
Reg oneUă
Hunedoar. Deva

Comunicat
In zilele de 9 șl 10 octombrie 1959 a 

avut loc cea de-a VII-a Plenară lărgită a 
Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Plenara a dezbătut:
1. Darea de seamă a Biroului C.C. al 

U.T.M. privind ,,Contribuția tineretului la 
aplicarea hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958 și sarcinile 
ce revin organelor și organizațiilor U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului la îndepli
nirea hotărîrilor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 13 —14 iulie a.c.“.

2. Raportul cu privire la ,,Munca Uni
unii Tineretului Muncitor pentru îndeplini
rea hotărîrilor Partidului în legătură cu 
ridicarea nivelului învățămîntului, întări
rea legăturii sale cu practica, îmbunătăți
rea educației comuniste a tineretului din 
școli medii, pedagogice, profesionale și 
tehnice“.

La lucrările Plenarei au participat to
varășii : Nicolae Ceaușescu — membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Leonte 
Răutu — membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al P.M.R. 
Au participat de asemenea reprezentant! 
ai Consiliului Central al Sindicatelor, Mi
nisterului învățămîntului și Culturii, Mi
nisterului Industriei Grele, Ministerului 
Construcțiilor, Industriei Materialelor de 
Construcții și Industriei Lemnului, Minis
terului Agriculturii și Silviculturii, Mlnis-

terulul Industriei Bunurilor de Consum, 
activiști de partid și de stat, activiști al 
Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, primi secretari și secretari ai co
mitetelor regionale ale Uniunii Tineretului 
Muncitor, directori de școli elementare, 
medii și profesionale, profesori, învățători, 
maiștri, instructori superiori de pionieri, 
secretari și membri ai comitetelor U.T.M. 
din școli medii, tehnice și profesionale, 
elevi fruntași la învățătură din toate re
giunile țării.

In urma dezbaterilor care au avut loc, 
au fost adoptate măsuri corespunzătoare 
menite să ducă la îmbunătățirea activității 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Plenara C.C. al U.T.M. a luat următoa
rele măsuri organizatorice :

— Eliberarea din funcția de membru 
al Biroului și secretar al C.C. al U.T.M. 
a tovarășului Ion Cîrcei și din funcția de 
membru al Biroului C.C. al U.T.M. a to
varășei Coiocaru Eleonora, care au primit 
alte însărcinări.

— Alegerea tovarășului Cîrtînă Cons
tantin ca membru al Biroului și secretar 
al
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C.C. al U.T.M.
— Alegerea tovarășului Florea Vasile 
membru al Biroului C.C. al U.T.M.
— Cooptarea tovarășei Andone Elena 
membră a C.C. al U.T.M. și alegerea 
ca membră supleantă a Biroului C.C. al

ca 
sa 
U.T.M.

încă un pantof frumos. Cum
părătorii vor fi bucuroși să.l 
aibă. Trebuie să fie mulțumiți. 
Tînărul Ștefan Karta are o 
dorință : aceea ca marca fa
bricii „Solidaritatea" din O- 
radea să se bucure de încre
dere. De aceea, la mașina de 
curățat rama, la care lucrea
ză, este întotdeauna atent.

Foto: S. VIOREL

Tinerii
ia muncă patriotică
Peste tot, de Ta un capăt la 

celălalt, țara este împînzită de 
șantiere mici și mari, unde la 
chemarea partidului, tinerii par
ticipă voluntar cu sutele și miile, 
pentru ca să facă mai frumoase 
orașele, comunele și satele, să 
aducă prin munca lor cît mai 
multe economii patriei socialiste.

Intr-un loc brațele lor vînjoase 
ridică din moloz zidurile zvelte 
ale unor blocuri, într-altul stă- 
pînesc furia unei ape, redînd a- 
griculturii sute de hectare de 
pămînt. Am ales cîteva, din ze
cile de scrisori în care corespon
denții noștri voluntari ne vor
besc despre acțiunile patriotice 
ale tinerilor.

Comuna Gurahonț din regiu
nea Oradea s-a 
transformat și ea 
nu de mult în
tr-un șantier.

Traian Duru- 
șteanu, corespon 
(lentul nostru voluntar, ne scrie că 
în aceste zile de toamnă, oame
nii nu stau o clipă degeaba. 
La îndemnul organizației de 
partid, toată comuna — tineri și 
vîrstniei, participă voluntar 
lucrările care se efectuează.

„Așa o frămîntare n-a fost 
mult în comună“ — ne scrie 
S-a născut în fiecare ambiția 
comuna lor să fie model pentru 
toate celelalte comune din raion, 
mai ales că ea este așezată în 
centrul raionului .și zilnic vin 
oameni din toate paliile la tîrg.

Printre primii în acțiunea de 
înfrumusețare a comunei sînt 
utemiștii. Dc la început, de cînd 
s-a deschis șantierul, ei au for
mat o brigadă de muncă patrio
tică care cuprinde 40 de mem
bri. și au pornit la treabă.

S-au format apoi încă alte două 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică.

Și iată care sînt pînă acum 
rezultatele:

Cu aproape o lună înainte de 
termen a fost construit spitalul 
din centrul comunei, spital de 
toată frumusețea, cu săli lumi
noase și spațioase, unde țăranii 
muncitori din raion își vor putea 
îngriji sănătatea în cele mai 
bune condiții.

Pe distanța de la gară la noul 
spital (circa 2 km.) tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică au pietruit drumul, au 
reparat trotuarele și au consoli
dat șanțurile cu piatră.

Valoarea acestei lucrări se ri
dică la 116.459 lei, bani care au 
fost economisiți prin munca vo
luntară a harnicilor tineri din 
Gurahonț.

...Alexandru Pîrvuleț a trăit 
într-una din zilele săptămînii tre-

cute clipe de acîîncă satisfacție 
și bucurie... Și mîndria cu caTe 
trece el prin sălile uzinei 
pe deplin justificată.

O să vă întrebați pentru care 
motiv. Iată că vi-1 spune cores
pondentul nostru de la uzina 
„Victoțria“-Calan, Iosif Crașcă :

„Furnalistul Alexandru Pirvu- 
leț — ne scrie el — a primit pri
mul insigna de brigadier 
muncii patriotico pe uzină, 
carnetul său sînt trecute 150 
ore de muncă voluntară. 150 
ore în care Alexandru a muncit 
cu rîvnă alături de ceilalți tineri 
din brigadă pentru ca să siringă 
cît mai mult fier vechi și ’ 
atît de necesară uzinei“.

Acesta este

este

al 
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motivul.
De fapt 

tinerii clin 
17 brigăzi 
miște de muncă
patriotică ale ti
nerilor 

uzina „Victoria“-Calan pot 
mîndri pentru succesele pe care 
le-au obținut pînă acum. De pil
dă numai în perioada dc la 8—15 
septembrie ele au predat furna
lului nr. 2 — furnalul tineretu
lui — peste 35 tone fontă veche.

„Tinerii noștri 
cruri minunate“, 
lează scrisoarea 
nostru voluntar Ion Deliman de 
la topitoria de in din Mangalia. 
Titlul acesta m-a făcut pe drept 
ciivînt curioasă și am citit cu ne
răbdare scrisoarea. Se vorbea în 
ea despre lucruri într-adevăr mi
nunate pe care lc-au înfăptuit 
tinerii de aici, sub îndrumarea 
organizației de partid, în orele 
lor libere.

Organizîndu-se în brigăzi ute
miste de muncă patriotică, ei au 
amenajat într-un loc plin de 
gropi, de noroi și buruieni, două 
parcuri în care acum se joacă 
copiii, se odihnesc și se recreea
ză locuitorii orașului.

Toți membrii acestor brigăzi 
au cărat și spart 50 m.c. piatră 
pe care au împrăștiat-o pe cî
teva străzi din oraș și au plantat 
2 hectare de puieți la pădurea 
Comorova. De asemenea, timp de 
10 zile cîtc o brigadă utemistă 
de muncă patriotică a tinerilor 
de la topitoria de in au luat 
parte la scosul pietrei' necesare 
construirii șoselei Negru Vodă— 
Constanța precum și a altor șo
sele ce se construiesc în raion.

Astfel de scrisori prin care 
corespondenții voluntari ne co
munică cu dragoste și rrîndrie 
despre faptele tovarășilor lor de 
muncă, ne vorbesc despre parti
ciparea largă, entuziastă a tine
rilor la acțiuni patriotice, sosesc 
la redacție în fiecare zi.

M. VERDEf

de la 
fi

au făcut lu- 
Așa își intitu- 
corespondentul

Sărbătorirea 
„Zilei 

petrolistului“
Sărbătorirea „Zilei petrolistu

lui“ a constituit pentru petroliștii 
din întreaga țară un prilej de a 
analiza rezultatele obținute pînă 
acum în domeniul forajului și 
prelucrării și de a stabili unele 
măsuri care să asigure dobîndi- 
rea de noi realizări în produc, 
ție. Sîmbătă și duminică în nu. 
meroase centre petrolifere din 
țară au avut loc consfătuiri de 
producție la care au participat 
petroliști din schele și rafinării, 
reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Industriei Petrolului 
și Chimiei, al C.C. al sindicatu
lui de ramură, reprezentanți ai 
organizațiilor locale de partid și 
de stat.

La consfătuirea petroliștilor 
din regiunea PLOEȘTI au fost 
scoase în evidență succesele cu 
care petroliștii din cea mai ve. 
che regiune petroliferă a țării 
au întîmpinat ziua lor.

Consfătuirea de producție a 
petroliștilor piteșteni a avut loc 
în noua sală a clubului petro
liștilor din orașul PITEȘTI.

O consfătuire asemănătoare a 
avut loc și în sala de festivități 
a clubului „Mihail Eminescu“ 
din noul oraș al petroliștilor 
LUCACEȘTI.

In consfătuirea care a avut 
loc la TG. JIU, petroliștii din 
schelele de foraj și extracție din 
reagiunea Craiova au stabilit 
necesitatea
a unor metode înaintate de lu
cru care să contribuie în mod 
direct la sporirea vitezelor de 
lucru în special la forajul de 
exploatare.

introducerii în viitor

(Agerpres)

RECOLTAREA
In regiunea București, cea 

mai mare regiune cultivatoare 
de bumbac din țara noastră, 
s-au recoltat pînă acum aproape 
1.400 tone de bumbac.

Cantitățile cele mai mari de 
bumbac au fost recoltate în 
raioanele Alexandria Zim- 
nicea.

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Prlm-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului Chivu Stoica
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Președintele Prezidiului Marii Adunări ' Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Vă exprimăm sincere mulțumi ri pentru felicitările călduroase 

trimise cu prilejul celei de-a 10-a aniversari a creării Republicii 
Populare Chineze.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn ți a guvernu
lui său, poporul romîn construiește cu succes socialismul, obți- 
nînd mari succese în industrializarea țării, în transformarea so
cialistă a agriculturii și în ridicarea nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii. Aceste succese nu numai că au fă
cut ca Romînia să se transforme dintr-o țară relativ înapoiată, 
agrară, într-o țară socialistă industrial-agrară înaintată, dar 
totodată ele joacă un rol imens în întărirea forței lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea Sovietică.

Republica Populară Romînă promovează în mod consecvent ți 
neobosit o politică externă de pace și a adus o contribuție pre
țioasă la cauza slăbirii încordării internaționale și menținerii 
păcii în întreaga lume.

Poporul chinez se bucură din toată inima de succesele stră
lucite și de contribuția poporului frate romîn.

In cei 10 ani care au trecut, între popoarele chinez și romîn 
s-au stabilit și se dezvoltă necontenit colaborarea și într-ajuto- 
rarea prietenească și frățească. Asemenea relații au o mare im
portanță pentru popoarele țărilor noastre în opera de construire 
a socialismului, de întărire a coeziunii întregului lagăr socialist 
Fie ca prietenia frățească dintre popoarele chinez și romîn să se 
întărească și mai mult.

Dorim Republicii Populare Romîne să înflorească țl ca puterea 
ei să crească necontenit.

MAO ȚZE-DUN
Președintele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Chinez

LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare Chineze

CIU DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării 

Reprezentanților Populari dift întreaga Chină

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze 

Pekin, 9 octombrie 1959.

înapoierea în Capitală a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Romîne 
care a participat la aniversarea 

proclamării R. D. Germane
Luni seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Berlin, 
delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne, care 
a participat la sărbătorirea ce
lei de-a 10-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate 
Germane.

Tovarășii Alexandru Moghio- 
roș, conducătorul delegației, 
Ștefan Voitec. Florian Dănăla- 
che, Nicolae Catană și Vasile 
Benea, membrii delegației, au 
fost înfîmpinați la sosire, pe 
aeroportul Băneasa, de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Drăgh.ici, Janos Fazekaș, Ale
xandru Bîriădeanu, Atanase 
Joja, Gherasim Popa, Gheorghe 
Stoica, de membri ai C.C. al

P.M.R., ai guvernului, activiști 
de partid și de stat.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane la. 
București și membri ai ambasa-

BUMBACULUI
Recoltarea bumbacului conti

nuă și- în regiunile Craiova și 
Constanța.

Odată cu recoltarea, gospo
dăriile agricole colective, înto
vărășirile. precum și cultivatorii 
individuali au predat pînă acum 
la centrele de colectare canti
tăți înseninate de bumbac.

„Șublerul este un instrument

cu care măsurăm dknensiuni-

le piesei'... Maistrul instruc-

tor Ion Zetea dă ucenicilor

din anul I al Școlii profesio-

naie „Strungul' din Orașul

Stalin, noțiuni despre apara

tele de măsurat „Bobocii" as

cultă cu interes.

Foto : N. STELORIAN
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Maeștrii sportului
de Âl. Ândrițoiu

Cu multe secole în urmă, spar
tanii își aruncau, fără scrupul, 
copiii debili în abise. Sulița și 
discul și caii dădeau trupurilor, 
în antichitatea elină, frumusețe 
și robustețe. Latinii, iubitori de 
maxime — s-au grăbit să facă 
sinteza : „mens sana — ziceau 
ei -— in corpore sano“, adică o 
minte sănătoasă într-un corp să
nătos.

Există o lilosofie a sportului.

Prietenii operei
Dacă pentru mulți tineri mun

citori din orașul Iași vizionarea 
spectacolelor de teatru, de cine
ma, a devenit o obișnuință, noi 
am constatat că spectacolul de 
operă se bucură de mai puțină 
popularitate. Firește, sînt și ti
neri care nu au lăsat să treacă 
o stagiune fără a asculta cîteva 
spectacole de operă. Dar mulți 
tineri mai trăiesc încă cu con. 
vingerea că muzica de operă 
este „grea“ și în consecință mai 
puțin accesibilă. w

Trebuie să luăm în considera, 
re și faptul că Opera de Stat din 
Iași este tînără, creată în anii 
regimului de democrație popu
lară, în Iași neexistînd deci o

tradiție în acest sens. Totodată 
însă, aceasta este și consecința 
faptului că linii tineri nu au for
mată o cultură muzicală.

Nu o dată ne-ani întrebat ce 
avem de făcut pentru a<i apropia 
pe tineri de acest gen de 
tacole, pentru a-i face să 
leagă muzica de operă, să

spec- 
înțe- 

ajun-

Din experienja 
Comitefului orășenesc 

U T M.-lași 
în organizarea educației 
muzicale a tineretului

că în
din 

mare 
rîndurile 'ti-

ulti-
Iași 
nu-

Tușnadul văzut de pe Stînca Șoimilor.
Foto : P. PAVEL

gă să o îndrăgească. Tot tinerii, 
în dorința lor de a se cultiva, 
ne.au venit în ajutor. La unele 
adunări U.T.M., tinerii au ce
rut să-i ajutăm să organizeze au
diții, expuneri, întîlniri cu artiș
tii de la operă. Așa s-au născut 
o serie de activități deosebit de 
interesante și utile pentru înțe
legerea muzicii de operă. Mai 
întîi au fost organizate audiții 
cu muzică din opere în cîteva în
treprinderi și instituții din oraș. 
Audițiile — întovărășite de ex
plicațiile date de 
perei de Stat care 
bucurie în mijlocul 
s-au transformat cu
adevărate concerte-lecții, deosebit 
de frumoase și de instructive. S-a 
început cu cele mai frumoase 
arii, duete, coruri din opere și 
s-a trecut apoi la explicarea crea
ției unor compozitori în strînsă 
legătură cu epoca în care au 
trăit și creat, cu ideile social- 
politice pentru care au militat.

După un număr de aseme. 
nea audiții, tinerii muncitori 
de la Atelierele C. F. R. „Ilie 
Pintilie“ și de la fabrica „Țesă
tura“ a(j hotărît organizarea unui 
concurs cu tema 
rumbescu 
că pentru 
concurs, a 
tineri din 
descopere
să o iubească. Aparent concursul 
s-a soldat cu doi cîștigători — 
Nicolae Vidrighin de la „Țesă
tura“ și Dumitru Bttdeanu de la

artiștii 
au venit 
tinerilor 
timpul

O-
cu

în

Atelierele C.F.R. — dar în rea
litate el a demonstrat marele nu
măr de prieteni pe care și l-a cîș- 
tigat muzica în rîndurile colecti
velor de tineri din aceste două 
mari organizații U.T.M. din o- 
raș. Un concurs asemănător a 
mai avut loc între tinerii de la 
l.C.T. și utemiștii de la Fabrica 
de antibiotice, iar de curînd ele
vii Școlilor medii nr. 5 și 6, ur- 
mînd exemplul tinerilor munci
tori, au organizat un concurs pe 
tema operei lui Verdi.

Putem să spunem 
ma vreme Opera 
și-a cîștigat un 
măr de prieteni din
nerilor muncitori, cărora creația 
marilor muzicieni ai lumii nu li 
se mai pare inaccesibilă, care au 
învățat să-i descopere și să-i 
guste frumusețea.

Desigur noi n-am făcut încă 
tot ce se poate face în această 
direcție. Iri primul rînd sînt încă 
puține organizațiile U.T.M. din 
oraș care au fost ajutate să or
ganizeze astfel de manifestări. 
Apoi noi am început — și era 
normal să procedăm așa — cu 
apropierea tinerilor de spectaco. 
lele de operetă și operă cu mu
zica mai ușoară. Va trebui să 
continuăm să,i ajutăm să înțe
leagă simfonismul unei opere, să 
recunoască leit.motivele, uvertu
ra etc.

Veghind ca audițiile să fie 
precedate de expuneri clare, con
cise, într-un limbaj accesibil, 
neexcluzînd terminologia de spe
cialitate, dar explicînd-o, va tre
bui să organizăm numeroase a- 
semenea manifestări la 
antrenăm marea masă a 
muncitori.

Considerăm o datorie
nizației noastre de a se ocupa și 
pe viitor cu pasiune și perseve
rență de organizarea educării 
muzicale a tinerilor muncitori, 
de pregătirea lor, astfel ca un 
număr cit mai mare să devină 
spectatori obișnuiți ai Operei din 
lași.

în genere, de comun acord, cro
nicarii noștri sportivi, conchid 
uneori că sportul nu se face nu
mai cu mîinile și cu picioarele. 
El se mai face și cu mintea. Am 
mai adăuga noi : și cu inima. 
Dar nu numai sportivul are a- 
ceastă participare fizică și spiri
tuală la spectaculoasele 
cursuri sportive. Țara 
este interesată de < 
sportului nostru nou, îi susține 
dezvoltarea și-l 
contenit cu mii 
locul de maestru. Pentru că în 
întreaga țară mișcarea sportivă 
se dezvoltă amplu și vertiginos. 
Căci într-o țară capitalistă filo
sofia sportului nu se complică. 
Ea este simplă sau, să fim în 
limbaj american, pragmatică : 
sportul = venituri. Vîrfurile spor
tivilor, pe specialități, sînt achi
ziționate ca bieții 
Se numea Piola ? 
întreceau în oferte 
pe marele fotbalist 
înțeles, atît cît era 
n-ar fi fost catastrofa cu avionul 
italian plin de fotbaliști, ar fi 
urmat catastrofa bătrîneții lor. 
Bătrîncțea nu ducea la pensio
nare, ci la cerșit, dacă nu chiar 
la sinucidere.

într-o țară socialistă, piscurile 
sportului cum și anonimatul pro
vizoriu al lui — debutanții și 
cei de mijloc — alcătuiesc o u- 
nitate armonioasă și fericită care 
se bucură de atenția statului. De 
aceea e și firesc ca în țările so
cialiste, notorietățile sportive să 
umple listele. La marile con
cursuri internaționale, la Olim
piade, la edițiile binecunoscute,

con-
, i întreagă 

ele dezvoltarea

alimentează no
de candidați la

cai de curse. 
Cluburile se 
și-l ispiteau 
italian. Bine- 

tînăr. Și dacă

(Continuare în pag. 11-a)

In
Au

regiunea Craiova
început cursurile 

universităților 
muncitorești

uzina „Electroputere".

care să 
tinerilor

a orga-

„Ciprian Po- 
și opera sa“. Evident 
a se ajunge la acest 
trebuit ca foarte mulți 
cele două colective să 
frumusețea muzicii și

A. ȚOLESCU
secretar al Comitetului orășenesc

U.TM. lași I

la 
Și 

• T- ÎH
alte întreprinderi și instituții din 
regiunea Craiova s.au deschis 
recent cursurile universităților 
muncitorești. In. întreaga regiune 
funcționează 8 universități mun
citorești la care s-au înscris 
peste 1.000 de cursanți.

Pentru o mai strînsă legătură 
a cursurilor cu producția, de 
specificul întreprinderii, la Uni
versitatea muncitorească de Ia 
schela petroliferă Țicleni au fost 
incluse discipline ca foraj și ex
tracție, geologie, chimie, fizică 
și matematică. La uzina „Elec
troputere“, au fost organizate, în 
cadrul universității muncitorești, 
cursuri de electrotehnică și me
talurgie, construcții metalice etc.

In vederea ridicării nivelului 
tehnic și, de cultură generală al 
muncitorilor, și tehnicienilor, con
ducerile universităților muncito
rești au luat măsuri pentru re
crutarea celor mai buni lectori 
și pentru o cît mai bună organi. 
zare a cursurilor.

Lä u „UlC'-L. ,
schelele petrolifere Țioleni 
Bîlteni, la mina Rovinari și



Pasionații sportului cu balo. 
nul oval au urmărit dumini. 
că în Capitală, o partidă deo
sebit de disputată — cea din
tre. formațiile Constructorul- 
C.C.A., terminată la egalita. 

te: 6-6.

In timpul unei escalade

so 
primei școli 

e alpinism
Alpinismul — sport al curajului, voinței și dîrzeniei, este astăzi 

tare mult îndrăgit de către tineret. Avînd în țară excelente con
diții naturale oferite de către frumoșii noștri Carpați, alpinismul 
cucerește mase tot mai largi de tineri care se avîntă cu curaj pe 
crestele munților. Pentru a da posibilitate tineretului să se ini. 
țieze în mod organizat în tehnica alpinismului, U.C.FS. a în
ființat în vară o școală de alpinism la Peștera lalomiței. Am avut 
cinstea de a conduce acest prim curs de alpinism din țara noas
tră cu care ocazie am putut cunoaște mai îndeaproape o promo. 
ție de țineri pasionațj pentru alpinism. Despre cîțiva dintre ei 
am scris în rîndnrile de față.

Oțelarul Rițișan — 
fruntașul promoției
...De cîteva zile la cabana Pe

ștera soseau din toată țara țineri 
să învețe alpinismul. In ziua de 
5 august ain făcut cunoștință cu 
Rițișan Abel, utemist, oțelar la 
Hunedoara. Foarte tînăr (Rițișan 
a împlinit 19 ani), blond, de sta
tură potrivită, are doi ochi verzi 
țn care nu e greu să citești multă 
hotărîre. Poate de asta ne-am și 
împrietenit repede.

La început băiatului l-a venit 
mai greu. Auzea cuvinte noi: 
coardă-carabiniere-pițoane etc. 
Trebuia să învețe o limbă nouă, 
limba tehnică a sportului alpin și 
aceasta nu era ușor. L-an) văzul 
Ia orele teoretice cum asculta fas
cinat lecțiile predate.

La preie practice urca cu o 
ușurință uimitoare, îi reușeau 
toate încercările ; nu odată a tre
buit să-l opresc, coborîndu-1, căci 
mi se păreau prea temerare încer- 
cărije lui. Nu sta nici o clipă pe 
loc. Era cel mai bun din grupă, 
era inima echipei.

Mi-am pus atunci întrebarea: 
oare aceasta este o obișnuință a 
oțelarilor ? Ei trebuie să fie în
totdeauna în frunte ?

...Ziua examenului. Elevii se 
îmbulzeau care mai de care să 
urce în traseu. Rițișan venise în 
dimineața aceea de două-trei ori 
și ceruse să-l las să escaladeze 
cel mai greu traseu, din regiunea 
„Fisura Șoimilor“, din peretele 
Horoabei, un traseu de gra
dul IV.

Mi-a venit greu. Aveam o mare 
răspundere pentru acest băiat. 
Totuși m-am hotărît.

Iată-1 ia baza traseului; s-a 
legat și acum dă ultimele direc
tive secundului, un e|ev din altă 
grupă.

A început escalada. II privesc 
admirîndu i eleganța, siguranța 
și calmul cu care înaintează. Este 
atît de degajat de parcă a făcut 
alpinism de cînd lumea. Și în 
liniștea care cuprinsese valea ră
sună comenzile oțelarului de 13 
Hunedoara „Tra alb I" — „Slo
bodă negrul 1“

A ieșit la creastă foarte repede. 
Rițișan reușise excelent la acest 
examen.

In pădurea deasă de molid ce 
acoperă muntele Gocora, se pier
de făptura tînără a lui Rițișan, 
care calcă acum singur peste 
stîncile pleșuve ale Bucegllor, 
mîndru că la școala de alpinism

a ieșit primul pe țară, mîndru că 
în portofelul Iui poartă foile de 
arbitraj care dovedesc ca și-a 
îndeplinit norma pentru obținerea 
insignei de alpinist al R. P. Ro- 
mine și porma de vară pentru al
pinist categoria treia.

Alpiniada fetelor 
din Cheia Turzii

Cu puțin timp în urmă, am po
posit la Cheia Turzii împreună cu 
17 fete, ca să escaladăm traseele 
alpine din regiune, în cadrul alpi" 
niadei organizată de Federația de 
specialitate. 11 din acestea erau 
absolvente ale șcplii de afpinjsm 
„Peștera lalomiței66 și putpjn spu
ne că, exceptând escaladele făcute 
la școală, își făceau debutul ca 
alpiniste.

La început nu prea aveam în
credere în reușita acestei acțipni.

Frînghiile, pitoanele și cele' 
lai te scule alpine, pe care fetele 
le duceau spre trașeu, discuțiile 
lor, și mai ales hotărirea, m-au 
făcut însă să-mi schimb părerea

Trei zile încheiate liniștea 
Cheii a fost tulburată de glasul 
cristalin al fetelor, care coman
dau hotărît secundului să le ma
nevreze frînghiile. în aceste zile 
frumoase de toamnă pitoanele 
ș-au înfipt în pereții Cheii, bătu
te cu ciocanul de fete.

Api văzut aici escaladînd £ol- 
țul Sanșil (gr. Ifl), pe curajoasa 
alpinistă Maria Costea, capipo- 

feminine, pare 
nornia de cate- 

văzut absolvenții
școlii de alpinism, p plicind teh
nica învățată acolo, interesul lor 
pentru îndeplinirea normelor de 
clasificare sportivă.

In ultima zi am trăit un eveni
ment care pentru mine era o re
velație. După 27 de ani de alpi
nism, am participat pentru prima 
pară în viață, cp secund înțr-o 
escaladă, condusă de o femeie. 
Traseul a cărui dificultate este 
de gr. IV se numește Fisura Sco
rușului și a fost escaladat de 
cppul de coardă Beer Rose.

Cu această ocazie am putut ad
mira purajul acestei alpiniste care 
posedă o tehnică perfectă, avînd 
caracteristic cățărarea liberă spe
cifică celor din regiunea Stalin.

La sfîrșitul ascensiunii, acolo 
sus pe creastă, am felicitat-o pe 
Rose, care își îndeplinise cu a- 
ceastă ocazie și normele de vară, 
cerute pentru titlul de maestru al 
sportului.

La festivitatea de închidere am 
avut deosebita plăcere să anunț 
că cele 17 alpiniste au escaladat 
în cadrul alpiniadei 29 trasee în 
cap de coardă și 16 trasee ca se
cund.

Pentru o așa frumoasă activi
tate se cuvine să spunem repre
zentantelor „sportului fără spec
tatori” : Bravo I

EMILIAN GRISTEA 
maestru al sportului

pentă a epfiijpei 
urma să obțină 
noria I-a : am

Duminica sportivă
• La Roma în ca- 

drul unor întreceri at
letice la care au luat 
parte fruntașii atletis
mului european repre
zentanții noștri au ob
ținut frumoase suc
cese. Iolanda Balaș a 
sărit 1,80 m. Zoltan 
Vamoș s-a clasat pe lo
cul II în proba de 
1.500 metri, Ioana Pe- 
trescu pe locul III la 
100 m., iar Andrei Ba. 
rabaș la 5.000 metri a 
ocupat locul 8.

O La Moscova a în
ceput campionatul mon
dial feminin de bas
chet. Reprezentativa 
noastră a cîștigat pri
ma întîlnire cu R.P.D. 
Coreeană, pierzînd ță
poi în favoarea jucă
toarelor cehoslovace, 
care se numără printre 
favoritele competiției.

• Echipa de fotbal a 
R. P. Bulgaria a între
cut la Sofia selecționa
ta Franței cu 1—0.

• Selecționatele de 
fotbal ale R.P. Ungare 
au susținut 4 întîlniri 
cu reprezentativele 
R.P.F. Iugoslavia, cîști- 
gîndu-le pe toate la 
scorurile: echipa A cu 
4—2, B cu 4—0, de ti
neret cu 1—0, iar de 
juniori cu 3—1.

O Cea de a șaptea 
etapă a campionatului 
primei categorii de 
fotbal s-a soldat cu un 
rezultat surpriză. E- 
chipa campioană Pe
trolul Ploești a fost 
întrecută pe teren pro
priu de Dinamo Bucu
rești cu 2—0. Iată ce
lelalte rezultate :
C.C.A.—Minerul 6—1; 
Progresul — U.T.A.
1— 1; Știința Cluj — 
Dinamo Bacău 1—1 ; 
Farul Constanța — Ra
pid 1—0; Jiul Petro
șani — Steagul Roșu
2— 3.

• în cele trei serii 
ale campionatului ca
tegoriei B pe primele 
locuri se găsesc echi
pele C.S.M.S. Iași, 
Știința Timișoara și 
Recolta Cărei care au 
cîștigat și întîlnirile 
susținute duminică.

® în campionatul 
republican de polo, pe 
primul loc se află C.S. 
Oradea, care în ultima 
etapă a întrecut cu 
6—2 formația C.S. Tg. 
Mureș.

% în campionatul 
republican de hand
bal masculin primul 
loc continuă să fie o- 
cupat de Chimia Fă
găraș, care duminică a 
întrecut cu 10—8 prin
cipala ei urmăritoare. 
Dinamo București, în 
timp ce la competiția 
feminină primul loc a 
fost ocupat de Știința 
București la egalitate 
de puncte cu Rapid 
București și C. S. Tg. 
Mureș.

• Cu prilejul ședin
ței comisiei Uniunii eu
ropene de fotbal de la 
Viena s-a stabilit ca 
turneul internațional 
de fotbal pentru ju
niori (U.E.F.A.) să 
aibă loc între 14 și 24 
Aprilip 1960. După 
cum se știe, această e- 
diție a tradiționalei 
competiții va fi orga
nizată de federația 
austriacă de speciali
tate. Jocurile prelimi
narii din grupe se vor 
desfășura la Viena, 
Linz, Neustadtj St. 
Poelten și alte orașe.

• Campionatele re
publicane de juniori la 
tir s-au încheiat cu un 
bilanț foarte favorabil. 
Tinerii Mariana Miil- 
ler, Ioana Soare, Cleo- 
patra Alexandru, M. Fe-

recatu precum și echi
pa C.F.R. Arad au îm
bunătățit recordurile 
țării, iar echipele Re
colta și C.F.R. Cluj au 
obținut noi și valoroa
se recorduri. Au ieșit 
în evidență cu acest 
prilej cîțiva juniori și 
junioare țalentațe, 
care promit rezultate 
și mai valoroase în 
viitorul apropiat.

Printre aceștia se 
numără, de pildă, Ion 
Bobîrnac (Bacău), Ma- 
riana Hlopețchi (Hu
nedoara), Geta Taran 
(Iași) și alții.

• Cel de-al 29-lea 
maraton internațional 
pentru pace de la Ko- 
sice a fost cîștigat de 
atletul sovietic Ser- 
ghei Popov care a 
parcurs 42,195 km în 
2 h 17*45” 2/10. Pe 
locurile următoare 
s-au clasat în ordine : 
Denis O’Gorman (An- 
glia) — 2 h 23*08”,
Filin (U.R.S.S.) —
2h 23’55”4/10. Timpul 
lui Popov constituie un 
nou record al traseu
lui. Pe echipe a cîști
gat U.R.S.S., urmată 
de Anglia, R. Ceho
slovacă, R. D. Germa
nă, R.P. Ungară, Fran
ța și Japonia.

0 în cadrul „Dina- 
moviadei“ de atletism 
de la Poznan, atleții 
clubului Dinamo Bucu
rești au obținut patru 
victorii internaționale, 
în proba de aruncarea 
greutății femei, Ana 
Comun a reușit cu o 
performanță de 15,41 
m. să stabilească un 
nou record al țării 
noastre. Vechiul re
cord era de 1Ș,2O și 
aparținea aceleiași at
lete. O dublă victorie 
a realizat fondistul C. 
Grecescu învingător în 
probele de 5.000 m și 
10.000 m cu timpurile

de 14'43”8/10 și res
pectiv 30'41**4/10. în 
sfîrșit la 400 m plat 
Traian Sudrigean a a- 
rătat o bună pregătire 
cîștigînd primul loc cu 
rezultatul de 48”4/10.

O Duminică s-au în
cheiat la Câmpulung 
Moldovenesc întrece
rile în cadrul finale
lor „Cupei Moldo
vei", la care au par
ticipat sportivii din 
satele și comunele 
regiunilor Bacău, Con
stanța, Galați, Iași și 
Suceava. în ultima zi 
a întrecerilor s-au în
registrat următoarele 
rezultate : fotbal (fi
nală ) : Galați—Con
stanța 2-0; oină (fi
nală ): Suceava—Ba
cău 2-2. Turneul la 
volei băieți a fost cîș
tigat de echipa Su
ceava, iar la volei 
fete pe primul loc s-a 
clasat de asemenea 
echipa regiunii Su
ceava. Cîștigătorii 
competiției de trîntă 
sînt următorii: cate
goria I-a : Destinoiu 
Ioan (Constanța) ; 
categoria Il-a: Halu- 
ca Gheorghe (Su
ceava ) ; categoria 
IlI-a: Cucu Constan
tin (Suceava); cate
goria IV : Savin 
Paulică ( Galați); ca
tegoria V-a : Marti- 
nescu Nicolae (Ga
lați); categoria Vl-a: 
Murșescu Tache (Con
stanța).

In cadrul întrece
rilor au fost stabilite 
6 noi recorduri ale 
„Cupei Moldovei16. 
Cupa celei de-a Il-a 
ediții a competiției 
sătești de masă „Cupa 
Moldovei" a fost cîș- 
tigată de sportivii re
giunii Suceava, ur- 

* mâți de sportivii re
giunilor Galați și 
Bacău.

In împrejurimile stadionului „Constructorul" din 
București, s-a disputat duminică primul concurs 
de moto-cros al sezonului, lată în fotografia 
noastră unul dintre concurenții care au luat star

tul în cadrul categoriei 125 cm.

In regiunea Galați a luat sfîrșit

Spartachiada fetelor

Maeștrii sportului
(Urmare din pag. I-a)

medaliile celor trei metale se a- 
cordă, de foarte multe ori în 
majoritate, sportivilor din țările 
«ocialiste. Și cînd ești tentat să 
sondezi biografia sărbătoriților, 
constați că' aceștia vin de la strung, 
de la birou, de la vîslele pescă
rești, de pe ogoare. Doi tineri 
pescari, care s-au antrenat în 
deltă și pe mare, în căutarea mo
runilor și nisetrilor, au uimit 
Melbonrne-ul și au obligat să li 
se pună în dreptul inimii cercul 
de aur. Ziarele noastre i-au popu
larizat, în lipsă, încă înainte de-a 
ajunge în țară, printr-o fotogra
fie găsită acasă, în sălașul lor mo
dest, lipoyen,esc: cei doi lopă
tau într-o lotcă pe apele bățrî- 
nului fluviu

Un alt maestru e de meserie 
metalurgist, un al treilea, conta
bil, un jd patrulea, miner... Aj 
zice că toate îndeletnicirile din 
țara S-^u învrednicit cu un cap 
de listă în palmaresurile sportu
lui. Oameni simpli ca mine și ca 
dumneata, au lepădat jiletca a- 
nonimatului și au ajuns să fie 
strigați pe nume : — llai, cuta
re ! Bine, cutare! Șut! Așa I

De unde această forță? Se tot 
spune: au apărat cu cinste cu
lorile patriei. în genere, la con
cursurile internaționale, sportivii 
poartă pe piept zugrăvit steagul 
patriei lor. E o mare cinste și o 
mare răspundere. Dacă partidul 
și guvernul au asigurat concuren- 
ților sportivi condiții altădată 
nebănuite, dacă suporterii de pe 
teren sau din fața aparatelor de 
radio și televiziune își tălmă
cesc, prin entuziasmul lor colec
tiv, patriotismul socialist, dacă 
înaintea meciurilor se intonează 
imnurile, atunci se cuvine ca, 
dumneata, sportivul, să răspunzi 
cu demnitate la aceste simboluri 
dragi. Să muncești ca să știi cum 
să lupți pențru victorie pentru 
ca, obținînd-o să nu te culci pe 
lauri, ci să muncești din nou.

Și nu numai atît. Să respecți 
etica sportivului socialist. Jos ve
detismul, jos îngîmfarea. Respect, 
modestie, bun simț. Și, pe urmă, 
fii și în muncă fruntaș, după 
cum ești în sport și viceversa.

Filozofia sportivă • are partea 
ei fundamentală: îmbinarea uti
lului cu frumosul. Adică robus
tețe și frumusețe, adică: estetică

și capacitate de muncă. Ea are 
și etica ei, morala sportivului de 
tip nou. Ea are și apologetica ei, 
entuziasmul publicului: — Hai 
Pctschovski!“ Numai așa, poe
ții noștri, iinitîndu-1 pe Pindar, 
au cîntat sportul (e drept cam 
puțin) și-l vor cînta și de acum 
încolo.

Principalul rămîne că avem 
sportivi mulți, cinstiți și buni. 
Că sportul nostru prosperă, pe 
cînd sportul de club capitalist 
apune.

Dacă voiți sa verificați virtu- 
țiile sportivilor noștri, asistați la 
cît mai multe competiții. Iar 
dacă mai doriți să și vedeți nu
mărul lor imens, urmăriți-i la 
defilări : la 1 Mai, la 23 August. 
Numai Capitala vă va oferi un 
spectacol unic. Dar restul orașe
lor ? Dar sportul de la sate, ve
rificat în spartachiada satelor, 
dar cel din școli și din institu
ții, de acasă (avem acasă șah, 
unelte pentru tenisul de masă, 
greutăți). Și dacă totuși socotiți 
că tabloul se cere complectat, vi
zitați vitrinele cu trofee: sute și 
mii de cupe și de medalii. A- 
cesta e bilanțul. Aceasta e glo
ria sportului nostru aou.

Elevele clasei a XLa a Școlii medii mixte nr. 4 din Orașul Stalin, dovedesc multă pasiune pen
tru volei. Iată-le în timpul unei partide amicale.

Fobi K STBLORIAN

Locuitorii orașului Galați au 
fost sîmbătă și duminică marfo. 
fii uneia dintre cele mai impor
tante manifestații sportive de 
masă din regiunea lor : Sparta
chiada fetelor. Cele peste 300 de 
fete cîștigătoare ale etapelor pre
mergătoare ținalei pe regiune 
și-au disputat întîietatea pentru 
titlul de campion al Spartachia- 
dei fetelor.

Participantele la întreceri din 
cele 12 raioane ale regiunii, în 
majoritate colectiviste, au ținut 
să răsplătească frumoasa primi
re făpută de gazde, oferind în
treceri deosebit de pasionante.

In acest an întrecerile sportive 
ale Sparțachiadej fetelor ș.șu 
desfășurat |a disciplinele : atle
tism, baschet, handbal, volei, tir 
și natație, dintre care baschetul 
și handbalul pînă la etapa ra
ională, restul cu etapa finală pe 
regiune. Acest lucru a dat un 
caracter larg întrecerilor oferind 
totodată dispute dirze, de un bun 
nivel tehnic. Accentul deosqpit în 
această ediție a Sparțachiadej fe
telor, a fost îndreptat spre raioa
nele și întreprinderile unde par
ticiparea fetelor la viața sporti
vă era redusă, obținîndu.se suc. 
cese foarte însemnate pe această 
linie.

Unul din cele mai concludente 
exemple de acest gen ni-1 oferă 
raionul Vrancea. Pînă la Spar
tachiada fetelor pct'iyitatea din 
acest raion avea un caracter 
foarte restrîns. Prin această 
competiție însă numărul fetelor 
antrenate în sport a sporit con
siderabil. Aproape 800 de tinere 
au participat |a întrecere în a.

------------------

Crosul
„Să întîmpinâm 

7 Noiembrie"
întrecerile etapei de masă a 

crosului „7 Noiembrie" au fost 
precedate în orașul Galați, așa 
cum era și firesc de altfel, de-o 
largă popularizare a acestei com
petiții. Un număr mare de afișe 
au fost răspîndite în tot orașul, 
pe panouri așezate la loc vizibil, 
care chemau tineretul la startul 
tradiționalului cros de toamnă. 
Prin grija Comitetului orășenesc 
al U.T.M., activiștii organizației 
noastre, îndeosebi secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M. și 
responsabilii sportivi, au cunos
cut, cu prilejul unei convocări 
speciale, regulamentul și probele 
întrecerii, precum și modul de 
organizare și desfășurare a 
competiției. A doua zi după a- 
ccastă ședință, în întreprinderi 
școli sau institute de învățămînl 
superior au și început înscrierile 
participanților. O mărturie a en
tuziasmului de care dau dovadă 
tinerii gălățeni cu prilejul acestei 
ediții a crosului „Să întîmpinâm 
7 Noiembrie“ este oferită de fap
tul că în numai cîteva zile s-au 
înscris șă participe la întreceri 
10.800 tineri, dintre care 2.860 
fete.

Asociația sportivă „Ancora“ a 
Șantierului Naval din Galați, cea 
a întreprinderii textile și a Școlii 
medii nr. 2 au și organizat’deja 
desfășurarea primelor dispute.

Zilele acestea se vor desfă
șura primele întreceri ale etapei 
de masă a asociației sportive 
„Gloria C.F.R. Galați“ și a In. 
treprinderii „11 Iunie“, care, se 
pare, au rămas ceva mai în 
urma celorlalte asociații sportive 
din oraș.

FR. HURMUZIS 
activist al Comitetului 

regional Galați 
al U.T.M.------ v------  

Campionatul 
republican de oină

Duminică pe stadionul Tinere
tului din Capitală a luat sfîrșit 
turneul final din cadrul celei 
de-a 9-a ediții a campionatului 
republican de oină.

După două zile de întreceri în 
care toate cele șase echipe par
ticipante s-au prezentat bine pre. 
gătite, dovedind marea dezvolta, 
re pe care a luat-o sportul nos
tru național, titlul de campioană 
republicană pe anul 1959 a fost 
cucerit de echipa Dinamo IV Bă- 
neasa cu 15 puncte.

O frumoasă comportare a a. 
vut și de data aceasta formația 
„Avîntul" a colectiviștilor din 
comuna Curcani, clasată pe lo. 
«ul doi cu 11 puncte.

ceastă competiție evidențiindu.se 
comunele Năruja, Vrincioaia, 
Vidra și multe altele. Un frumos 
succes a obținut raionul Filimon 
Sîrbu, care a reușit să cucereas
că drapelul de raion fruntaș pe 
regiune.

Cea de a doua ediție a Sparta- 
chiadei fetelor din regiunea 
Galați a consemnat un frumos 
succes pe linia antrenării fete
lor în activitatea sportivă. Mo
bilizați de organizațiile U.T.M. 
la această ediție au luat parte 
începind de la faza pe comună 
și terminînd cu întrecerea finală 
pe regiune, un număr de aproa
pe 26.000 de fete. Succesul înre
gistrat de această competiție se 
datorește în primul rînd măsuri
lor luate de comitetul regional 
U.T.M. privind popularizarea a. 
cestei întreceri în rîndul fetelor, 
pentru atragerea lor în număr 
cit mai mare pe terenurile de 
sport.

In numeroase comune, ca Gă- 
geștj, Străoani, Pechea, partici
parea fetelor ia întrecerile din 

cadrul Spartachiadei a fost de 
peste 80 la sută, iar la întreprin
derile mari unde lucrează un 
mare număr de femei, ca între
prinderile textile Galați, au fost 
antrenate 90 la sută din numă
rul tinerelor muncitoare.

Este demnă de subliniat iniția, 
tiva comitetului regional U.T.M. 
de a invita cîte un reprezentant 
din fiecare regiune U.T.M. în ve
derea unui schimb de experien
ță privind antrenarea fetelor în 
sport.

Spartachiada fetelor din re
giunea Galați a demonstrat în 
modul cel mai elocvent că atunci 
cînd există inițiativă, cînd se a- 
cordă toată atenția activizării fe
telor în viața sportivă se poate 
obține un succes deplin.

E. P1TULESCU

Sportul în Jările capitaliste

Campioni la...
ridicol

tn țările capitaliste, viața 
sportivă este încă obiectul unor 
condamnabile atitudini de dis
criminare. Sînt nenumărate 
fapte care denotă poziția unor 
guverne din Occident care se 
opun dorinței sportivilor de a 
folosi întîlnirile internaționale 
pentru a se cunoaște mai bine, 
pentru a contribui astfel la în
tărirea relațiilor de prietenie în
tre popoare.

Printre cei care se pot lăuda 
cu adevărate „performanțe“ in 
această materie sînt autoritățile 
italiene.

Puțină vreme a trecut de cînd 
în orașul Torino au luat sfîrșit 
Jocurile mondiale universitare 
de vară. Timp de șapte zile a- 
tenția iubitorilor de sport din 
lumea întreagă a fost îndreptată 
asupra întrecerii celor mai buni 
sportivi-studenți din toate con
tinentele, performanțele reali- 
date demonstrînd că în rîndurile 
mișcării sportive studențești exis
tă numeroase cadre de valoare 
internațională. La fel ca și anul 
trecut, participarea la aceste 
Jocuri a sportivilor-studenți din 
țările lagărului socialist a făcut 
ca nivelul întrecerilor să fie mult 
ridicat. Ediția din acest an a 
Jocurilor mondiale universitare 
a constituit un succes. Ea 
a prilejuit un schimb de ex
periență rodnic. Tocmai de aceea 
apar extrem de bizare încercă
rile făcute de autoritățile ita
liene de a împiedica buna desfă
șurare a acestor întreceri. Folo
sind tot felul de subterfugii, re
prezentanții Ministerului de Ex
terne jtalian au refuzat să acor
de viza de intrare sportivilor din 
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană. 
Motivul invocat pentru această 
măsură, care s-a limitat pînă la 
sfîrșit numai asupra sportivilor 
coreeni, a fost că Italia nu în
treține relații diplomatice ofi
ciale cu aceste țări. Ește pe de
plin întemeiat protestul Comite
tului Central al Uniunii tineretu
lui democrat din Coreea care 
subliniază că „aceasta este o ac
țiune dușmănoasă, în contradic
ție cu spiritul sportului, cu ideea 
Jocurilor Olimpice și cu intere
sele comune .ale studenților din 
lumea întreagă care aspiră la 
prietenie și la o mai bună înțe
legere“.

Un alt exemplu ne arată 
că măsurile ostile ale autori
tăților ietaliene la adresa sportivi
lor din țările de democrație 
populară nu s-au limitat la atît. 
în aceeași perioadă, cînd la To
rino sp desfășurau întrecerile 
Jocurilor mondiale universitare, 
autoritățile, de la Roma au re
fuzat vize pentru echipa națio
nală de ciclism a R.D. Germane, 
in frunte cu campionul mondial 
amator Gustav Adolf Schur. care 
fusese invitat de Federația ita
liană de ciclism să participe la 
o cursă internațională în nordul 
Italiei. Aceleiași discriminări con
damnabile i-a căzut victimă și 
înotătorul Karl Heintz Kutschke, 
din R.D Germană, care a fo3t 
împiedicat să participe la o cursă

de fond organizată de Federația 
italiană de natație pe Marea A- 
driatică.

Cei care au căzut victime a- 
cestor acte de discriminare sînt 
sportivi cu renume internațional, 
animați de dorința fierbinte ca 
prin sport tineretul să se cu
noască mai bine, să se împrie
tenească sincer. Or, tocmai un 
asemenea lucru np le convine 
celor care vor să păstreze at
mosfera „războiului rece66.

Cum era și de așteptat ulti
mele acțiuni ale oficialităților 
italiene au stîrnit indignare nu 
numai în țările socialiste dar și 
în numeroase state occidentale, 
și în primul rînd în Italia. A- 
ceașta cu atît mai mult cu cît 
anul viitor, la Roma, se va des
fășura cea de-a XVII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară, ca
racterizată tocmai prin ideea in
terzicerii oricărei discriminări 
împotriva sportivilor, indiferent 
de naționalitate, apartenența 
politică, religie sau culoare. 
Este semnificativ în această pri
vință articolul ziarului „Tutto
sport" din Torino care scrie: 
„La un an înaintea Jocurilor O- 
limpi.ee, asistăm la o discrimi
nare atît de absurdă și puerilă...66 
Ziarul „IJUnita66 atrage atenția 
că hotărîrea guvernului de a re
fuza vize de intrare sportivilor 
din diferite țări nu poate să 
creeze decît suspiciuni că acest 
lucru se va petrece și anul viitor 
cu prilejul Olimpiadei. într-un 
articol consacrat aceleiași pro
bleme ziarul vestgerman „Hanno
verische Presse66 a scris: „Auto
ritățile italiene creează cu încă- 
pățînare conflicte. Cu un an îna
intea Jocurilor Olimpice de la 
Roma, autoritățile italiene, cu 
refuzul lor de a acorda vize, duc 
în mod hotărît o politică lipsită 
de succes, cu ajutorul căreia nu 
va putea fi creat un climat fa
vorabil Jocurilor Olimpice66. La 
rîndul său, cunoscutul ciclist 
Gustav Adolf Schur a declarat 
unui corespondent al agenției 
A.D.N.: „De multă, vreme gu
vernul italian ridică obstacole 
în calea sportivilor din țările so
cialiste. El a demonstrat în fe
lul acesta poziția sa față de le
găturile sportive pașnice dintre 
popoare precum si fată de ideea 
Jocurilor Olimpice. Gîndindu-mă 
asupra motivelor care au deter
minat o asemenea poziție din 
partea guvernului italian. am 
ajuns la concluzia că ele sînt 
determinate de teama ca munci
torii italieni să nu afle adevărul 
despre țările noastre“.

Acestea sînt faptele împotripa 
cărora în ultimul timp s-a ridi
cat glasul de protest al sportivi
lor și iubitorilor de sport ciriștiți 
din toate țările lumii. Ziarul 
„L'Humanite" se exprima plastic 
atunci cînd scria : „Domnilor gu
vernanți. italieni, schimbați-vp a- 
titudinea. Sportivii vin cîntînd 
pentru o competiție pașnică. Ac
ceptați ca ei să atace recordurile 
dacă nu vreți să-l stabiliți pe 
acela al ridicolului...“.

I. RETEGAN
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de cost cu 5,78 la sută 
depășită,
31 august 
de cost 
la sută.
nu și-a

însă

realizîndu-se 
o reducere a

Acum cîteva zile, ia organiza, 
ția U.T.M. de la I.C.I.L. Con
stanța a avut loc adunarea ge
nerală de dare de seamă și a- 
legere a noului comitet U.T.M. 
înainte de a vorbi despre adu
nare, să facem cunoștință cu 
întreprinderea, foarte tînără și 
în continuă dezvoltare.

Secția de bază a acestei între
prinderi este acum fabrica de 
produse lactate. Pînă în anul 
1958, fabrica avea o capacitate 
redusă de producție. Primind 
utilaj nou, fabrica s.a mo
dernizat, s-a automatizat în mare 
măsură, ajungînd anul acesta — 
prin sporirea capacității de pro
ducție — să prelucreze zilnic 
o cantitate întreită de lapte. In 
același timp, a crescut foarte 
mult și numărul sortimentelor 
produse. Prin eforturile în
tregului colectiv de muncitori și 
tehnicieni, sarcina de reducere a 
prețului 
a fost 
pînă la 
prețului 
de 6,68 
Fabrica 
îndeplinit 
planul de pro
ducție la toate 
sortimentele și 
mai ales la lap. 
te de consum și 
la produse pre
lucrate din lapte de oaie.

— Traducîndu.se insă în via
ță sarcinile puse de partid pen
tru îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii și avînd în vedere ma
rea dezvoltare a stațiunilor de 
pe litoral care contribuie la spo
rirea cerințelor de asemenea pro
duse — spunea în adunare tova
rășul Iani Andriadis, directorul 
întreprinderii — fabrica continuă 
să se modernizeze prin instala
rea de noi agregate și să-și spo
rească capacitatea de producție. 
Reducerea în continuare a pre
țului de cost, îndeplinirea planu
lui la toate sortimentele și mai 
ales îmbunătățirea calității pro
duselor și lărgirea sortimentelor 
— iată sarcinile mari și impor
tante care stau în fața colectivu
lui de muncitori, tehnicieni și 
ingineri ai fabricii.

Aproape 90 la sută din munci
torii fabricii sânt tineri, membri 
ai organizației U.T.M. Mai mult 
decît atît. Șase dintre cei 7 in
gineri ai fabricii și conducătorii 
principalelor sectoare ale fabricii 
sînt utemiști, după cum tot ute- 
miști sînt și inginerul șef, șeful 
serviciului desfaceri, cel al labo
ratorului și alții.

Se poate spune deci că fabrica 
este într-adevăr tînără prin vâr
sta ei și prin colectivul care lu
crează aici. Din această realitate 
izvorăște și principala sarcină a 
organizației U.T.M.: mobiliza
rea activă a tuturor utemiștilor 
și tinerilor în procesul de pro
ducție pentru îndeplinirea obiec
tivelor economice puse de partid 
în vederea sporirii producției a- 
limentare, satisfacerii cerințelor 
crescînde ale oamenilor muncii.

Și acum să revenim la aduna
re. Era normal deci ca munca 
tineretului în producție să repre
zinte problema nf. 1 în analiza 
adunării generale de dare de 
seamă și alegere a noului comi
tet U.T.M. Darea de seamă și 
discuțiile din adunarea generală 
trebuiau să oglindească frămân
tările acestui colectiv tînăr pen
tru rezolvarea sarcinilor care.i 
.stau în față. Din păcate lucru
rile nu s-au întâmplat așa. Da
rea de seamă a adus în fața u- 
temiștilor situația îndeplinirii 
sarcinilor de producție, a redu
cerii prețului de cost, dar nu a 
făcut o analiză temeinică a lip
surilor în mobilizarea tinerilor 
la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, n-a vorbit nimic des
pre sarcinile de viitor, n-a con
stituit ,o Șază pentru dișepții vii, 
creatoare așa du.pș cum era de 
așteptat. Vorbind despre munca 
în producție a utemiștilor, darea 
de seamă nu a făcut altceva de

Lipsuri în
și desfășurarea adunării 

generale de dare 
de seamă și alegere 

în organizația U. T. M.
a I.C.I.L. - Constanța

cît să-i numească pe fruntași și 
pe codași. Este semnificativ în 
această privință următorul fapt: 
un utemișt întrebînd secretarul 
organizației U.T.M. după citirea 
dării de seamă care dintre cele

Ä';

B

; f

ff,

pregătirea

3 brigăzi utemist« de producție 
s-au situat în fruntea întrecerii, 
a primit următorul răspuns: „In 
darea de 6eamă am vorbit în ge
neral despre acest lucru pentru 
că toate brigăzile sînt bune“.

De fapt acest mod general de 
a trata problemele a caracterizat 
întreaga adunare. Nu numai da
rea de seamă dar și luările de 
cuvînt, puține la număr, au fost 
telegrafice și generale.

Cind Aii Estat, șeful sec
ției pasteurizare, a început 
să vorbească despre frămîn- 
tările colectivului lui de mun
că pentru găsirea unor me
tode de creștere a productivi
tății muncii și a calității produ. 
selor, a fost oprit de tovară
șul Jiloveanu Constantin, in. 
structorul comitetului orășenesc 
U.T.M., care conducea adunarea, 
pe motivul că acest lucru nu in
teresează adunarea. Deși în sală 
se aflau utemiști care puteau să 
aducă o contribuție esențială la 
analiza matură a activității tine, 

retului în pro. 
ducție, care pu
teau face propu
neri prețioase 
pentru viitor, ca, 
de pildă, ingine
rul șef Cornel To- 
citu și alții au 
stat în adunare 
indiferenți, da
torită atitudinii 
prezidiului. De 

altfel, discuțiile pe marginea dă
rii de seamă au durat în total 
55 de minute. Lozinca afișată la 
loc de cinste în sala de ședințe 
„Tovarăși, alegerile U.T.M. să 
contribuie în mod efectiv la dez
voltarea criticii și autocriticii“, nu 
a găsit cadru prielnic pentru în
făptuirea sa.

Această situație oferă explica
ția pentru ce hotărârile luate de 
adunare sînt generale, puțin in
teresante și nu oferă un plan 
concret, bogat de activitate 
în viitorul an, organizației 
U.T.M. de aici, în vederea spori
rii contribuției tineretului la în
deplinirea sarcinilor de produc
ție, pentru îmbunătățirea muncii 
de educație comunistă.

Hotărîrile luate nu sînt de na
tură să ducă la îmbunătățirea 
muncii brigăzilor utemiste de 
producție, a postului utemist de 
control care există doar în 
scriptele organizației. Hotărîrile, 
16 la număr, cuprind lucruri care 
în mod obișnuit stau in fața ori. 
cărui comitet U.T.M-, ca de pil
dă : organizarea adunărilor ge
nerale, încasarea cotizațiilor etc.

Cine este vinovat de proasta 
organizare a acestei adunări? 
Desigur, în primul rînd comite
tul U.T.M. de aici. Vinovat însă 
este și Comitetul orășenesc 
U.T.M. Constanța oare nu a a- 
jutat și nu a îndrumat această 
organizație U.T.M. în pregătirea 
și desfășurarea adunării genera
le de dare de seamă și alegere a 
noului organ de conducere. Abia 
cu o oră înaintea începerii adu
nării, în fabrică a sosit un in
structor al comitetului orășenesc 
U.T.M. care a cerut în grabă să 
vadă darea de seamă pregătită. 
Acest tovarăș, care venea pen
tru prima dată în fabrică și care 
nu.i cunoștea pe tineri și munca 
lor, a rămas să ajute la desfășu
rarea lucrărilor, Ce fel de aju
tor putea da el când era complet 
străin de munca acestei organi
zații, am arătat.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța trebuie să ajute comi
tetul nou ales al organizației 
U.T.M. de la I.C.I.L. pentru a-și 
începe activitatea pornind de la 
necesitatea rezolvării probleme- 
Jor majore care stau în fața co
lectivului lor și anume, mobili
zarea și mai activă a tineretului 
în producție, sprijinirea condu
cerii fabricii în îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid. Dar din 
felul în care s-a desfășurat *- 
ceastă adunare, comitetul orășe
nesc U.T.M. trebuie să desprindă 
concluzia că n-u-i este permis să 
neglijeze nici o organizație de 
bază mare ori mică, că trebuie 
șă ajute la timp și concret în 
pregătirea și desfășurarea fie
cărei adunări de alegeri și că a- 
cest ajutor nu se poate mărgini 
la trimiterea unui activist care 
să asiste la adunare.

I. ȘERBU

in cercul de artă plastică al 
tineretului din raionul „I. V.

Stalin", din București 
Foto: P. POPESCUFestivitatea dezvelirii 

monumentului lui Suvorov
In comuna Suvorov din re

giunea Galați, pe locurile în 
care acum 170 de anj generali
simul Alexandr Vasilievici Su
vorov a repurtat o strălucită 
victorie împotriva trupelor oto
mane, duminică a avut loc festi
vitatea dezvelirii monumentului 
ridicat în amintirea marelui con
ducător de oști rus.

La festivitatea dezvelirii mo
numentului au luat parte tova
rășii general colonel Ion Tuto
veanu, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate, A. Stoianovici, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Galați al P.M.R., N. Gă- 
neț, președintele Sfatului popu
lar al regiunii Galați, general 
maior Gh. Zaharia, Virgil Flo- 
rea și Aurel Mihale, directori 
generali în Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, reprezen
tanți ai organelor locale de par
tid și de stat din orașul și ra
ionul Focșani, din comuna Su
vorov, precum și un mare nu
măr de oameni ai muncii și 
țărani colectiviști din regiunea 
Galați.

A luat parte generalul ma-

Inaugurarea căminului 
cultural din Otopeni

Duminecă după-amiază a avut 
loc inaugurarea căminului cultu
ral „Nicplae Bălcescu“ din Oto
peni, aflat sub îndrumarea Tea
trului Național „I. L. Caragiale**.

Brigada artistică de tineret a 
Teatrului Național „I. L. Cara
giale“ a prezentat un spectacol 
intitulat „Cum semeni așa cu- ° 
legi”, alcătuit din trei comedii 
satirice într-un act și un program 
de recitări.

(Agerpres)

Filmul „Soarta unui om“ este 
izvorît cu fidelitate din nuvela 
lui Șolohov și, în același timp, 
este o operă de artă cinemato
grafică independentă, nuvela ser
vind ca bază creării cu mijloace 
specifice, a unei opere noi, de o 
excepțională valoare artistică. 
Este imposibil de spus pînă unde 
este vorba de pană șolohoviană 
și de unde începe măiestria regi
zorului Bondarciuk, dar nu înca
pe îndoială că — în ciuda fap
tului că regizorul atribuie toate 
meritele scriitorului — marele 
prozator a fost completat în a- 
cest film de un as al artei cine
matografice. Serghei Bondarciuk 
valorifică splendid în film toate 
calitățile prozei șolohoviene con
centrate în această scurtă nuve
lă, le prezintă spectatorului în
tr-un mod extraordinar de plas
tic și expresiv în minunată sa 
viziune proprie, care nu o con
trazice, ci o îmbogățește pe cea 
a scriitorului.

Cine este acest om a cărui 
soartă este atît de importantă în- 
cît este supusă unei largi dezba
teri artistice într-o operă capi
tală ? Este un simplu om rus, cu 
un nume comun: Andrei Soko
lov, cu o viață, pînă la o vre
me, obișnuită, cu calități obiș
nuite. Da, calități obișnuite, tipi
ce pentru poporul țării din care 
face parte, și care, în _ același 
timp au uimit o lume întreagă. 
Prezentarea acestor calități do
vedește extraordinara importan
ță și necesitate a acestei dezba
teri artistice

Boris Polevoi relata în „Poves
tea unui om adevărat“ despre 
faptul că, la procesul de la 
Nürnberg, căpeteniile naziste au 
recunoscut că principala lor 
greșeală a fost faptul.de a nu fi 
cuposcut și înțeles pe „rușii so. 
vietici“, „enigmaticul om rus“. 
In imbecilitatea și cruzimea lor 
de fasciști, aceste căpetenii nici 
n-ar fi putut să înțeleagă o a- 
semenea măreție umană. Nu 
există nici un „enigmatic om 
rus“, ci există doar frumusețea 
morală, forța și dîrzenia, idealul 
nobil pe care i le-a dat omului 
din popor regimul sovietic, par
tidul comunist. Aceste calități 
sînt puse în lumină cu pregnanță 
artistică în cărți ca „Povestea 

ior I. P- Juravliov, atașatul mi
litar al Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă.

In fața monumentului era a- 
liniată o gardă de onoare.

Din însărcinarea guvernului 
R. P. Romîne, generalul colonel 
Ion Tutoveanu a dezvelit în a- 
cordurile impurilor de stat ale 
R. P. Romîne și Uniunii Sovie
tice, monumentul închinat me
moriei Iul Suvorov.

Statuia, o operă monumentală 
ce-1 înfățișează pe generalisi
mul A. V. Suvorov călare, este 
realizată de sculptorul Marius 
Butunoiu.

Generalul colonel Ion Tuto
veanu a evocai memoria lui 
Alexandr Vasilisvici Suvorov, 
subliniind că în bătălia ce s-a 
purtat acum 170 de ani pe aceste 
locuri și la care, alături de 
trupele ruse au luptat și volun
tari romîni, s-a legat o strînsă 
prietenie și frăție de arme între 
ostașii ruși și romîni.

Garda de onoare a defilat 
apoi prin fața monumentului.

In cursul zilei, în parcul din 
preajma monumentului generali
simului Suvorov, a avut loc o 
serbare populară.

(Agerpres)

Cocktail cu prilejul aniversării 
Armatei polone

Luni seara, atașatul militar 
naval și al aerului al Republicii 
Populare Polone la București, 
colonelul Adam Lewko, a oferit 
un cocktail cu prilejul celei de-a 
16-a aniversări a Armatei po
lone.

Au luat parte tovarășii gene
ral de armată Leonfin Săfajan, 
ministrul Forțelor Armate, Au
rel Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, gene- 
ral-colonel Ion Tutoveanu, ad
junct al ministrului Forțelor Ar

^Soarta unui
unu! om adevărat“ de Boris Po
levoi, „Caracterul rus“ de Alexei 
Tolatoi, nuvela lui Șolohov, cărți 
care preamăresc pe omul sovie
tic și, în același timp, dau un 
sever avertisment acelora care 
ar încerca să repete fatala „gre
șeală“ a agresorilor hitleriști.

Povestindu.și viața care l-a 
încercat atît de greu, calvarul 
său — eroul filmului, Andrei 
Sokolov se miră oarecum de fap
tul că, deși a trecut prin atitea 
grozăvii, a scăpat necontenit tea
făr. Fără îndoială că aici a exis
tat și o doză de întâmplare, dar 
nu acesta este lucrul cel mai de 
seamă. Esențialul relevă că An
drei Sokolov a supraviețuit, ca 
să spunem așa, trupește fiindcă, 
în primul rînd, a rezistat sufle
tește, nu s.a plecat în fața tero
rii fasciste, a avut mereu încre
dere în vitalitatea orînduirii so
cialiste și în victoria asupra na
zismului, a dus cu el, peste tot 
unde l-au purtat tragicele lui 
peregrinări, umanismul omului 
socialist, dragostea de patrie și 
de familie, ura față de tot ce e 
a’ntluman: jaful, trădarea, cru
zimea, egoismul animalic, capita
list. Deși s-a despărțit cu greu 
de familia alături de care a cu
noscut fericirea simplă, modesta, 
Sokolov se aruncă în luptă cu 
hotărîre, dîndu.șj seama de pri
mejdia care o reprezintă hitleris- 
mul pentru țara lui. Conduce un 
camion cu muniție și, deși e ur
mărit de avioanele dușmane, 
înaintează cu dîrzenie spre pri
ma linie a frontului, pînă ce o 
explozie a unei bombe îl azvirle 
într.un șanț, rănit, amețit. Cînd 
se trezește, e luat prizonier de 
nemții care înaintaseră între 
timp. Dacă faptul de a fi prizo
nier l-a pus în imposibilitate de 
a mai lupta cu arma în mâini, 
acest lucru nu constituie nicide
cum pentru el uri motiv de a ab
dica de la mărețele principii mo
rale ale omului sovietic. Sokolov 
și ceilalți ostași căzuți prizonieri 

Deschiderea cursurilor 
Universității 

muncitorești de educație 
muzicafâ

In sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală a avut loc luni după- 
amiază deschiderea cursurilor 
Universității muncitorești de edu
cație muzicală, prima instituție 
de acesț gen din țara noastră, or
ganizată de Uniunea Compozito
rilor din R. P. Romînă și de 
Consiliul sindical orășenesc Bucu
rești.

Cursurile Universității vor avea 
loc de două ori pe lună și por 
fi ținute de muzicologi și com
pozitori. Pe lingă lepțiile ce vor 
fi ilustrate prin exemplificări 
muzicale, in cadrul anului de în- 
vățămînt vor avea loc și 8 con
certe educative, susținute de prin
cipalele formații muzicale profe
sioniste și amatoare din Capitală. 
Pentru acest an s-au înscris peste 
600 oameni ai muncii din rîn- 
durile formațiilor artistice de 
amatori din Capitală.

Lecția de deschidere, intitulată 
„Ce ne spune muzica și cum să o 
înțelegem”, a fost prezentată de 
muzicologul Eugen Pricope. Lec
ția a fost însoțită de înregistrări 
pe bandă de magnetofon.

(Agerpres)

mate, Dionisie Ionescu, șeful Ce
remonialului de stat, generali și 
ofițeri din Ministerul Forțelor 
Armate ale R.P. Romîne, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. Po
lone la București, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

se ajută tovărășește între ei pen
tru a rezista marșului obositor 
și a nu fi secerați de mitralie
rele fasciste, ei ÎȘi ascund tova
rășii care la cerința hitleriștilor 
urmau să fie executați. Sokolov 
este un om așezat, blînd, înțele
gător. Cînd are de.a face însă 
cu un fjcălos el știe să riposteze 
cum se cuvine. Auzind pe un 
trădător cum se laudă ca își va 
denunța tovarășii fasciștilor, So
kolov nu pregetă șă-i facă a- 
cestuia șeama, pentru a curăța 
colectivul de o buruiană primej
dioasă, otrăvitoare.

Prizonieratul lui Sokolov nu 
este o simplă captivitate. Fas
ciștii nu numai că au încălcat 
cele mai elementare norme in-

Cronica
ternaționale în această direcție, 
dar au dus o politică premedi
tată de exterminare a prizonie
rilor și în același timp au în
cercat să distrugă sufletește pe 
cei care ar fi rezistat în vreun 
fel terorii fizice, să facă din ei 
niște animale haine și robi su
puși. Numai că acest plan mîr- 
șav n-a reușit câtuși de puțin cu 
Andrei Sokolov ca și cu ceilalți 
oameni sovietici. Purtat din 
lagăr in lagăr, din uzine ale 
morții în locuri de sfirșeală, prin 
înfometare și muncă peste pu
teri, străbătînd de la un cap la 
altul teritoriul stăpînit de hitle
riști, Sokolov rezistă, nu cedea
ză nici un milimetru din demni
tatea lui de om, de cetățean so
vietic. Cu ultimele sale puteri îl 
ajută pe un prizonier complect 
epuizat să care enormele pie
troaie cu brațele, spre a nu fi 
împușcat. Cu bestialitate, un 
SS-ist ÎI aruncă pe cel ajutat cu 
un gest de o neglijență cinică în 
prăpastie spre a-i dovedi că de
geaba își ajută semenii, că nu 
trebuie să se gândească le așa

Serbarea din comuna Răcari
In comuna Răcori a avut loc 

duminică o mare serbare a prie
teniei romîno-sovietice.

Încă din primele ore ale di
mineții, mii de oameni ai mun
cii din Răcari și din împreju
rimi s-au adunat în parcul co
munei pentru a participa la fe
stivitate.

Cei prezenți au vizitat cu in
teres expozițiile care înfățișau 

•remarcabilele realizări obținute 
de poporul sovietic pe drumul 
construirii comunismului, expozi
ții de mașini agricole, expozițiile 
agrozootehnice ale gospodăriilor 
agricole de stat și gospodăriilor 
colective din regiunea Bucureșți, 
ale căror producții șporite se da
toreze aplicării agrotehnicii îna
intate și folosirii experienței 
sovhozurilor și colhozurilor în 
organizarea și mărirea producției 
agricole.

Pe două estrade, frumos ame
najate, s-au desfășurat pînă seara 
tîrziu programe artistice, prezen
tate de corurile și echipele de 
dansuri ale căminelor culturale 
din satele și comunele Brănești,

Duminică au continuat în Ca
pitală manifestări însuflețite în 
cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

La Casa prieteniei romîno-so
vietice A.R.L.U.S. a avut loc 
dimineața o frumoasă serbare a 
pionierilor din Capitală dedi
cată pionierilor din Moscova. 
După deschiderea serbării cu 
ceremonialul pionieresc, pionierii 
Ionescu Florica și Niculescu 
Mihai, care au fost vara acea
sta în tabăra pionierească so
vietică de la Artek, au vorbit 
celor prezenți despre viața fe
ricită a pionierilor sovietici, 
despre căldura cu care aceștia 
au înconjurat pe pionierii ro
mîni. S-a trimis apoi un mesaj 
pionierilor din Moscova. Serba
rea ș-a încheiat cu un program 
artistic alcătuit din cîntece și 
dansuri prezentat de corul și 
orchestra de copii a Casei prie
teniei și echipa de dansuri a 
Palatului pionierilor, precum și 
din recitări în limba rusă și 
romînă.

După-amiază, tot la Casa 
prieteniei romîno-sovietice, în 

ceva. Și. totuși Sokolov se gîn
dește, mereu se gîndește la 
aceasta. Cînd comandantul lagă
rului, vrind să-1 umilească, îl 
pune să bea pentru ari îmbăta și 
a-1 face să se azvîrle ca un lup 
flamînd asupra mîncării, Soko
lov bea Pe nerăsuflate o sticlă 
de rachiu și cu eforturi formida
bile nu se clatină deloc, ciu
pește batjocoritor o coa jă de pîi- 
ne, iar restul pîjnii și slăninei, 
în ciuda foamei care-1 chinuia, o 
împarte îți mod egal cu tova
rășii din baracă.

Teroarea n-a reușit să anihi
leze ceea ce era sovietic, socia
list în conștiința lui Sokolov, 
n-a putut să-i înăbușe dorința 
de a reintra în rîndurile luptă-

f'ilmului
torilor. El evadează odată, este 
prins dar nu încetează de a pre
găti iar, cu mai multă grijă, o 
nouă evadare. In fiecare noapte 
el se gîndește sau visează Ia pa
tria lui dragă, la familia care 
reprezenta pentru el o părticică 
din marea lui țară, din iubitul 
său popor. Si iată că reușește 
să fugă din prizonierat și să a- 
jungă — aducînd cu această o- 
cazie un maior nazist capturat 
și importante documente — la 
ostașii sovietici. Este îngrijit, 
decorat și pleacă acasă unde gă
sește în locul căminului fami
lial, o groapă și în locul nevestei 

’ și a doi copii, doar o amintire 
r sfîșietoare Sokolov suferă imens.

dar nu dezarmează nici de data 
aceasta. Va lupta mai departe, 
va spera în refacerea vieții s.ale 
alături de fiul care i-a rămas, 
un viteaz căpitan de artilerie. 
Vine și ziua victoriei. Toți osta
șii sovietici se bucură în Berli
nul cucerit, numai Sokolov are 
fața împietrită : ultimul vlăstar 
al familiei, fiul său cel 
a căzut la datorie.

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Vîrteju, Odobești, echipa de dan
suri a Țesătoriei „Teleorman” din 
Roșiori de Vede, brigada artistică 
de agitație din comuna Potlogi 
și multe altele.

Numeroși țărani muncitori au 
participat la expunerile „Dezvol
tarea agriculturii sovietice în sep- 
tenal” și „Istoricele realizări ale 
științei sovietice în cucerirea spa
țiului cosmic”.

Capiii s-au întîlnit cu scriitorul 
Octav Pancu-Iași, care le-a vorbit 
despre viața copiilor sovietici.

Două caravane cinematografice 
au prezentat filme artistice și do
cumentare sovietice.

Sportivi din regiunea Bucu
rești s-au întrecut la diferite com
petiții sportive ; fotbal, volei, 
box, curse cicliste etc.

Seara au avut loc retragerea eu 
torțe și un frumos foc de tabără.

Serbarea din comuna Răcari, 
care a durat pînă seara tîrziu, s-a 
transformat înlr-o călduroasă ma
nifestare a prieteniei dintre po
poarele rojuîn și șoyietic.

(Agerpres)

Manifestări însuflețite
ciclul „Știința și tehnica sovie
tică în slujba construirii comu
nismului“, a avut loc simpozio
nul cu tema „Epocalele realizări 
ale științei și tehnicii sovietice 
în explorarea spațiului cosmic“. 
Au luat cuvîntul prof. univ. 
Victor Vîlcovici și prof. univ. 
Călin Popovici.

Seara s-a inaugurat la Casa 
prieteniei romîno-sovietice ciclul 
de „Filme sovietice premiate la 
festivalurile internaționale“. 
După cuvîntul introductiv rostit 
de tov. V. Răchită, director ad
junct al Direcției rețelei cine
matografice și difuzării filme
lor, a fost prezentat filmul so
vietic „Soarta unui om“.

Tot duminică seara, la clubul 
Universității „C. I. Parhon“, a 
avut loc o manifestare în cadrul 
căreia sute de studenți din Ca
pitală au ascultat expuneri ale 
colegilor lor care au petrecut 
vacanța de vară în Uniunea 
Sovietică ca invitați ai studen
ților sovietici. Studenții bucu- 
reșteni și-au manifestat entu
ziast dragostea și prețuirea

Reușesc cumplitele lovituri 
să-l fringă pe Sokolov, să-l facă 
a capitula, a renunța ia speran
țe ? Nu. Ceea ce n-au reușit 
fasciștii nu va obține, de bună 
seamă, nici soarta haină a a- 
cestui minunat om. Dragostea 
lui de viată și de oameni prinde 
iar glas și Sokolov se atașează 
unei ființe plăpînde Și greu în
cercată și ea: un orfan rămas 
pe drumuri în timpul războiu
lui. Sokolov se apropie de el, îl 
îndrăgește și, la un moment dat, 
îi spune o minciună, poate pri- 
rna și ultima minciună din viața 
lui, îi spune copilului că el îi 
este tată. Cît de înălțătoare și 
nobilă este această „minciună“ 
care unește două ființe atît de 
dureros chinuite de război și de 
fascism și care se hotărăsc să 
nu cedeze în luptă, să meargă 
înainte împreună cu întreaga so
cietate sovietică spre viitorul fe
ricit I Cît de splendid a reali
zat Bondarciuk această scenă I 
Sokolov stă la volanul camionu
lui alături de băiat și, la un mo
ment dat. îi spune că e tatăl 
său. Cu un strigăt inimitabil, 
plin de toată durerea sufletului 
de copil torturat de monstruosul 
măcel pornit de hitleriști, și plin 
de toată fericirea de a-și fi gă
sit un părinte, copilul îi sare de 
git. Sokolov îl strînge lingă el 
și tace, tace îndelung, pentru a 
nu tulbura cu nici o silabă a- 
ceastă clipă minunată, intre 
timp camionul, slăbit din strîn- 
soarca mâinilor lui pe volan, ni
merește intr-un șanț. După ce se 
liniștește, cu un gest hotărît, 
Sokolov pornește motorul, scoa
te camionul din șanț și-și conti
nuă drumul. Cest simbolizînd 
puterea acestui om de a lua iar 
viața de la capăt cu putere.

Acesta este numai umjl din 
exemplele care dovedesc neobiș
nuita sobrietate și plasticitate a 
stilului cinematografic al lui 
Bondarciuk. Dar cîte altele nu 
s-ar putea pomeni. Iată coloane

Deschiderea expoziției 
„Arhitectura sovietică“

Cu prilejul Lunii prieteniei 
romfao-sovietice, luni la amiază 
s.a deschis la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Capitală 
expoziția „Arhitectura sovietică“.

Expoziția constituie o expresie 
a efortului creator al arhitecților 
și al constructorilor sovietici în 
marea operă de construire a 
comunismului. Numeroase foto
grafii și planșe oglindesc uriașa 
dezvoltare a orașelor și satelor 
din Uniunea Sovietică, înfăți- 
șînd case de locuit, spitale și 
sanatorii, școli și case de cul
tură și alte construcții social
culturale ridicate în anii puterii 
sovietice.

In expoziție sânt prezentate 
proiectele de concurs, recent ter
minate, ale Palatului Sovietelor 
din Moscova, proiecte care carac
terizează ultimei? realizări ale 
arhitecților sovietici.

(Agerpres)

pentru colegii lor sovietici, 
pentru marele popor șoyietic.

★
In cursul zilei de luni, mii 

de oameni ai muncii au audiat 
cu viu interes conferințe des
pre ultimele succese ale științei 
și tehnicii sovietice, despre lupta 
pentru pace a Uniunii Sovietice, 
ținute în cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice.

La Casa de cultudă a Combi
natului metalurgic Reșița s-a 
deschis expoziția „Cartea tehni
că sovietică în ajutorul munci
torilor reșițeni“ și a avut loc 
un simpozion cu tema „Pe calea 
tehnicii comunismului“.

La Constanța, peste 40.000 de 
oameni ai muncii au participat 
la manifestările prilejuite de 
Luna prieteniei romîno-sovietice 
organizate )a cele 336 cămine 
culturale din regiune.

Conferințele și expunerile des
pre realizările științei și tehnicii 
sovietice care au avut loc în 
orașele și comunele regiunii 
Stalin au fost audiate de peste 
70.000 oameni ai muncii.

de oameni se îndreaptă spre o 
clădire pătrată cu coș înalt. Un 
lagăr fascist." O clădire cu o sin
gură intrare. Oamenii intră nu
mai pe aici nu și ies. Nici un,cu- 
vînt care să explice. Dar, în
cet aparatul se ridică și pri
vește spre coș. Acolo sînt trîm- 
be groase de fum. Iată ce se a- 
lege din oameni: fuin ; iată cum 
„civilizează“ naziștii Europa. 
Altă scenă care durează exact 
trei secunde. Sokolov s-a întors 
în baracă cu pîinea și slănina 
dată de Müller. O dă să fie îm
părțită. Și vedem apoi niște 
mîini care cîntăresc cu ajutorul 
unei balanțe primitive din beți- 
șoare și sfori, minuscule bucă
țele de piine și slănină. Bucă
țele care nu pot da nici gustul 
alimentului dar mi-te să satu
re. Principalul este — și acea
sta spune gestul cîutăririi — că 
s-au făcut bucăți egale, că fre
care om sovietic va simți că 
n-a fost uitat, că în baraca lor 
domnesc, în ciuda terorii, legile 
umane ale socialismului și nu 
dreptul junglei pe care vor să-l 
impună fasciștii. Sau altă sce
nă. Sokolov se pregătește să e- 
vadeze și, găsind un soldat ger
man beai, îl dezbracă de unifor
ma pe care o va folosi mai tîr
ziu. O clipă obiecti.vul se opreș
te asupra rnîinii sale care apucă 
o cărămidă. II va omorî pe fas
cistul dezarmat ? Nu. Sokolov 
pune cu grijă cărămida la căpă- 
tiiul soldatului care, lungit între 
niște ruine, aiurează beat turtă. 
Omul sovietic este superior în 
umanismul său, pe care-1 dove
dește și fată de inamicul nepu
tincios.

Bondarciuk, regizorul, a fost 
complectat în acest film în mod 
fericit de Bondarciuk actorul, la 
fel de sobru, expresiv, calm. 
Alături de el, a jucat cu simpli
tate și emoție Zenaida Kirienfco 
(pe care am mai văzut-o în „Pe 
Donul liniștit“).

„Soarta unui om“ este un film 
care, alături de „Zboară cocorii“, 
„Al 41-lea", „Casa în care lo 
cuiesc" și altele, dovedește uria
șul avint al cinematografiei so
vietice — expresie a mersului 
victorios înainte al U.R.S.S. spre 
comunism.

B. DUMITRESCU

Traduc%25c3%25aendu.se
faptul.de


Idealurile înalte 
ale comunismului cîștigă 
inimile oamenilor muncii 

de pretutindeni

Ce scriu ziarele britanice

în legătură cu convocarea 
cit mai grabnică 
a unei conferințe 

la cel mai înalt nivel
MOSCOVA 11 (Agerpres).— 

TASS transmite: Luînd cuvîn- 
tul la mitingul colectivului U- 
zinei siberiene de construcții de 
mașini grele din Krasnoiarsk, 
care a avut loc la 9 octombrie, 
Nikita Sergheevici Hrușciov a 
subliniat că în prezent, cînd 
după vizita sa în S.U.A. s-a 
conturat o anumită îmbunătă
țire în relațiile dintre state, u- 
nele personalități cu vederi re
acționare depun toate eforturile 
pentru a defăima acele realizări 
pozitive obținute în ultima vre
me în slăbirea încordării inter
naționale.

Hrușciov a subliniat că va 
mai fi necesar să se ducă o 
luptă perseverentă pentru pace, 
Imperialiștii, a spus el, se tem 
ca nu cumva, lichidarea „răz
boiului rece“, înlăturarea încor
dării internaționale să se reper
cuteze asupra profiturilor lor.

Vreau să vă vorbese pe scurt 
despre discuțiile pe care le-am 
avut în America. In timpul a- 
cestor discuții, unii reprezen
tanți americani au vorbit în re
petate rînduri despre pretinsa 
libertate de răspîndire a idei
lor. Ei au încercat să mă con
vingă de necesitatea de a răs- 
pîndi mai larg în țara noastră 
cărți, filme selecționate în mod 
special de ei, de a transmite ne
stingherit emisiuni radiofonice. 
Ei vor să ne impună tot felul 
de murdării care să otrăvească 
conștiința oamenilor sovietici. 
Putem noi oare să admitem a- 
ceasta ? Desigur că nu. Oamenii 
noștri nu vor să folosească o 
hrană stricată de otrava ideilor 
burgheze.

Eu le-am spus politicienilor 
americani: Hai să ne bazăm
relațiile noastre pe următorul 
principiu: să cumpărăm de la 
dv. ceea ce ne convine, iar dv. 
luați de la noi ceea ce vă con

Evoluția pe orbită a stației 
automate interplanetare

MOSCOVA t2 (Agerpres). — TASS transmite : Stația auto
mată interplanetară continuă să înainteze pe orbita stabilită. 
După ce a trecut de apogeu (punctul cel mai îndepărtat de Pă- 
mînt), stația automată interplanetară a început să se apropie de 
Pămint și la 12 octombrie ora 20, ora Moscovei, ea se găsea la 
ò depărtare de Pămînt de 456.000 km.

Cind a atins apogeul orbitei, stația automată interplanetară 
avea viteza cea mai mică, de aproximativ 0,4 km pe secundă. 
După trecerea apogeului viteza stației interplanetare a început 
să crească și la 12 octombrie ea a fost de aproximativ 0,5 km 
pe secundă. In zborul ei ulterior pe măsură ce stația interpla
netară se va apropia de Pămînt viteza ei va spori necontenit.

La 12 octombrie, ora 20, ora Moscovei, stația automată inter
planetară a continuat să se găsească în constelația Ophigchus, 
avînd următoarele coordonate ecuatoriale : ascensiunea dreaptă 
— 16 ore, 51 minute, 19 secunde, declinația — 9 grade, 26’, 24’’. 
In acest timp stația interplanetară s-a aflat deasupra unui punct 
al suprafeței Pămîntului avînd coordonatele 22 grade, 42’, lon
gitudine vestică și 9,1 grade latitudine nordică.

Potrivit datelor obținute de pe bordul stației automate inter
planetare, în cursul emisiunii din 12 octombrie aparatajul insta
lat pe bordul stației a continuat să funcționeze normal. Urmă
toarea emisiune în care vor fi transmise datele măsurătorilor va 
avea loc la 15 octombrie între orele 17 și 18, ora Moscovei.

Există posibilitatea trimiterii 
pe Lună de aparate automate 

dirijate
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

TASS transmite: Savantul so
vietic Vsevolod Fedînski con
sideră că legătura telemetrica 
cu aparatele stafiei automate 
interplanetare, legătură care 
a fost realizată deja pe o dis
tanță considerabilă, DEMON
STREAZĂ POSIBILITATEA 
TRIMITERII PE LUNA DE 
APARATE AUTOMATE DI
RIJATE DE PE PĂMÎNT.

într-un articol publicat de 
ziarul „Pravda“, dr. Fedînski 
subliniază că în acest fel Luna 
va deveni obiectul unor cer
cetări prin metode geofizice.

Calificînd realizarea legă-

Alegerea de noi membri nepermanenfl 
în Consiliul de Securitate

0 majoritate constantă s-a pronunțat 
în favoarea candidaturii R. P. Polone

NEW YORK 12 trimisul spe
cial Agerpres C. RADUCANU 
transmite: Adunarea Generala 
ON U. s-a întrunit luni 12 oc
tombrie dimineața în ședință 
plenară avînd pe ordinea de zl 
alegerea a trei noi membri ne- 
permanenți în Consiliul, de 
Securitate în locul Canadei, Ja
poniei și statului Panama, ale 
căror mandate expiră la 31 de
cembrie anul acesta. Noii mem
bri aleși vor deține locuri în 
Consiliul de Securitate în viito
rii doi ani. Votarea se face prin 
vot secret și este necesară o 
majoritate de două treimi pen
tru alegerea candidatului.

La primul scrutin, doi dintre 
candidați, delegații statelor E- 
cuador și Ceylon, au întrunit 
majoritatea generală, fiind de
clarați aleși. Pentru locul trei, 
care revine de drept țărilor din 
Europa răsăriteană și care fu- 

vine. Să luăm unul de la ce
lălalt numai ce este mai bun, 
să facem schimb cu ceea ce 
este mai bun, iar mărfurile al-, 
terate consurnați-le singuri.

Pentru poporul sovietic, a 
subliniat Hrușciov, nu există 
idealuri mai înalte decît idealu
rile marxism-leninismului.

El a relevat că capitalismur 
apune și că in locul lui pășește 
triumfătoare orînduirea nouă 
socialistă, comunistă. Idealurile 
înalte ale comunismului cîștigă 
inimile oamenilor muncii.

Hrușciov a condamnat încer
cările unor personalități din 
S.U.A. de a acuza Uniunea So
vietică de amestec în treburile 
interne ale altor țări. Ei vor. 
a spus Hrușciov să arunce pe

Cuvintarea 
lui N. S. Hrușciov 

la Krasnoiarsk
seama noastră toate păcatele și 
nenorocirile lor, printre care și 
grevele de masă ale muncitori
lor care au loc la ei. Nu veți 
reuși, a spus Hrușciov, să a- 
runcați asupra comuniștilor răs
punderea pentru toate dificultă
țile și contradicțiile capitalis
mului. Din momentul în care a 
apărut proprietatea privată asu
pra mijloacelor de producție, de 
cînd există clase, se duce o 
luptă neîntreruptă între muncă 
și capital și ea se va duce pînă 
la victoria celor care creează 
toate valorile materiale în 
viață.

Cînd am fost în America, a 
amintit Hrușciov, am fost ade
sea întrebat dacă noi nu am 
lansat racheta pe Lună într-un 
moment special ales pentru a 
coincide cu vizita mea în 
S.U.A. ? Eu răspundeam : Nu 
aveți decît să faceți la fel. De 

turii telemetrice cu racheta 
la o distanță de peste 400.000 
km drept o realizare dintre 
cele mai mari, Fedînski de
clară că acesta ESTE UN PAS 
IMPORTANT ÎN CREAREA 
DE PROIECTILE COSMICE 
TELEGHIDATE. UN PAS 
CARE CROIEȘTE DRUMUL 
SPRE ZBORURILE INTER
PLANETARE.
| Dr. Fedînski arată că fie ți 
numai zborul circumlunar al 
celui de-al treilea „Lunnik“, 
țtumai traiectoria lui poate 
procura informații prețioase 
despre forma Lunei.

>ese, în urma politicii discrimi
natorii impuse de S.U.A., ocupat 
de Japonia, au fost prezentate 
candidatura Poloniei și aceea a 
Turciei sprijinită de Statele U- 
nite. Adunarea a procedat la 12 
tururi de scrutin succesive, fără 
ca vreunul din candidați să ob
țină majoritatea necesară, adică 
54 din voturile Adunării.

Analiza rezultatului de pînă 
acum al votului arată însă ca 
o majoritate constantă și fermă 
atingînd 47—48 dintre delegați 
s-au pronunțat în favoarea can
didaturii Poloniei, în timp ce 
Turcia n-a putut obține de
cît 33-35 voturi. Votarea ur
mează conform regulelor de pro
cedură să continue în ședința de 
după-amiază, cînd în cazul unui 
rezultat definitiv se va trece 
mal departe la alegerea a șase 
noi membri în Consiliul Econo
mic și Social O.N.U. 

ce n-ați lansat voi racheta pe 
Lună într-un moment care sa 
coincidă cu vizita mea ?

Lansarea sateliților artificiali 
ai Pămîntului și a rachetelor 
noastre cosmice, a subliniat 
Hrușciov, este o operă măreață. 
Prin aceasta, vorbind la figurat, 
poporul sovietic a susținut in 
fața întregii lumi diploma sa 
de maturitate.

Hrușciov a subliniat că pia
nul septenal sovietic va fi nu 
numai îndeplinit, ci și depășit.

Pentru a asigura o creștere 
rapidă a economiei naționale, 
pentru a înfăptui cu succes tre
cerea de la socialism la comu
nism, a subliniat el, trebuie să 
se dezvolte multilateral știința 
și tehnica, trebuie să fie preg.|« 
tiți mai mulți specialiști califi
cați. Americanii sînt uimiți de 
faptul că anul trecut au fost 
pregătiți în țara noastră 94.000 
de ingineri în timp ce în țara 
lor nu au fost pregătiți decît 
35.000. In ce privește numărul 
inginerilor noi depășim S.U.A. 
aproape de trei ori. Cine va ri
dica știința la un nivel mai 
înalt, cine va pregăti mai mulți 
specialiști, acela va obține suc
cese mai mari, a subliniat 
Hrușciov.

Se știe, a subliniat Hrușciov, 
că imperialiștii fac mare zarvă 
declarind că ar acorda ajutor 
țărilor slab dezvoltate. Ce dau 
ei însă în realitate ? Ei acțio
nează potrivit proverbului: 
„Ia-ți ție ce nu-mi trebuie mie“. 
Ei dau fărîmituri'.e din ceea ce 
au jefuit și jefuiesc, exploatînd 
popoarele țărilor slab dezvol
tate din punct de vadere econo
mic.

A fost o vreme, a continuat 
Hrușciov, cînd ei jefuiau și țara 
noastră. Această vreme însă a 
apus pentru totdeauna și astăzi 
imperialiștii or mai vedea tre
cutul cînd și-or vedea ceafa.

Succesele noastre, a spus 
Hrușciov, sînt cu atît mai în
semnate cu cît astăzi nu sîn- 
tem singuri. Crește și se întă
rește puternicul lagăr socialist. 
Prietenia popoarelor țărilor so
cialiste este mai trainică ca ori- 
cînd. Toate țările socialiste aju- 
tîndu-se una pe alta merg cu 
încredere spre marele nostru 
țel comun, spre socialism, spre 
comunism.

Cînd forțele contrarevoluțio
nare din Ungaria au încercat să 
răstoarne orinduirea populară, a 
amintit Hrușciov, noi am consi
derat de datoria noastră interna- 
ționalistă să îndeplinim ru
gămintea guvernului revoluționar 
muncitoresc-țârănesc din Unga
ria și să ajutăm clasa munci
toare ungară, să ajutăm poporul 
muncitor din Ungaria să zdro
bească contrarevoluția. Și noi 
am îndeplinit această sarcină. 
Cînd am fost în Ungaria am vă
zut ce profundă mulțumire și re
cunoștință nutrește poporul ungar 
față de Uniunea Sovietică pen
tru acest ajutor frățesc.

Se întăresc legăturile frățești, 
care leagă țara noastră de Polo
nia, al cărei popor muncitor, sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, merge cu în
credere pe calea construirii so
cialismului.

Legături strînse indisolubile de 
prietenie frățească leagă Uni
unea Sovietică de marea Repu
blică Populară Chineză, de Ce
hoslovacia, Bulgaria, Romînia, 
Republica Democrată Germană, 
Albania, de toate țările puterni
cului lagăr socialist. Și în a- 
ceastă prietenie rezidă unul din 
marile izvoare ale forței noastre, 
ale succeselor noastre comune.

Relații bune s-au întemeiat la 
noi, cu țări iubitoare de pace, 
ca India, Afganistan, Indonezia, 
Etiopia.

Trebuie, a subliniat Hrușciov. 
să întărim și pe viitor prin 
toate mijloacele legăturile de 
prietenie cu toate țările, să 
luptăm pentru întărirea păcii în 
întreaga lume, să aplicăm con
secvent principiile coexistenței 
pașnice.

Nu de mult, în fața ambasa dei franceze din Londra a avut loc o manifestație a populației 
capitalei engleze împotriva expe riențelor atomice pe care Franța proiectează să le facă in 

Sahara
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LONDRA 12 (Agerpres). — În 
centrul atenției opiniei publice și 
a cercurilor politice din Anglia 
se află problema convocării cît 
mai grabnice a unei conferințe la 
nivelul cel mai înalt.

Semnificativ pentru starea de 
spirit ce domnește acum in 
Anglia este faptul că duminică, 
trei din cele mai importante săp- 
tăminale britanice, „Ohserver“, 
„Sunday Times“ ți „Sunday-Dis- 
patch“, făcînd bilanțul situației 
politice ața cum se prezintă ea 
imediat după alegerile parlamen
tare, consideră fără excepție că o 
conferință Est-Vest la nivelul cel 
mai înalt poate avea loc ți este 
bine să aibă loc cit mai curînd. 
Prevederile ziarelor menționate 
în ceea ce privește data convocă
rii ci variază doar între luna no
iembrie ți prima jumătate a lu
nii decembrie. „Sunday Dispatch” 
se consideră chiar în măsură să 
anunțe că în urma întrevederii 
care a avut loc în după amiaza 
zilei de 10 octombrie între Mac- 
millan ți Selwyn Lloyd, s-a ho- 
tărît ca guvernul britanic să 
susțină ideea fixării conferinței 
la cel mai înalt nivel pentru luna 
noiembrie la Geneva. Observatori

-----------•-----------

„Ne-a plăcut 
foarte muitw

MAREA BALTICA 11 (Ager
pres). — TASS transmite: 
„Ne-a plăcut foarte mult“, — 
astfel și-a exprimat impresia 
despre spărgătorul de gheață 
atomic „Lenin”, John McCone, 
președintele Comisiei americane 
pentru energia atomică, care 
împreună cu soția și cu un 
grup de cunoscuți specialiști a- 
mericani în problemele energiei 
atomice care fac o călătorie 
prin Uniunea Sovietică, au vi
zitat la 10 octombrie această 
navă.

„Va reuși totuși Achile să ajungă 
din urmă broasca țestoasă?“

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Sub titlul „Va reuși totuși A- 
chile să ajungă din urmă broas
ca țestoasă agenția TASS 
transmite următorul comentariu 
semnat de lvan Artemov despre 
raportul consacrat perspectivelor 
întrecerii economice între U.R.S.S, 
și S.U.A. publicat de Asociația 
națională de planificare, organi
zație particulară necomercială 
din S.U.A. Scopul acestui raport 
anunțat acum cîteva zile de o 
agenție americană, este de a do
vedi că U.R.S.S. nu este în stare 
să ajungă din urmă S.U.A. în 
această întrecere.

Raportul, a cărui elaborare a 
fost finanțată de Fondul Rocke- 
feller, a fost întocmit de A. Nove, 
profesor la Universitatea din 
Londra, care are în Occident 
reputația de specialist în econo- 
nomia sovietică.

Sofiștii antici — scrie I. Arte
mov — susțineau că Achile nu 
va ajunge niciodată din urmă 
broasca țestoasă. Economistul a- 
merican profesorul Nutter, a „do
vedit“ nu de mult ceva și mai 
paradoxal. în depozițiile sale în 
fața Comisiei economice mixte a 
Congresului S.U.A. el a pretins 
cu stăruință că în Rusia țaristă 
economia se dezvolta într-un ritm 
mai susținut decît acum, în anii 
puterii sovietice. Pentru a-și a- 
tinge scopul i-a fost suficient să 
manevreze într-un anumit fel cu 
datele statistice.

Se pare că aceeași cale a fost 
urmată în „cercetările“ sale și 
de domnul Nove.

Care sînt deci argumentele în 
sprijinul concluziei raportului 
Asociației naționale de planifi
care că Uniunea Sovietică nu va 

Reprezentanți ai vechii și noii 
generații de specialiști de la 
Uzina Sumgai din R.S.S. Azer. 
baidjană : inginerul Aii Baira. 
mov și maistrul in secția de po- 

limerizări Nadejda Zaițeva 

diplomatici din capitala Angliei, 
citați de agenția Reuter, subli
niază că „există indicii care arată 
că o conferință la cel mai înalt 
nivel poate avea loc oricind, în
tre noiembrie a.c. ți primăvara 
anului 1960“. Marea Britanie, se 
spune în aceste cercuri, ar dori 
ca ea să aibă loc cît mai curînd.

în capitala Angliei se urmă
rește cu cea mai mare atenție e- 
voluția atitudinii adoptate în 
această problemă de cercurile ofi
ciale americane. Atît Casa Albă 
cît ți cercuri ale Departamentu
lui de Stat, relatează agenția 
United Press Internațional, se 
gindesc că începutul lunii decem
brie ar fi momentul cel mai po
trivit pentru o asemenea confe
rință. Oficialitățile, subliniază 
această agenție, consideră că nu 
există nici un motiv pentru a se 
amina pînă anul viitor conferința 
la cel mai înalt nivel.

Artiști romîni elogiati în U.R.S.S.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul „Sovet- 
skaia Kultura“ din 10 octombrie 
publică o cronică muzicală în 
care se ocupă de turneul în 
U.R.S.S. al cîntărețului romîn 
Nicolae Herlea.

Nicolae Herlea, scrie ziarul, a 
demonstrat marile calități ale 
vocii sale. El are un timbru fru
mos ți nuanțat ți o dicțiune cla
ră. Maniera sa de interpretare 
vădețte un deosebit gust artistic.

Cîntărețul romîn, care este do
tat cu o minunată voce de ba
riton lirico-dramatic, cu un larg 
diapazon, a cîntat la filiala Tea
trului Mare al U.R.S.S. ți în sala 
de concert „Ceaikovski" din 
Moscova.

★
LENINGRAD 12 (Agerpres).- 

TASS transmite: Expoziția gra
ficianului romîn Gy Szabo Bela, 
care a fost deschisă acum trei 
săptămîni la secția din Lenin- 

putea ajunge din urmă S.U.A. 
în întrecerea pașnică ? Bazîn- 
du-se pe calculele lui Nove, ex- 
perții Asociației au adus urmă
torul „argument“. Chiar dacă în 
viLorul septenal sporul mediu 
an „al al producției industriale so
vietice va fi de 8 la sută, așa cum 
este planificat, produsul național 
în U.R.S.S. nu va crește în an
samblu decît cu 6 la sută pe 
an.

De ce ? Nu se știe. Dacă ape
lăm la fapte vom, vedea fără 
greutate că această argumentare 
vădește o ignoranță flagrantă.

în produsul național al U.R.S.S., 
cota-parte a producției agricole 
reprezintă aproximativ 20 la 
sută. în continuare Nove afirmă 
că dacă se presupune că pro
ducția industriei va crește cu 8 
la sută pe an, iar produsul na
țional în ansamblu cu 6 la sută, 
înseamnă că în U.R.S.S. agricul
tura nu numai că nu se dezvoltă, 
dar chiar este în regres.

întreaga lume știe însă că în 
ultimii 5—6 ani, după lichidarea 
unor greșeli în conducerea ace
stei ramuri a economiei și după 
valorificarea a aproape 40.000.000 
de hectare de pămînturi î^țele
nite, agricultura sovietică se dez
voltă într-un ritm impetuos.

îi mai putem, informa pe ex- 
perții Asociației și despre o altă 
„noutate’ : în primele opt luni 
ale anului curent, primul an al 
septenalului, colhozurile și sov
hozurile U.R.S.S. au sporit pro
ducția de lapte cu 17 la sută, 
de carne cu 44 la sută.

Și acum al doilea argument : 
Declarînd că în următorii 10-12 
ani U.R.S.S. va depăși S.U.A., li
derii sovietici, presupunînd că

grad a Uniunii artiștilor din 
R.S.F.S.R., a fost vizitată de a- 
proximativ 10.000 de amatori de 
artă plastică.

Intr-o convorbire cu un co
respondent al agenției TASS, 
cunoscutul grafician sovietic 
Aleksei Pahomov, membru cores
pondent al Academiei de’ Arte a 
U.R.S.S., a declarat «ă în lucră- 
rile lui Gy Szabo Bela viața este 
oglindită puternic și veridic. 
Maestrul romîn, a adăugat el, 
stăpînește minunat arta gravurii.

Muncitorul Ivan Karpov a 
scris în cartea de impresii: „O 
artă minunată, puternică, lumi
noasă și foarte optimistă a unui 
mare maestru“.

„Am făcut cunoștință cu operele 
unui remarcabil maestru al gra
vurii, scrie unul dintre cei mai 
în vîrstă pictori din Leningrad, 
Adrian Kaplun. Gravurile lui 
Szabo Bela îmi plac deosebit ’de 
mult“.

sporul mediu anual al producției 
industriale din S.U.A. va fi în ur
mătorii șapte ani, în medie, de 2 
la sută, supraestimează, cică, po
sibilitățile propriei lor economii 
și subestimează posibilitățile eco
nomiei americane. Da, 2 la sută, 
în cele din urmă, aceasta, o va 
dovedi, firește, viitorul. Cit des
pre trecut, se poate trage numai 
concluzia ce urmează : dacă ju
decăm după indicii Buletinului 
editat de Oficiul federal ameri
can, în ultimul deceniu (pînă in 
1958) sporul mediu anual al pro
ducției industriei S.U.A. nu a fost 
cu mult mai mare de 2 la sută. 
Potrivit acelorași date, precum și 
datelor O.N.U., în 1958 nivelul 
producției industriale în S.U.A. 
(fără producția de energie elec
trică și extracția de gaze) a- 
proape că nu a depășit nivelul 
anului 1953.

Economiștii sovietici pornesc 
de la următoarele calcule. în 
1958 volumul producției indu
striale în U.R.S.S. a reprezentat 
53-55 la sută din nivelul S.U.A. 
în planul septenal de dezvoltare 
a economiei naționale (1959- 
1965) se prevede un spor anual 
al producției industriale de 8,6 
la sută. Potrivit evaluărilor se 
consideră totodată că sporul 
anual al producției industriale în 
S.U.A. va fi în medie de 2 la 
sută în următorii 7-10 ani.

Dar, judecind după toate da
tele, în primul an al septenalului 
sporul producției industriei so
vietice va fi nu de 8,6 la sută, ci 
de 11 la sută.

Va ajunge Achile din urmă 
broasca țestoasă ? Va atinge eco
nomia sovietică nivelul celei ame
ricane pentru a-l depăși apoi ? 
Cititorul neîmpovărat de înțelep
ciunea și ideile preconcepute ale 
d-lui Nove să răspundă singur la 
această întrebare — pe baza da
telor citate.

LONDRA. — La 12 octombrie 
primul ministru Macmillan a 
convocat prima ședință a cabi
netului după alegerile parlamen
tare. După cum anunță comen
tatorul politic al agenției Reuter, 
obiectul ședinței l.a constituit 
examinarea îndeosebi a proble
mei perspectivelor convocării 
conferinței la nivel înalt.

PHENIAN. — La 10 octom
brie a fost publicat la Phenian 
comunicatul comun coreeano-ce- 
hoslovac cu privire la vizita in 
R.P.D. Coreeană a delegației de 
partid și guvernamentale a R. 
Cehoslovace, in frunte cu Anto- 
nin Novotny.

ROMA. — Tn dimineața zilei 
de 12 octombrie minerii italieni 
au declarat o grevă generală de 
trei zile. Greviștii cer încheierea

Vizita delegației de partid 
și guvernamentală a R.P.Romîne 
la Bernburg (R. D. Germană)

BERLIN 12.— Coresponden
tul Agerpres transmite: După 
vizitarea orașului Halle, dele
gația de partid și guvernamen
tală a R.P. Romîne condusă de 
tovarășul Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P AIR., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a plecat du
minică dimineața Ia Bernburg, 
unde se află Institutul pentru 
cultura plantelor și noul Insti
tut de economie agricolă.

Delegația a fost întimpinată 
de cunoscutul om de știință ger
man, prof. dr. Oberdorf, condu
cătorul Institutului pentru cul
tura plantelor, prof. dr. Klem- 
nitz. directorul Institutului de 
economie agrară, precum și de 
numeroși colaboratori și sala- 
riați ai celor două institute.

Membrii delegației au vizitat 
expoziția, la care sînt prezenta
te diferite soiuri de porumb, ob
ținute în urma unor experiențe 
îndelungate, diferite plante fura
jere adaptate regiunilor umede, 
de munte etc., plante medicinale 
ca de pildă, mentă hibridă și va- 
leriană, apoi căpșuni care produc 
fructe lunar, noi soiuri de in și 
de cînepă.

Cu mindrie justificată au fost 
arătate delegației nojle clădiri 
ale Institutului de economie a- 
grară, la care pot învăța 700 
studenți anual.

Prof. dr. Oberdorf a subliniat 
strînsa colaborare a Institutului 
cu institutele de cercetări din 
țara noastră.

In încheierea acestei vizite a 
avut loc o masă comună. Au 
rostit toasturi secretarul Comite
tului regional de partid Halle, 
Frantz Melentiiin, și Friedrich 
Burmeister, ministrul Poștelor 
și Telecomunicațiilor, care și-au 
exprimat încrederea că în viitor 
colaborarea între R.D. Germană 
și R. P. Romînă va fi și mai 
strînsa.

A luat cuvîntul tovarășul 
Alexandru Moghioroș, care după 
cuvinte de înaltă apreciere în le
gătură cu dezvoltarea Republicii 
Democraie Germane și a rolu
lui pe care ea îl joacă in marele 
front al păcii și socialismului, a 
spus : „Părăsim mîine tara dv., 
dar nu vom uita cele văzute 
aici. Fiți siguri că în poporul ro
mîn găsiți totdeauna un aliat 
sincer. Vă aflați în postul avan
sat al frontului păcii. Vă urăm 
să obțineți succese deosebite în 
realizarea principalei sarcini a 
țărilor noastre, lupta pentru 
pace.

Tovarășul Alexandru Moghio
roș a invitat pe prof. dr. Ober
dorf, directorul Institutului pen
tru cultura plantelor, și pe prof. 
dr. Klemnitz, directorul Institu
tului de economie agrară, să vi
ziteze R.P Romînă.

In cursul după-amiezii de du
minică delegația R. P. Romîne 
s-a reîntors la Berlin.

★
BERLIN 12. — Coresponden

tul Agerpres transmite: Dele

unui nou contract colectiv. Gre. 
va este sprijinită de toate orga
nizațiile sindicale ale minerilor 
din Italia.

HANOI. — In seara zilei de 
11 octombrie a avut loc semna
rea Comunicatului comun vietna- 
mezo-poloncz. In numele R. D. 
Vietnam, comunicatul a fost sem. 
nat de Ho Ș.i Min, președinte al 
R. D. Vietnam, iar în numele 
R. P. Polone, de A. Zawadzki, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone.

PEKIN.—Agenția China Nouă 
anunță că la 11 octombrie, 
Cen I, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Chineze, și Suban. 
drio, ministrul Afacerilor Exter
ne al Indoneziei, au semnat la 
Pekin un comunicat comun. 

gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne condusă 
de tovarășul Alexandru Mo
ghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, care a participat la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a 10 a aniversare a R. D. 
Germane, a părăsit luni la a- 
miază Berlinul îndreptjndu-se 
spre patrie.

Delegația romînă a fost con
dusă la aeroportul Schonefeld 
de către Paul Scholz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al R.D. Germane, Erich Mu- 
ckenberger, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis
trul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane, dr. Hilde Benjamin, 
ministrul Justiției, reprezentanți 
ai corpului diplomatic acreditați 
la Berlin, ambasadorul R. P. 
Romîne, losif Puvak, și alți 
membri ai ambasadei romîne, 
numeroși activiști ai aparatului 
de stat și de partid din R. D. 
Germană, precum și numeroși 
oameni ai muncii.

După ce au fost intonate im
nurile de stat ale R. P. Romîne 
și R. D. Germane, tovarășul 
Alexandru Moghioroș, însoțit de 
tovarășii Paul Scholz și Erich 
Muckenberger, a trecut în re
vistă compania de onoare. A- 
poi, într-o atmosferă cordială 
membrii delegației și-au luat 
rămas bun de la cei prezenți.

Prof. Albert 
Schweitzer 

subliniază importanța 
propunerilor sovietice 

cu privire 
la dezarmare

BERLIN 11 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
A.D.N., luînd cuvîntul la Mun
ster cunoscutul om de știință 
prof. Albert Schweitzer, s-a pro
nunțat din nou pentru încetarea 
experiențelor cu armele nuclea
re. El a subliniat că toate po
poarele trebuie să lupte împotri
va reluării experiențelor cu a- 
ceste arme, în caz contrar, a 
arătat el. viața oamenilor, cul
tura lor, vor fi puse într-o mare 
primejdie.

A. Schweitzer a subliniat im
portanța propunerilor sovietice 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală. Fiecare pas în di
recția dezarmării generale, a de
clarat el, va reprezenta totodată 
un pas spre o pace adevărată 
între popoare.

------«------  

Conferința 
po întreaga Germanie 
a tineretului muncitor
din industria textilă 

și pielărie
BERLIN 12 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
ADN, la Gera a avut loc o con
ferință pe întreaga Germanie a 
tineretului muncitor din indus
tria textilă și a pielăriei. Parti- 
cipanțn la conferință au adre
sat tu'uror tinerilor muncitori 
din Germania occidentală che
marea de a se pronunța în fa
voarea creării unui front unic 
de lupta împotriva înarmării 
atomice a R.F.G.

Reprezentanții tineretului 
muncitor din cele două state 
germane au aprobat cu multă 
însuflețire propunerea de a se 
organiza un marș al păcii al ti 
neretului muncitor spre Bonn, 
după exemplul marșului mine
rilor.


