S. Hrușciov

pofta de aventuri. Și, dimpo
trivă, tergiversarea mai de
parte ar fi interpretată de 
cercurile revanșarde din Ger
mania occidentală ca o încu
rajare la agresiune, la declan
șarea războiului.

Pornind de la aceasta, am 
hotărît să punem capăt tergi
versărilor în problema Trata
tului de pace cu Germania și 
dacă guvernul Republicii Fe
derale Germane va i-efuza și 
de acum înainte să semneze 
acest tratat, el va fi semnat 
cu Republica Democrată Ger
mană care și-a și dat consim
țământul în acest sens. Trata
tul va consfinți frontierele sta
bilite prin acordul de la Pots
dam și Republica Democrată 
Germană își va exercita pe 
deplin suveranitatea pe teri
toriul său, fiind eliberată de 
povara rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial.

Să vorbim acum despre 
soarta Berlinului occidental. 
După cum am mai spus, pro
blema Berlinului occidental 

este o parte a problemei ge
nerale privind încheierea Tra
tatului de pace cu Germania. 
Odată cu semnarea Tratatu
lui de pace cu Republica De
mocrată Germană, Berlinul 
occidental va obține statutul 
de oraș liber și va fi deplin 
stăpîn pe soarta sa. Populația 
sa va trăi în cadrul orândui
rii obștești politice și sociale 
pe care o va dori. Noi propu
nem să se consemneze că ni
meni nu are dreptul să se a- 
mestece în treburile Berlinului 
occidental și să impună popu
lației rînduielile sale.

Ar fi de presupus că o ase
menea soluție trebuie să con
vină pe de-a-ntregul puterilor 
occidentale care au declarat 
în repetate rânduri că popu
lația Berlinului occidental tre
buie să dispună de toată liber
tatea și independența în ale
gerea modului ei de trai. To
tuși, conducătorii puterilor oc
cidentale se pronunță categoric 
împotriva propunerilor noas
tre, stârnind în jurul proble
mei Berlinului occidental o 
zarvă nemaipomenită similară 
cu isteria războinică.

Ce anume îi nemulțumește 
pe aceștia ? Faptul că înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania și acordarea statu
tului de oraș liber Berlinului 
occidental va pune în mod au
tomat capăt statutului de ocu
pație în baza căruia trupele lor 
se află acolo,

în opoziție cu declarațiile 
clare și fenme ale guvernelor 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Democrate Germane că sînt 
gata să ofere Berlinului occi
dental orice garanții, oamenii 
de stat din Occident, și în spe
cial Adenauer și Brandt, a- 
firmă că am vrea „să cotro
pim" acest oraș. Dar, nu de
geaba o zicală populară spune 
că minciuna are picioare 
scurte. Aș vrea să știu ce vor 
răspunde puterile occidentale 
la această propunere concretă : 
Statele Unite, Anglia, Franța, 
și Uniunea Sovietică să pro
mită împreună în mod solemn, 
că vor respecta și vor apăra 
libertatea, independența și 
drepturile orașului liber. Ber
linul occidental!

Cred că sînteți de acord cu 
aceasta. Și noi sîntem de a- 
cord ! Atunci de ce se dezlăn
țuie pasiunile și psihoza de 
război în jurul așa-zisei pro
bleme a Berlinului ?

Mai este problema accesului 
liber în Berlinul occidental. 
După cum știți, adversarii în- 

sint întreprinse Ia cererea gu
vernului Adoula și au drept 
scop îndeplinirea hotărîrii 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din 21 februarie a c.

DELHI. — La 28 august, la 
Delhi a fost dat publicității 
comunicatul comun semnat 
de Ferenc Munnich, președin
tele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc al Repu
blicii Populare Ungare, care 
se află în India într-o vizită 
oficială, și de Jawaharlal Ne
hru, primul ministru al In
diei.

PARIS- — Parisul muncito
resc și democratic a celebrat 
într-un cadru solemn a 17-a 
aniversare a eliberării capita
lei franceze de ocupanții hitle- 
riști. 

cheierii Tratatului de pace cu 
Germania stârnesc o deosebită 
zarvă în jurul acestei proble
me. De aceea este cu atât mal 
important să se elucideze și 
această problemă.

Am spus și repetăm că ni
meni nu atentează la liberul 
acces în Berlinul occidental. 
Dimpotrivă, propunînd înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania, subliniem că tre
buie să se asigure libertatea 
comunicațiilor Berlinului occi
dental. Guvernul Berlinului 
occidental, ca oricare guvern 
suveran, trebuie să aibă drep
tul să întrețină legături diplo
matice, economice și culturale 
cu oricare țară de pe orice con
tinent.

Atunci care sînt divergen
țele ? Iată-le: noi vrem să 
punem capăt definitiv rămă
șițelor celui de-al doilea răz
boi mondial, iar țările occi
dentale — S.U.A., Anglia și 
Franța — se străduiesc din 
răsputeri să mențină aceste 
rămășițe, căutînd să asigure 
accesul trupelor lor în Berli
nul occidental pe baza drep

turilor de ocupație care de
curg din capitularea Germa
niei hitleriste.

Dar una cu alta nu merge ! 
Orice jurist ați întreba vă va 
spune că dacă este semnat 
Tratatul de pace, starea de 
război este lichidată, iar dacă 
starea de război este lichidată 
cum poate fi menținut re
gimul de ocupație în Berlinul 
occidental ? Aceasta este cu 
neputință !

Toate țările suverane din 
lume — și Republica Demo
crată Germană face parte din
tre acestea — se călăuzesc po
trivit unei reguli îndeobște re. 
cunoscute. Dacă căile lor de 
comunicație cu alte țări trec 
prin teritoriile unor terțe state, 
desigur, este întotdeauna ne
voie, de oonsimțămîntul aces
tor terțe state pentru folo
sirea acestor comunicații, indi
ferent dacă ©le trec pe pă
mânt, prin aer sau pe apă. A- 
ceasta se referă la orice țară, 
indiferent de sistemul ei so
cial.

Unele personalități occiden
tale invocă drept motiv pen
tru a refuza să trateze cu gu
vernul RD.G. argumentul că 
ele nu pot trata cu acest gu
vern deoarece S.U.A. și alte 
puteri occidentale au luptat 
împotriva Germaniei. Acest 
argument este cu totul incon
sistent. Și noi am luptat doar, 
și, după cum se știe, am su
portat principala povară a 
războiului cu Germania, in
clusiv cu acea parte din Ger
mania care în momentul de 
față face parte din R.F.G. To
tuși, noi întreținem relații și 
tratăm, cînd este nevoie cu 
guvernul R.F.G. Vă voi da un 
exemplu pe care l-am mai fo
losit într-una din cuvîntări. 
în momentul de față există o 
legătură directă pe calea fe
rată Moscova-Paris. Aceste 
trenuri trec pe teritoriul Re
publicii Federale Germane, 
înainte de a semna acordul 
cu Franța, firește, ne-am a- 
dresat guvernului R.F.G. cu 
rugămintea de a permite tre
cerea trenurilor pe teritoriul 
său și trenurile au început să

Măsuri puse 
in slujba păcii 
și securității 

popoarelor
In centrul atenției opiniei 

publice mondiale conti
nuă să stea una din 

problemele cheie ale vieții in
ternaționale, problemă de
terminantă pentru asigurarea 
păcii trainice în lume și anu
me cea a încheierii Tratatu
lui de pace cu Germania și a 
transformării Berlinului occi
dental într-un oraș liber, de
militarizat.
A trecut abia o perioadă de 

timp scurtă de la măsurile in
troduse de guvernul R. D. Ger
mane la frontiera cu Berlinul 
occidental, măsuri adoptate 
în conformitate cu recomanda, 
rea țărilor socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, și încă de pe acum se 
poate spune că ele servesc în 
mod concret la consolidarea 
păcii și securității în Europa. 
Popoarele țăriloi socialiste, 
oamenii realiști din întreaga 
lume au primit aceste măsuri 
cu înțelegere și aprobare de
plină.

Pentru ce au fost necesare 
aceste măsuri? După cum 
este bine cunoscut, încă de 
mult, puterile occidentale și 
cercurile guvernante din 
R.F.G. au transformat Berlinul 
occidental într-un centru de 
activitate subversivă, diver
siune și spionaj, într-un 
centru de provocări politice și 
economice îndreptat împotri
va R. D. Germane, Uniunii So
vietice și a altor țări socia
liste. Avînd sprijinul autorită
ților de ocupație occidentale, 
militariștii de la Bonn au 
transformat Berlinul apusean 
într-o arenă murdară de adu
nări revanșarde fățișe, ames-

da mii de astfel de

circule numai după obținerea 
eonsîmt&nîritului și după în
cheierea 
tive.

Se pot
exemple. O asemenea practi
că trebuie să fie luată în con
siderare șl în ceea ce privește 
accesul în Berlinul occidental 
după încheierea Tratatului de 
pace. Trebuie respectată suve
ranitatea tuturor țărilor, in
clusiv suveranitatea R.D.G.

Această practică este o lege 
de bază și dacă o vom încăl
ca, nu va exista stabilitate în 
lume, nu va exista coexistență 
pașnică între state și, în ge
neral, s-ar putea să nu fie 
pace.

Dar unii oameni de stat și 
unele personalități politice 
oer imposibilul atunci cînd 
spun: să semneze Uniunea 
Sovietică și alte țări Tratatul 
de pace, dar să lase puteri
lor occidentale dreptul de 
acces în Berlinul occidental, 
drept care decurge din statu
tul de ocupație.

Cînd se va încheia Tratatul 
de pace vor dispare, firește, 

acordurilar respec-

și drepturile puterilor învin
gătoare, care decurg din ca
pitularea țării învinse. Sta
tele germane cu care va 
fi semnat Tratatul de pace vor 
deveni, din acel moment, ab
solut suverane și, indiferent 
dacă celorlalte țări le va fi sau 
nu pe plac regimul existent în 
unul sau altul din aceste state, 
toate vor trebui să întrețină 
relații cu ele, potrivit uzanțe
lor dreptului internațional.

In legătură cu aceasta este 
cazul să amintim cum s-a a- 
juns la încheierea Tratatului 
de pace cu Japonia- Am luptat 
împotriva Japoniei împreună 
cu Statele Unite ale Americii. 
Armata sovietică a zdrobit 
principalul nucleu al trupelor 
japoneze — armata de la 
Kwantun din Manciuria. După 
capitularea Japoniei, Uniunea 
Sovietică, împreună cu Statele 
Unite ale Americii și cu cei
lalți aliați au elaborat măsu
rile de control cu privire la 
dezvoltarea postbelică a Japo
niei. Reprezentanții sovietici 
au participat în modul cel mai 
activ la lucrările Consiliului 
aliat de control de la Tokio.

Ctînd s-a ajuns la încheierea 
păcii, S.U-A., fără a ține sea
ma de Uniunea Sovietică, au 
semnat un tratat separat. Ele 
au lichidat unilateral Consi
liul aliat de control pentru Ja. 
ponia și au pășit Ia înlătura
rea reprezentanților sovietici 
din Tokio. Și, deși aveam a- 
numite drepturi și obligații 
care rezultau din capitularea 
Japoniei și erau prevăzute în 
acordurile respective, aliații 
noștri nu au ținut seama de 
ele.

Atunci de ce S.U-A. și alia- 
țîi lor încearcă acum să pre
zinte ca fiind ilegală Intenția 
noastră de a încheia Tratatul 
de pace cu Republica Demo
crată Germană în cazul în care 
puterile occidentale ar refuza 
să semneze Tratatul de pace cu 
cele două state germane ? Tot 
ceea ce convine Statelor Unite 
ale Americii, acestea declară 
că este legal, iar ceea ce cred 
că nu este convenabil pentru

tecîndu-se fără nici o jenă în 
toate treburile orașului.

Guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței nu au luat nici un iei 
de măsuri pentru a curma 
activitatea provocatoare a 
cercurilor guvernante din 
R.F.G. în Berlinul occidental. 
Dimpotrivă. In recenta notă de 
protest a guvernului sovietic 
adresată acestor guverne se 
arată că din R- F. Germană 
se trimit în Berlinul occiden
tal spioni, diversioniști, sabo. 
tori, elemente revanșarde, ex
tremiste, prin folosirea și a co
ridoarelor aeriene. Aproape 
zilnic vin în Berlinul occiden
tal prin coridoarele aeriene 
reprezentanți oficiali ai gu
vernului și Bundestagului 
vest-german, care întreprind 
călătorii demonstrative „de 
inspecție" prin oraș, incită și 
fac declarații dușmănoase, 
provocatoare împotriva R.D.G., 
a țărilor lagărului socialist. In 
felul acesta este flagrant în
călcată înțelegerea din anul 
1945, potrivit căreia au fost 
acordate în mod provizoriu 
celor trei puteri occidentale 
coridoarele aeriene numai 
pentru asigurarea nevoilor 
garnizoanelor lor militare și 
nicidecum pentru a fi folosite 
în scopuri subversive și re
vanșarde ale militarismului 
vest-german.

în ultimul timp, după pre
zentarea propunerilor cu pri
vire la încheierea neîntîrziată 
a Tratatului de pace cu Ger
mania și normalizarea pe a- 
ceastă bază a situației Berli
nului occidental, activitatea 
subversivă desfășurată din 
Berlinul occidental a luat pro
porții și mai mari. Răbdarea 
de care a dat dovadă ani 
de-a rîndul R.D. Germană față 
de o asemenea situație revol
tătoare și inadmisibilă a fost 
îndeajuns de mare.

Instituirea unei paze temei
nice și a unui control eficient 
la frontiera cu Berlinul occi
dental a constituit una din cele 
mai puternice lovituri pentru 
militarismul și revanșismul 

ele - declară că este ilegal* 
Cum rămîne atunci cu logica ? 
Așadar, este absolut evident 

că puterile occidentale exage
rează în mod artificial litigiul 
în jurul problemei Berlinului, 
imprimîndu-i spiritul isteriei 
războinice pentru a agrava și 
mai mult încordarea interna
țională și a crea un pretext 
pentru dezlănțuirea unui răz
boi împotriva Uniunii Sovie
tice și a lagărului socialist în 
ansamblu. Afirmațiile că ele 
ar lupta pentru menținerea li
bertății și independenței popu
lației Berlinului occidental 
sînt complet false, deoarece 
nimeni nu amenință această li
bertate și independență.

Repetăm : Să semnăm Tra
tatul de pace, să stabilim pen
tru Berlinul occidental statu
tul de oraș liber, să-i acordăm 
toate garanțiile necesare. Mai 
mult decît atît, sîntem dispuși 
noi înșine să participăm la în
făptuirea acestor garanții. Sîn. 
tem dispuși să acceptăm ca în 
Berlinul occidental să existe, 
pentru consolidarea acestor ga
ranții, trupe simbolice ale 
S.U.A., Angliei, Franței și 
Uniunii Sovietice. Aceste trupe 
trebuie să aibă un efectiv re
dus, să fie într-adevăr trupe 
simbolice, deoarece pentru a 
garanta statutul de oraș liber 
nu va fi nevoie de mari forțe 
armate. în acest caz s-ar putea 
să se ajungă la o înțelegere cu 
guvernul R. D. Germane cu 
privire la libertatea comunica
țiilor pentru aceste subunități 
militare.

Iată în ce constă, în fond, 
poziția noastră în problema 
germană, iată pentru ce 
luptăm noi. Vreau să subliniez 
încă și încă o dată că noi vom 
obține lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial, că noi dorim ca atmosfera 
din Europa, și prin urmare din 
întreaga lume, să se purifice 
pentru ca toate popoarele lu
mii să respire un aer proaspăt, 
pentru ca țările să trăiască ca 
buni vecini, pentru ca ele să 
stabilească relații pașnice în
tre ele, pentru ca oamenii să 
trăiască fără teamă de război.

Tocmai în acest scop guver
nul sovietic și guvernele celor
lalte țări socialiste care au 
participat la războiul împo
triva Germaniei hitleriste au 
hotărît cu fermitate să nu mai 
amîne semnarea Tratatului de 
pace cu Germania. Vom regre
ta dacă puterile occidentale nu 
vor voi să semneze Tratatul de 
pace. în acest caz, vom fi ne- 
voiți să semnăm Tratatul de 
pace cu Republica Democrată 
Germană.

Dv. puneți întrebarea cînd ar 
fi de dorit să aibă loc tratati
vele. Ce vă pot răspunde ? Vă 
dați seama că rezolvarea pro
blemei Tratatului de pace cu 
Germania nu suportă amînare. 
De aceea sântem gata să luăm 
în orice moment contact cu li
derii puterilor occidentale în 
această problemă dacă ei do
resc sincer să se obțină regle
mentarea într-im spirit realist 
a problemei germane pe o ba
ză reciproc acceptabilă.

La aceasta aș vrea să adaug 
că ei trebuie să fie interesați 
nu mai puțin decît noi, c! 
poate chiar mai mult, ca a- 
ceastă problemă să fie soluțio
nată pe cale pașnică. Și dacă 
conducătorii puterilor occiden
tale, în special președintele 
Kennedy, doresc o asemenea 
reglementare, noi am declarat 
încă de mult că sîntem oricînd 
gata să luăm loc la masa ro
tundă pentru tratative de pace.

vest-german, pentru cercurile 
agresive imperialiste în an* 
samblul lor. Ciurucurile fas
ciste din Germania occiden
tală au primit o lovitură grea, 
care a nimerit la timp și exact 
la țintă.

Cercurile militariste agresi
ve de la Bonn, interesate în 
menținerea rămășițelor ultimu. 
lui război mondial și în inten
sificarea încordării internațio
nale, și-au pus mari speranțe 
că prin organizarea de diver
siuni și acte subversive desfă
șurate pe o scară tot mai lar
gă din Berlinul occidental, vor 
reuși să creeze o stare de dez. 
organizare, să zdruncine orîn. 
duirea socială și liniștea în 
R.D. Germană, pentru a deter
mina țările socialiste să re
nunțe Ia încheierea Tratatului 
de pace german. Principalul 
„plan strategic" ai revanșarzi
lor vest-germani — de a tor
pila sau submina reglemen
tarea pașnică cu Germania — 
a fost însă zădărnicit.

Măsurile de la 13 august, 
înfăptuirea lor rapidă și fermă 
de către guvernul R.D.G., într-o 
ordine deplină și fără a se 
produce vreun incident, au 
demonstrat că orînduirea so
cialistă din R. D. Germană 
este temeinică, că aceste 
măsuri se bucură de sprijinul 
majorității covîrșitoare a 
populației țării.

După cum era de așteptat 
măsurile luate de guvernul 
R. D. Germane au stîrnif furia 
și isteria în rîndurile aventu
rierilor războinici. în tabăra 
ațîțătorilor și provocatorilor 
se aud țipete și schelălăituri. 
E și normal. Nu pot fi pe pla
cul militariștilor vest-germani 
și al sprijinitorilor lor din Oc
cident astfel de măsuri care 
izolează în mod practic foca
rul de activitate subversivă 
din Berlinul occidental.

Deși cavalerii războiului 
rece tună și fulgeră, depun 
eforturi pentru a menține psi
hoza războinică în legătură 
cu măsurile legitime luate de 
guvernul R. D. G. în vederea

Măsuri ale U.R.S.S. 
împotriva violării 

apelor sale teritoriale 
de către submarine 

străine
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

— TASS transmite: în ulti
ma vreme submarine străine 
au violat frontiera maritimă 
de stat a U.R.SJS. Submarine 
străine au pătruns în apele 
teritoriale sovietice, sub apă, 
au efectuat manevre și obser
vații In scopuri de spionaj.

în conformitate cu dreptul 
internațional și cu legislația 
U.R.S.S., submarinele străine 
pot pătrunde în apele terito
riale sovietice numai cu per
misiunea guvernului U.R.S.S., 
iar în timpul în care se află 
în aceste ape ele trebuie să 
fie la suprafață.

Pătrunderea unor submari
ne în apele teritoriale ale unui 
alt stat, sub apă, fără permi
siune, constituie o încălcare 
grosolană a suveranității sta
tului respectiv și o acțiune 
care contravine normelor u- 
nanim recunoscute ale drep
tului internațional.

în legătură cu aceasta gu
vernul U.R.S.S. a dat instruc
țiuni Ministerului Apărării al 
U.R.S.S. ca pe viitor, cînd în 
apele teritoriale sovietice vor 
fi descoperite submarine 
străine, care vor fi încălcat 
frontiera de stat a U.R.S.S. și 
se vor fi aflat sub apă — să 
ia măsuri pentru distrugerea 
infractorului.

BRASILIA 28 (Agerpres). —• 
în timp ce forțele patriotice 
din Brazilia desfășoară mari 
acțiuni pentru respectarea 
constituției și legalității în 
țară, cercurile reacționare 
care sînt sprijinite de Depar
tamentul de Stat al S.U.A. 
procedează la manevre febrile 
pentru a obține instaurarea în 
țară a unui regim anti-demo- 
cratic și anti-constituțional. 
Aceste manevre urmăresc în 
principal de a împiedica pe 
Joao Goulart care a fost ales 
vicepreședinte, să-i urmeze lui 
Janio Quadros ca președinte 
așa cum prevede constituția 
țării.

împotriva complotului anti, 
democratic se intensifică însă 
mișcările de protest în întrea
ga țară. Agenția France 
Presse relatează că în tot 
cursul zilei de duminică în 
diferite orașe ale statului Rio 
Grande de Sul au avut loc 
puternice manifestații. Sindi
catele — transmite agenția — 
s-au pronunțat pentru apăra
rea constituției, iar Adunarea 
legislativă și toate consiliile 
municipale s-au reunit în se
siune permanentă pentru a 
asigure venirea lui Joao 
Goulart la președinția țării.

Agenția United Press Inter
national transmite că împo
triva complotului reacțiunii 
s-a pronunțat și noul pre
ședinte al Camerei deputaților 
a Braziliei, Sergio Magalhaes.

★

RIO DE JANEIRO 28 (Ager
pres). — După cum relatează 
agenția Associated Press, du
minică noaptea Joao Goulart, 
vicepreședintele Braziliei care

Noua rafinăria de petrol de la Aknăsfuzitâ

Din R. P. Unqard

- -

apărării frontierelor sale, 
în Occident se fac tot mai pu
ternic auzite glasurile oame. 
ailor lucizi care cer reglemen
tarea pe cale pașnică a pro
blemei germane Bi normaliza
rea situației din Berlinul occi
dental. Ziarul englez conser
vator „Daily Express" a arătat 
într-un articol redacțional că 
„vorbind în general, orice țară 
are dreptul sâ-și închidă fron
tierele... Hotărîrea Germaniei 
răsăritene nu face să scadă 
necesitatea tratativelor, ci, 
dimpotrivă face ca ele să de
vină și mai necesare". Subli
niind că Occidentul trebuie să 
se trezească și să privească 
lucid starea reală de lucruri, 
comentatorul ziarului ameri
can „Gazette and Daily" scrie: 
„Nu cumva nu ne-a învățat 
nimic cel de-al doilea război 
mondial ? Pe noi, ca șl pe So
viete trebuie să ne neliniș
tească reînarmarea Germa
niei. In loc de aceasta, însă, 
noi urmăm politica externă a 
R.F.G. ca și cum n-am avea 
de loc memorie. A proceda în 
acest fel înseamnă a comite 
cea mai mare absurditate. A- 
cest lucru nu este nici în in
teresul Statelor Unite, nici în 
interesul poporului nostru, nici 
în interesul popoarelor din în
treaga lume. Noi ne jucăm cu 
focul..."

întreaga omenire este vital 
interesată ca în Europa să fie 
asigurată o pace trainică. 
Tocmai acest lucru au în ve
dere propunerile realiste ale 
Uniunii Sovietice privind în- 
cheierea neîntîrziată a Trata
tului de pace cu cele două 
state germane și transfor
marea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber, de
militarizat. Rezolvarea proble
mei păcii cu Germania nu mai 
poate fi amînată. Aceasta este 
cerința imperioasă a tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

0 puternică 
condamnare 

a colonialiștilor 
Qiesiunea specială a Adu- 

nării Generale a O.N.U. 
consacrată agresiunii 

Franței împotriva Tunisiei a

Evenimentele din Brazilia
Forțele patriotice iși intensifică acțiunile 

împotriva manevrelor reacțiunii 
sprijinite de S. II. A.

constituit o nouă șt vehemen
tă condamnare a puterilor 
imperialiste coloniale. Timp 
de 5 zile, între 21 și 25 au
gust, de la tribuna celui mai 
înalt for internațional s-au 
făcut auzite cuvintele pline de 
mînie, de profundă indignare 
ale reprezentanților majorității 
statelor membre ale O.N.U. 
față de agresiunea colonialiști
lor francezi împotriva Repu
blicii Tunisia.

După cum se știe, la cere
rea a 51 de state, incluzînd 
aproape toate țările afro-asia- 
tice, o parte din țările latino- 
americane și europene precum 
și toate statele socialiste mem
bre ale O.N.U., a fost convo
cată sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. în ve
derea examinării conflictului 
franco-tunisian ivit în urma 
refuzului Franței de a-și eva
cua trupele din Bizerta și din 
alte regiuni ale Tunisiei. A- 
cest conflict a mai fost dis
cutat de două ori în Consiliul 
de Securitate, dar hotărîrea a- 
doptată cu privire la înceta
rea obligatorie a focului în 
Bizerta și retragerea trupelor 
franceze pe pozițiile inițiale a 
fost sabotată și complet igno
rată de către Franța. Ba mai 
mult chiar. Agresiunea colo
nialiștilor francezi împotriva 
Tunisiei a continuat.

Agresiunea sîngeroasă din 
Bizerta a arătat din nou în
tregii lumi că puterile colo
nialiste recurg la cele mai cri
minale mijloace pentru a în
cerca să-și mențină privilegii
le de înrobire și asuprire a 
altor popoare. Evenimentele 
din Bizerta ca și cele din Al
geria, Congo, Angola, Oman, 
fac parte din același lanț de 
comploturi puse la cale de 
puterile coloniale împotriva 
popoarelor Africii, a întregii 
mișcări de eliberare națională.

Colonialiștii francezi au pu
tut săvîrși această agresiune 
împotriva unui stat suveran și 
independent numai cu spriji
nul aliaților lor din N.A.T.O., 
îndeosebi al imperialiștilor 
americani. N-a fost pentru 
nimeni un secret ce eforturi 
serioase a depus Washingto
nul ca să împiedice convoca
rea acestei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U.

Imperialiștii au suferit însă 
o totală înfrîngere, iar colo- 

se află în prezent la Paris, în 
drum spre patrie și care, po
trivit constituției, urmează să 
preia funcțiile de președinte al 
Braziliei în urma demisiei lui 
Quadros, a declarat într-o con
vorbire telefonică că se va în
toarce în Brazilia pentru a-și 
îndeplini funcția. După cum 
menționează aceeași agenție, 
Goulart, critică aspru capita
lismul american și pledează 
pentru relații comerciale și di
plomatice cu lagărul socialist- 
Din această cauză hotărîrea 
lui a stîmit alarmă în rindu- 
rile clicii reacționare care a 
provocat demisia lui Quadros 
și care depune fn prezent toate 
eforturile pentru a prelua de
finitiv puterea în țară.

★

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— TASS transmite: Situația 
din Brazilia continuă să ră- 
mînă încordată și neclară. Po
trivit știrilor transmise din 
capitala Braziliei, congresul 
Braziliei ține permanent șe
dințe. Numeroși deputați au 
adresat Ia 28 august interpe
lări președintelui ad-interim 
Mazilii în legătură cu aresta
rea mareșalului Lott, cenzura 
asupra presei și restricțiile a- 
supra libertății sindicatelor. 
Mazilii a răspuns deputaților 
că nu este la curent cu aces
te probleme, dar va lua „mă
suri pentru respectarea legali
tății". El a declarat, de ase
menea, că a adresat lui Gou
lart o telegramă prin care ii 
cere să-și asume conducerea 
țării de îndată ce se va în
toarce în Brazilia.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, în orașul Be
lem (Brazilia) sute de studenți 
au atacat consulatul Statelor 
Unite în timpul unei demon, 
strații organizată în semn de 
protest împotriva demisiei lui 
Janio Quadros. Poliția a îm
prăștiat demonstrația.

Se relatează că în toate cen
trele muncitorești din țară, 
unde în prezent domnește ne
liniștea șî încordarea se aș
teaptă întoarcerea în țară a 
vicepreședintelui Braziliei, 
Goulart.

-----•-----

Remanierea guvernului 
provizoriu 

ai Republicii Algeria
TUNIS 27 (Agerpres).
Agenția France Presse transmite 

următoarea declarație tăcută de 
ministrul Informațiilor al guvernu
lui provizoriu al Republicii Alge
ria dată publicității la Tunis :

„Consiliul National al Revolu
ției Algeriene a alcătuit un nou 
guvern provizoriu al Republicii 
Algeria. Din noul guvern fac 
parte :

Yussef Ben Khedda, președinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al Finanțelor; Krim Bell- 
kassem, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Interne ; Mohammed 
Ben Bella, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri ; Mohammed 
Boudiaf, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; Saad Dahlab, 
ministru al Afacerilor Externe; 
Mohammed Yazid, ministru al In
formațiilor".

nialiștii au apărut din n°u pe 
banca acuzaților. Fața hidoasă 
a colonialismului a fost con
vingător demascată de majo
ritatea absolută a reprezen
tanților celor 54 de țări care 
au luat cuvîntul la discuții în 
această sesiune specială a A- 
dunării Generale a O.N.U.

Rezoluția afro-asiatică, în 
care este formulată sarcina 
principală — evacuarea trupe
lor franceze de pe teritoriul 
Tunisiei, a întrunit votul 
unui număr de 66 de țări, 
printre care grupul afro-asia- 
tic, țările socialiste și un nu
măr de țări din Europa și 
America Latină. Reprezentan
ții puterilor imperialiste, în 
frunte cu S.U.A., și a» unor 
țări care se află la remorca 
lor s-au abținut de la vot. In 
felul acesta a fast demascată 
odată în plus fățărnicia S.U.A., 
care nu se sfiesc să trîmbi- 
țeze pe toate drumurile des
pre politica lor așa-zis anti- 
colonială. Votul a demonstrat 
întregii lumi că politica pu
terilor occidentale urmărește 
să mutileze și să submineze 
suveranitatea țărilor care 
și-au cîștigat cu mari sacrifi
cii independența, pentru a 
împiedica, ori cel puțin amina, 
pierderea totală a posesiunilor 
lor coloniale.

R. P. Romînă sprijină cu 
fermitate cererea de încetare 
a agresiunii colonialiștilor 
francezi împotriva Tunisiei, de 
evacuare a trupelor franceze 
de pe teritoriul ei, de respec
tare a suveranității și libertă
ții poporului tunisian. Această 
poziție a țării noastre a fost 
limpede exprimată în sesiunea 
specială a Adunării Generale 
a O.N.U. de către reprezen
tantul R. P. Romîne.

In apărarea drepturilor și 
libertăților poporului tunisian 
s-a ridicat întreaga opinie pu
blică, a cărei putere consti
tuie în zilele noastre o forță 
de neînvins. Colonialiștii fran
cezi și sprijinitorii lor din 
N.A.T.O. în frunte cu S.U.A.. 
trebuie să țină seama de voin
ța clar exprimată la O.N.U. și 
să părăsească teritoriul suve
ran al Tunisiei.
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