
Din tainele măiestriei sportive

Voința de a învinge
Grecescu
sportului,

Mereu în frunte. 
Indiferent care va 

am să-ți strîng 
te îmbrățișez cu

Constantin
maestru al 

dublu campion balcanic

In împrejurimile Casei de 
cultură a tineretului din ra
ionul „23 August" din Capi
tală, s-a disputat duminică 
etapa raională pentru ju
niori și junioare, a crosului 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
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După etapa I-a a 
crosului „Să întîmpinăm 

7 Noiembrie“

O întrecere de cros, așa 
cum este tradiționala com
petiție „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie“ are menirea să 
antreneze un număr mare 
de tineri în activitatea spor
tivă și fără îndoială, oferă 
un nimerit prilej de a scoate 
la iveală din rîndul sutelor 
de mii de tineri participanți 
noi elemente talentate.

Acest lucru a fost bine 
cunoscut din experiența ce
lorlalte competiții sportive de 
masă, și de organizatorii eta
pei a I-a, a actualei ediții a 
crosului „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie“ de la Uzinele „23 
August“ din București: co
mitetul U.T.M. și consiliul 
asociației sportive a uzinei. 
Este știut că la această în
trecere tinerii participă cu 
mult entuziasm. Și tocmai 
de aceea tovarășii din comi
tetul U.T.M. ai uzinei, s-au 
gîndit să folosească acest 
prilej pentru creșterea numă
rului tinerilor care activează 
în secțiile pe ramură de 
sport: atletism, fotbal, volei, 
gimnastică etc. Astfel s-a a- 
vut în vedere ca toți tinerii 
crosiști să fie îndreptați ime
diat după terminarea etapei 
de masă a întrecerii către 
sporturile preferate.

Uzina a fost împînzită cu 
afișele editate cu prilejul a- 
cestei ediții a crosului „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie“. 
Stația de radioficare a lost 
deosebit de promptă, dedicînd 
acestui eveniment o emisiune 
de aproape o oră. In aceeași 
zi, în organizațiile U.T.M. de 
secție au și început înscrie
rile de participare la cros.

La secția Motoare sînt 
deja 40 de crosiști. Nici cei 
de la „tehnologul șef“ și din 
alte secții ale uzinei n-au 
rămas mai prejos.

Consiliul asociației sporti
ve de-abia prididea cu repar
tizarea arbitrilor de traseu, 
*u împărțirea 
lui...

Cu fiecare zi 
siștilor creștea, 
minarea etapei 
•mărul participanților la a- 
xeastă întrecere trecea cu 
mult de o mie. Și un amă
nunt este demn de reținut: 
fiecare dintre cei peste 1.000 
de crosiști au participat pen- 

,tru prima oară într-o între
cere sportivă. Dintre ei fireș
te au ieșit la iveală tineri ta- 
•lentați. Adrian Popa, Dumi- 
'tru Simenescu, Vlad Vladi- 
mir, Dragoș Sflnțeanu, s-au 
dovedit dotați încă din între
cerile etapei pe uzină. Con
sacrarea, am putea spune, au 
făcut-o cu prilejul întreceri
lor fazei raionale, cînd for- 
mînd împreună reprezentati
va Uzinelor „23 August“, au 
cucerit titlul de echipă cam
pioană raională, obținlnd 
astfel și dreptul de a-și dis
puta intîietate-a în cadrul fa
zei orășenești. Este fără în
doială un succes. Dar cel 
mai de preț succes îl consti
tuie inițiativa organizației 
U.T.M. de a antrena pe epo- 
>siști în activitatea secțiilor 
pe ramură de sport. Aceasta 
bineînțeles, dacă acest lu
cru nu va fi cumva uitat, ci 
se va bucura pe mai departe 
de o preocupare atentă.

V. RANGA

echipamentu-

numărul ero- 
îneît la ter- 

pe uzină nu

DE PRODUCȚIE
In cursul anului 1959, în mai 

multe fabrici din orașul Ploești a 
fost introdusă gimnastica de pro
ducție, sub forma pauzei de cul
tură fizică. Inițiativa aceasta a 
fost lansată de Uniunea de cul
tură fizică și sport din locali
tate în strînsă colaborare cu co
mitetul orășenesc U.T.M. In 
prealabil o comisie de specia
liști, din care am făcut și eu 
parte, a studiat specificul mun
cii din diferite secții ale între
prinderilor, a întocmit programe 
corespunzătoare de exerciții fi
zice, a instruit instructorii vo
luntari și a condus desfășura
rea exercițiilor din primele 
pauze de cultură fizică.

Rolul de seamă în introducerea 
acestei activități folositoare l-au 
avut organizațiile U.T.M. din fa
brici. Utemiștii au fost cei mai en
tuziaști propagatori ai introducerii 
și extinderii gimnasticii de pro
ducție. Un exemplu în acest sens 
ne-a oferit organizația U.T.M. 
de la Fabrica „Ceramica“. Mun
ca de mobilizare a cit mai mulți 
tineri la practicarea gimnaste 
cii de producție, a început mai 
întîi prin gazetele de perete 
unde au apărut articole în care 
s-a explicat tinerilor muncitori 
caracterul reconfortant al gim
nasticii, faptul că ea întărește 
sănătatea, contribuie la ridica
rea productivității muncii. Acea
sta a fost însă numpi una din 
măsuri. Pe această linie au mai 
fost folosite programele stației 
de radioamplificare, ședințele 
cu secretarii organizațiilor de 
secții U.T.M. la care au fost 
invitați și o seamă de tineri mai 
ales instructorii sportivi volun
tari. După ședințele țintite, par. 
ticipanții, au devenit la 
rile de muncă adevărați 
pagandiști ai introducerii 
nasticii de producție.

locu- 
pro- 

gim. 
Roa

dele nu s-au lăsat mult aștep
tate. Treptat, treptat—la început 
fusese introdusă cu caracter 
experimental — gimnastica a cu
cerit majoritatea tinerilor mun
citori din secții. Aceeași preo
cupare față de introducerea gim
nasticii de producție a dovedit 
și organizația U.T.M. de la fa
brica de textile „Dorobanțul“. 
Iată ce ne spunea deunăzi tova
rășa Stela Burlacu, secretara 
comitetului organizației U.T.M. 
de la această fabrică 5
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Intîlnindu-se în cadrul între
cerilor campionatului orășe
nesc de volei, formațiile 
bucureștene „Știința" și „Vo
ința" au realizat o partidă 
interesantă, soldată cu vic
toria primei echipe la sco

rul de 3-2.

Noi succese ale unor atleji sovietici
Pe stadionul din Tallin a ai'ut 

loc la 25 octombrie o întîlnire 
prietenească intre atleții din 
R.S.S. Estonă ți o selecționată 
finlandeză. Deși s-au desfășurat 
pe zăpadă la o temperatură de 
minus 2 grade, majoritatea în
trecerilor s-nu soldat cu rezul
tate valoroase. 0 performanță

remarcabilă a obținut recordma
nul european la ciocan Vasili 
Rudenko, care a realizat o arun
care de 61,83 m. Proba de 3000 
m. obstacole a fost cîștigată dS 
atletul eston Lembit Virkus cu 
rezultatul excelent de 8’47”8/10. 
La săritura cu prăjina pe primul 
loc s-a clasat finlandezul Nus- 
trem — 3,90 m,

mîștij noștri au fost propaga
tori entuziaști ai gimnasticii de 
producție, explicind pe larg ține
rilor foloasele pauzei de cultură 
fizică, în păstrarea sănătății și 
sporirea randamentului în mun
că. Un exemplu în această di
recție îl consiituie instructoarea 
voluntară Iarca Ileana, secretara 
organizației U.T.M. a sectorului 
4 care a mobilizat toți tinerii din 
secția sa la programul acesta. 
Dar și ceilalți utemiști au fost 
factori mobilizatori în această ac
tivitate“.

Demn de remarcat mai este și 
un alt aspect, privind pătrunde
rea pe scară largă a gimnasticii 
de producție. Majoritatea ins
tructorilor voluntari care conauc 
cu multă pricepere programul 
gimnasticii de producție sînt u- 
temiști sau muncitori tineri și 
destoinici, care se achită con
știincios de sarcina încredințată.

Instructoarea Stela Burlacu 
spunea în discuția noastră : „La 
noi gimnastica a prins rădăcini 
puternice. Uneori cînd instructo
rii întirzie să dea semnalul de 
începere, tovarășele îi avertizea
ză : e timpul gimnasticii I Exer
cițiile se execută cu plăcere și 
convingere. Ele au devenit o a- 
devărată necesitate pentru reîm
prospătarea forțelor. După pauza 
de exerciții gimnastice simțim 
cum munca merge mai bine și 
fără îndoială că depășirea pla
nului secției în ultimul timp se 
datorește și acestui fapt.

Cum era și firesc, cu timpul 
pretențiile celor care practică 
gimnastica de producție 
cut. Nu cu mult timp în urmă u- 
temistele Emilia Bringea și Maria 
Kraus au cerut asociației sportive 
revizuirea programelor gimnas
ticii de producție în așa fel în
eît ele să cuprindă exerciții mai 
variate, mai complexe. în pri
vința acestei doleanțe le-arn și 
putut răspunde, 
regiunii U.C.F.S.
prevăzut un curs pentru iniție
rea instructorilor de gimnastică 
de producție, care să predea noi 
programe mai variate, mai corn- 
plexe.

Dacă în fabricile de mai sus 
utemiștii s-au dovedit a fi entu. 
ziaști propagatori ai gimnasticii 
de producție, nu același lucru se 
poate spune despre cei de la U- 
zinele „1 Mai“ sau de la rafină
riile orașului Ploești. Comitetele

U.T.M., asociațiile sportive din 
aceste locuri de nutncă, dovedesc 
nepăsare față de introducerea 
gimnasticii de producție în în
treprinderile lor. Pînă în pre
zent n-au luat nici un fel de 
măsuri pentru popularizarea a, 
cestei acțiuni, n-au recrutat inca 
tineri pentru a fi pregătiți ca in
structori ai programelor de gim. 
nasțîcâ de producție. Din acea, 
stă pricină în aceste locuri de 
muncă gimnastica de producție 
n.a fost încă introdusă. Și a- 
cest lucru este cu atît mai con
damnabil, cu cît a trecut timpul 
cînd se vorbea de gimnastică 
de producție ca despre o activi
tate în stadiul experimental. Ex
periența marilor întreprinderi 
din țara noastră confirmă din 
plin efectele binefăcătoare ale 
acestei activități, atit pentru să
nătatea muncitorilor, cît și pen
tru creșterea randamentului în 
producție. Este așa dar de dato
ria în primul rind a Consiliului 
orășenesc U.C.F.S. Ploești, să 
treacă de îndată la luarea unor 
măsuri eficace pentru extinderea 
gimnasticii de producție în cît 

multe întreprinderi din a-

De bună seamă, dacă vă pa
sionează atletismul, întrecerile 
sale antrenante, nu odată ați 
auzit pe stadion la vreo între
cere atletică exclamîndu-se :

— „Excelent, are o voință de 
fier, nu alta“. Sau : „Dacă avea 
mai multă voință cîștiga cursa".

Neîndoielnic voința are un rol 
hotărîtor în cucerirea unei vic
torii. Calitățile fizice, pregătirea 
tehnică nu sînt fructificate la 
valoarea lor cînd lipsește voința. 
Fără voință un sportiv oricît ar 
fi el de dotat din punct de vede
re fizic, oricît talent și pricepere 
ar avea, nu va putea ajunge, 
niciodată pe culmile măiestriei 
sportive. Și drumul către măies
tria sportivă nu-1 neted, pietruit. 
Este un drum plin de urcușuri 
și obstacole nebănuit de grele, 
în fața cărora nu trebuie să 
cedezi. Cum e șl firesc voința 
caracterizează pregătirea și e- 
voluția sportivului de tip nou. 
Ce altceva dacă nu dorința de-a 
le întrece, de a-ți măsura puteri
le cu tovarășii tăi de muncă de a 
reprezenta cu cinste culorile 
asociației sportive, onoarea uzi
nei te cheamă să pășești poarta 
unui stadion ?

Voința de a învinge mi-a adus 
și mie cu ani în urmă, pârtiei, 

' pînd la un cros de masă, prima 
victorie sportivă.

Voința, alături de calitățile fi. 
zice, mi-a adus, după ani de 
intensa pregătire cele opt recor. 
duri naționale și două titluri 
balcanice. In /drumul parcurs 
pînă aici, voința mi-a fost un 
prieten încercat, un tovarăș a- 
propiat. Ea a crescut, s-a matu
rizat odată cu calitățile mele 
fizice. Ba. mai mult, aș putea 
spune, că ea a stimulat pregăti
rea, evoluția și consacrarea 
mea. Voința a fost și va rămîne 
izvorul succeselor, a victoriilor 
cucerite, de a lungul anilor.

... Sînt mai bine de doi ani de 
cînd cu ocazia internaționalelor 
de atletism ale țării noastre, 
l.am cunoscut pe minunatul a- 
tlet sovietic Piotr Bolotnikov.

Bolotnikov mergea, tare. Dea- 
bia parcursesem două trei ture 
și ne depășise eu un avans apre
ciabil. Eram cu puțin în urma 
lui. Ritmul impus de el era 
foarte rapid. Din această pricină 
ajunsesem mult prea devreme 
la... punctul mort, cum 
noi, momentul în care 
punctul culminant al oboselii. 
Cam aici păreau că se opresc 
puterile mele fizice. Să abando
nez ? Niciodată n-am pierdut 
atît de rușinos. Dar simțeam că 
dacă aș mai face încă trei pași 
mă voi prăbuși. Oare n-am atîta

numim 
simțim

că în planul 
Ploești este

Călărețul Mîndru Dan de la 
clubul „Recolta" a realizat 
în cadrul concursului interna
țional de la Craiova rezul

tate cu totul remarcabile.
Foto î P. POP

P. DUNGACIU 
antrenor de gimnastică

practică 
au cres-

Duminica sportivă
După etapa de ieri a campio

natului republican de fotbal trei 
echipe se mențin în continuare 
în lupta directă pentru primul 
loc. Este vorba de C.C.A., U.T.A. 
și Steagul Roșu-Orașul Stalin. 
Echipa C.C.A. după evoluția ei 
de duminică pe Stadionul „23 
August“ a demonstrat încă odată 
excelenta formă în care se gă
sește lăsînd să se întrevadă ma
rile șanse ce le are în lupta pen
tru cucerirea titlului de campioa
nă. Militarii au jucat foarte bine, 
în compania unui adversar care 
nu și-a precupețit eforturile pen
tru a se ridica la nivelul adver
sarilor, ceea ce au și reușit. Ei 
au dovedit și de data aceasta 
multă maturitate în joc, subtili
tate și imaginație în atacuri, pro
motorul acțiunilor echipei mili
tare fiind Constantin. Progresul- 
București a demonstrat că vic
toria obținută în deplasare, du
minica trecută în fața echipei 
Știința-CIuj nu este întîmplătoa- 
re și că echipa se apropie de for
ma ei cea mai bună.

La Arad, U.T.A. cîș-. . . » < , 
tigat două puncte care au rea
dus-o pe loctil II în clasament 
prin victoria asupra echipei stu
denților din Cluj cu scorul de 
2—1. De remarcat forma exce
lentă a „veteranului” Petschow- 
ski, oare în afara faptului de a 
fi înăcri» cele două goluri a fosț

și în acest meci „oreierul“ ata
cului arădean.

La Lupeni, Dinamo-Bacău a 
eîștigat întîlnirea susținută în 
compania echipei Minerul din lo
calitate (scor 2—-1) în timp ce 
la Orașul Stalin, Steagul Roșu 
n-a putut întrece formația petro
liștilor din Ploești cu care au 
terminat la egalitate. Echipa Ra- 
pid-București desfășurînd un joc 
mai bun decît cele de pînă acum 
a reușit să întreacă formația di- 
namoviștilor bucureșteni cu sco
rul de 1-0 obținînd astfel cea 
de a treia victorie din actualul 
campionat.

Insfîrșit la Constanța, Farul a 
întrecut la scor echipa minieră 
Jiul (5-0), cucerind astfel două 
locuri în clasamentul general.

în categoria B seria I-a liderul 
a reușit să obțină o victorie în 
deplasare în dauna echipei Victo- 
ria-Suceava consolidîndu-și astfel 
poziția în clasament la o dife
rență de patru puncte față de 
cea de a doua clasată, Dinamo- 
Galați. In seria II-a jucînd cu 
Metalul Oțelul Roșu, Știința Ti
mișoara a obținut din nou o vic
torie la scor (4-0) păstrîndu-și 
diferența de un punct în fața 
celei de a doua clasate Dinamo- 
Pitești care la rîndul ei a obți
nut o victorie prețioasă în depla
sare în fața echipei Carpați-Si- 
■aia.

* Cu prilejul inaugurării se
zonului de hochei și patinaj din 
Capitală, Cupa F.R.H.P. a fost 
cîștigată de formația Casei Cen
trale a Armatei care a reușit 
să cîștige toate întîlnirile sus
ținute.

* La Timișoara au avut loc 
întrecerile criteriului de toamnă 
la canotaj academic, prilej cu 
care s-au întrecut aproape £00 
de concurenți reprezentînd 12 
cluburi. In clasamentul general 
pe echipe pe primul loc s-a 
clasat echipa Clubului sportiv 
școlar din Timișoara urmată de 
C.C.A și Flamura Roșie-Timi- 
șoara.

★
In cadrul „Gupei Europei“ la 

fotbal, pe stadionul „Levski" din 
Sofia s-a disputat jocul dintre 
echipele selecționate ale R.P. Bul- 
garia și Iugoslaviei. întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—0). Pentru sfer
turile de finală ale competiției 
s-a calificat echipa iugoslavă 
care cîștigase cu 2—0 primul 
joc disputat la Belgrad.

In sferturile de finală vor a- 
vea loc următoarele meciuri; 
U.R.S.S.-Spania ; Portugalia-Iu- 
goslavia ; R.P. Romînă-R.Geho- 
slovacă și Franța-Austria. Intîl- 
nirile (tur și retur) se vor des
fășura pînă 1« 1 mai 1960,

voință să termin cei 5000 m ? Și 
Piotr alerga.
Bravo, Piotr. 
fi rezultatul 
mîna, am să 
dragoste după terminarea luptei. 
Ești un minunat exemplu de 
voință.

Spectatorii (ah de cîte ori ma. 
au purtat acești prieteni spre vic
torie!) aplaudau entuziasmați a. 
ceasta aprigă dispută. Au ghicit 
și de astă dată momentul critic 
și simțeam în aplauze, încrede
rea lor.

— Voință, mai multă voință, 
parcă.mi spuneau, prietenii din 
tribune. In aceste momente grele 
mi-am amintit de prima mea vic
torie internațională.

...Pe catargul cel mai înalt se 
ridica mîndru steagul scump 
al patriei noastre, iar imensul 
stadion a fost inundat de acor
durile melodioase ale imnului 
nostru drag.

Care sportiv nu-și dorește 
oare să dăruiască patriei aseme
nea clipe înălțătoare ? Asemenea 
sentimente ne poartă spre vic
torie.

Și-am învins. Primul care m-a 
felicitat a fost Baloinikov. Mi-a- 
mintesc și acum cuvintele lui 
Piotr :

— Admirabilă voință ai Gos- 
tea.

— Ție trebuie să.ți mulțumesc 
Piotr. Exemplul tău, voința de a 
învinge căldura, un adversar ne
obișnuit pentru tine, m.a însufle
țit

Și de cîtă dreptate am avut 
m-ain convins a două zi. Piotr 
Bolotnikov a alergat cursa de 
10.000 m. pe o ploaie torențială, 
aducînd un nou record stadionu. 
lui Republicii.

Firește că numai voința ne.a 
purtat pe rind spre victorie. A- 
cest element moral, caracteri
zează munca asiduă, evoluția 
plină de succese a sportivilor so
vietici. Exemplul lor ne însufle
țește permanent pe noi, în pre
gătirea și evoluția noastră în în
treceri.

Dar nu m-aș mira de loc, dc 
m-ați întreba: bine, dar cum 
trebuie educată voința ?

Educarea voinței ește aș putea 
spune una din tainele măiestriei 
sportive. Procesul acesta destul 
de dificil are o ... lege nescrisă 
în vreun cod, dar deosebit de vi
abilă : să nu dai înapoi nici un 
moment, să nu abandonezi lupta 
oricît de grea ți s-ar părea. Șă

nu dai înapoi, mai ales după 
primul insucces, inevitabil înce
putului. Ai fost învins în prima 
sau a doua întrecere sportivă. In- 
toarce.te pe teren sau în sala de 
sport, cu gîndul să te pregătești 
mai bine la antrenamente. As
cultă-! cu mai multă atenție pe 
antrenorul sau profesorul tău. 
Nu-ți face niciodată concesii. 
Ai mereu mai multă încredere 
în forțele tale, în priceperea an
trenorului. El îți este prieten, 
te ajută. Astăzi nu ți-a reușit 
prea bine startul, sau poate fi
nișul ? Mai încearcă, odată, de 
două ori, de zece ori. Ai să reu
șești. Ai reușit, nu te înfumura. 
Și alții se străduiesc. Și ei se 
vor bucura de succese căci și 
ei luptă pentru educarea voin
ței, pentru a învinge. Voință în
seamnă să dorești astăzi să 
muncești la antrenament mai 
mult ca ieri, mai bine. Numai 
așa vei reuși ca mîine să fi și 
mai în formă, iar mult rîvnita 
victorie să-ți surîdă încă din 
start. Numaj așa printr-o voință 
de fier vei reuși să reprezinți cu 
cinste culorile asociației, culo
rile sportive ale scumpei noastre 
pairii.

Un atac a! echipei „C.C.A.*, 
care a dispus 
scorul de 4-1

bucureșteană

duminică cu 
de formația 
„Progresul"

In raionul Tg. Frumos

„Cupa agriculturii 
se desfășoară cu succes
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Turneul candidaților 
la titlul mondial de șah

Tal
cu

a remizat
Petrosian

de-a 26-a rundă a tur
la titlul

In cea 
neului candidaților 
mondial de șah, Keres l-a învins 
pe Benkd în 23 de mutări, în 
timp ce Tal a remizat cu Petro- 
sian la mutarea 24-a. Numai 
două ore a durat partida Smî- 
slov Gligorici, cîștigată de șahis- 
tul iugoslav la mutarea 18-a. 
S-a întrerupt o singură partidă 
în care Fischer are mare avan
taj la Olafsson.

înaintea ultimelor două runde 
în clasament continuă să condu
că Mihail Tal cu 18'/s puncte, 
urmat de Keres — l7i/2 puncte, 
Smîslov și Petrosian — 14 punc
te, Gligorici — 12*/2 puncte, 
Fischer IOV2 puncte (1), Olafs- 
son 9 (1), Benko 7 puncte, 
penultima rundă, a 27-a, se 
juca următoarele partide: 
scher-Tal ; Gligorici-Keres ;
lafsson-Smîslov 1 Benko-Petro- 
sian.

în 
vor 
Fi- 
O-

Forăști — satul acesta mic 
din raionul Tg. Frumos — a 
cărui echipă de gimnastică s-a 
întors de la faza finală a cupei 
Moldovei cu o victorie merita
tă, clasindu-se pe locul 11 — 
a început să iasă din anonimat 
datorită băiefilor ți fetelor sale 
care au îndrăgit deopotrivă 
munca ți sportul. Acum, tinerii 
țărani muncitori de aici for
mează o puternică ți închegată 
familie în gospodăria colectivă. 
Băieții ți fetele — vreo 90 la 
număr — alcătuiesc mai multe 
echipe sportive de volei, fot
bal, gimnastică, oină. Organi
zația V.T.M. ți asociația spor
tivă, conduse ți îndrumate da 
către organizația de partid, se 
preocupă în permanență ca ac
tivitatea sportivă să aibă un ca
racter de masă, căutînd in acest 
scop noi forme care să stimu
leze dragostea tinerilor pentru 
sport. Din această căutare vie 
ți continuă s-a născut inițiativa 
de a se organiza competiția de 
masă „Cupa agriculturii“ — 
inițiativă pe care consiliul ra
ional U.C.F.S. ți-u insușil-o ți 
a înscris-o în calendarul său 
sportiv. Această competiție este 
a tinerilor colectiviști din raion 
ți a tinerilor muncitori din 
G.A.S.-uri. care-ți dispută în
tâietatea în cadrul etapei pe uni
tate. Organizarea acestei com
petiții a urmărit citeva lucruri 
deosebit de importante, privind 
dezvoltarea bazei materiale a 
activității sportive in C.A.C. ți 
G.A.S. din raion, precum ți a- 
tragerea unei mase largi 
neri pe terenul de sport 
deosebi a fetelor. Există 
care să ne arate că aceste 
tive s-au atins, sau se vor atin
ge în continuare? Fără îndo
ială. lată, spre pildă, dacă pînă 
nu de mult tinerii colectiviști 
ți tinerii muncitori din acest 
raion puteau să se antreneze și 
să-ți desfățoare activitatea pe 
un număr redus de terenuri r 
7 de volei ți 9 de fotbal, în 
prezent ei au la dispoziție un 
număr de 13 terenuri de volei 
ți 33 terenuri de fotbal. Ace
stea au fost amenajate de ei. 
prin muncă voluntară, în fie
care cătun ți comună, în fie
care unitate. Conducerile unor 
G.A.C-uri, cum este cea din 
satul Forățli ți al G.AS. ca. de 
pildă Războieni, au procurat 
echipament nou de volei, fotbal 
ți atletism. De asemenea pînă 
în vara aceasta la competițiila

de ti- 
— in- 
indici 
obiea-

de mai mare amploare nu pu
teau fi antrenați de.cît cel mult 
300—400 de tineri colectiviști 
din raion. Acum, numai in cele 
4 G.A.C.-uri ți 2 G.A.S.-uri în 
care au avut loc întrecerile 
„Cupei agriculturii“ — aceasta 
a antrenat circa 400 de tineri 
din care aproape jumătate sînt 
fete. La G.A.C. din Forățli au 
participat la „Cupa agriculturii” 
90 de tineri dintre care aproa
pe jumătate fete, la G.A.C. din 
Totoețti 35 de tineri — 8 lete, 
la G.A.C. din Buznea 87 tineri-— 
19 fete, la G.A.C. din Bălțați 
30 tineri — 12 fete, la G.A.S- 
Războieni 20 tineri — 8 fete ți 
la G.A.St-Slrunga 20 de tineri. 
De menționat că aceste cifre 
reprezintă numărul tinerilor 
care muncesc cu hărnicie în a- 
ceste G.A.C.-uri ți G.A.S.-uri. 
Și alt fapt deosebit de impor
tant : cu acest prilej au ieșit 
la iveală noi talente sportive. 
Citeva exemple : Nicu Pasică 
din Forățti era cunoscut ți 
pină acum ca cel mai harnic 
utemist din colectivă, cu cele 
mai multe zile-muncă efectuate, 
băiat cu un dezvoltat spirit 
gospodăresc ți cu multă dra
goste pentru gospodărie, pentru 
avutul ei. Dar nimănui nu pu
tea să-i treacă prin cap că el 
este ți sportiv talentat. Lucruri 
asemănătoare pot fi spuse des
pre utemistul Gheorglie Mazilu 
din același G.A.C., care întors 
recent din armată s-a dovedit 
un fotbalist talentat, despre u- 
temistele Maria IJnguru și Ele
na Lupescu, voleibaliste ale 
echipei din G.A.C.-Buznea, des
pre utemistul Ion Moțoc de la 
G.A B.-Războieni etc. Im consi
liul raional U.C.FB. într-o vi
trină frumoasă se află o cupă, 
un drapel de fruntaș, citeva di
plome ți insigne. Acestea re
prezintă trofeele pentru care 
se vor întrece la faza pe raion, 
cîțtigătorii etapelor anterioare. 
Încă nu-i putem bănui pe feri- 
ciții învingători. Putem spune 
însă altceva : spre aceste tro
fee este ațintită privirea mul
tor sute de băieți ți fete din 
G.A.C.-urile și G.A.S.-urile din 
raionul Tg. Frumos. Organiza
țiile de bază V.T.M., colecti
vele sportive din acest raion 
fac totul pentru ca întreaga 
masă de tineri să i-a parte în 
bune condiții la această corn, 
petiție sportivă de masă.

6. SLAVIG

Elevii Școlii profesionale „Ernst Thälmann* Luciu Nicolae, Nan Ioan șl Hitsuh Wilhelm din 
anul I la o paitidă de șah.
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Să ne pregătim temeinic 
pentru viață, 

așa cum ne învață partidul

Luna prieteniei 
romino-sovietice

Serbarea de la Dragomirești-Deal

(Urmara din pag. l-a)

Șchiopu, domnește în internatul 
școlii „Nicolae Bălcescu“, adevă
rat cămin familial al elevelor. 
S-a demonstrat că stăpînirea 
problemelor de algebră, atracția 
literaturii sau istoriei, nu sînt 
de fel incompatibile cu munca 
echipelor de serviciu — la masă, 
în dormitoare, pretutindeni. 
Principiu de educație introdus 
la cererea elevilor, auto-deservi- 
rea, dă roade dintre cele mai 
bune.

Viața clasei muncitoare, con
cepția ei asupra muncii influen
țează cu un exemplu de mare 
strălucire comportarea elevilor. 
II vedeți pe mecanicul de tren ? 
— spunea, în cadrul dezbaterii, 
tovarășul Torok Ștefan, șeful 
secției de învățămînt și cultură. 
Mecanicul de tren, oprind pen
tru cîteva minute trenul într-o 
gară, coboară din cabină ca să 
șteargă cu cîrpa biela. Păstrați 
aceeași grijă pentru clasă, pen
tru mobilier, pentru atelierul 
sau laboratorul vostru. Sau iată 
pilda de perseverență în efort 
pe care o oferă muncitorii-elevi 
ai școlilor serale; ei luptă și 
biruie zilnic osteneala, cu o 
minunată modestie, ei muncesc 
și învață. Veniți în ajutorul 
lor, dăruiți-le din timpul vostru, 
ornamentați-le clasa, confecțio
nați hărți, material didactic pen
tru ei, fiți colegii lor apropiați.

Da, afirmau răspicat elevii 
utemiști și activiști ai organiza
țiilor U.T.M. din școlile orașului 
Cluj, de la muncitori vrem să 
învățăm, știm că avem ce în
văța de la ei. Elena Capătă, se
cretara organizației U.T.M. a 
Școlii medii „Mihail Eminescu“ 
a vorbit despre multe lucruri: 
despre întîlniri cu ilegaliștii, 
despre educația cetățenească 
prin brigăzile utemiste de mun
că patriotică, despre lupta pen
tru întărirea disciplinei, despre 
combaterea unor rămășițe mis
tice la două dintre colegele ei 
de școală. Dar cele mai calde 
cuvinte au fost acelea care au 
evocat zilele de practică ale e- 
levilor în întreprinderi. Lîngă 
muncitori, cu ajutorul lor, am 
îndrăgit strungul sau freza, cu
noștințele noastre de chimie 
s-au verificat în laboratoare. Am 
muncit la „Unirea“, la „Armă
tura“, la „Triumf“, la I.R.A.... și 
pretutindeni am fost primiți cu 
o dragoste pe care de abia de 
aici înainte va trebui s-o me
rităm...

Semnificativ, sr,a. vorbit mult, 
despre bucuria lucrului făcut cu 
mîinile tale. Elena Capătă a a- 
mintit expoziția de planșe ale 
elevilor, planșe devenite, mulțu
mită nivelului superior la care 
au fost executate, material di
dactic. Directoarea Maria Șchio- 
pu a pomenit despre interioarele 
plăcute ale internatelor care își 
datoresc estetica (perdele, fețe 
de mese etc.) muncii voluntare 
a elevelor. Și altcineva, pe 
fundalul muncii făcute din toată 
inima, de mii și mii de tineri a 
ironizat pe bună dreptate apari
ția cîtorva domnișoare pe șantie
rele Clujului; domnișoare care-și-

Cu ochii spre viitor
(Vrmare din pag. l-a)

pe șantier pentru șase luni de 
zile. Comuniștii din întreprin
derea lui-o întreprindere bucu- 
reșteană de construcții - i-au 
dat uh mandat „Du-te și lu
crează șase luni la Onești ești 
un dulgher foarte bun și poți a- 
juta la construcție". Dincâ nu 
numai că n-a plecat după șase 
luni, dar i-a făcut și pe alții să 
rămînă. Organizația de partid 
a șantierului i-a încredințat o 
sarcină : să organizeze o briga
dă la un punct de lucru cheie. 
Intr-un timp foarte scurt a izbu
tit. Cum a fost ? l-a întîlnit 
la început pe Gheorghe Tănase 
— un tînăr de 18 ani, fost bri
gadier pe șantierul de la Ga
lați.

— Tu de ce ai venit aici ?
- Vreau să lucrez, îmi place 

unde se construiește. La Galați 
în locul unor ruine sînt acum 
niște blocuri de te minunezi. 
Acolo am muncit și eu.
- Știi dulgherie ? Ei, atunci 

vino în brigada mea. Aici con
strucțiile vor fi și mai mari ca 
la Galați. Aici va fi sufletul in
dustriei noastre chimice.

De fapt „brigada mea" nu 
exista, dar venind Tănase s-a 
format nucleul. Apoi au venit 
Druță Anton, Alecu Chercheri- 
ță, Ion Popa. Acum sînt 12 ti
neri. Pe acești utemiști organi
zația U.T.M. i-a făcut să se sim
tă legați cu trup și suflet de 
construcție. Toată ziua ridică, 
demontează cofraje, și iar le ri
dică în alt loc. După muncă, in 
unele zile, învață la cursul de 
minim tehnic ca să-și ridice ca
lificarea : „Să fim cit mai folo
sitori șantierului I".
- Noi sîntem cei care, imediat 

după proiectanți dăm forma 
concretă a halelor. Am lucrat 
la polimerizare, la pompe, la 
hala de fierbere la...

M-am despărțit de acești bă
ieți cînd tocmai se apucaseră să 
ridice un cofrai. Erau toți uniți 
la ridicarea aceluiași cofraj’ în 
care se toarnă nu numai beto
nul, dar se împlinește și ima
ginea pe care ei o au despre 
viitor.

Și în sfîrșit la plecarea din 
uriașul complex în construcție, 
am dat de utemistul Costică 
Constantin. O mină de om care 
supraveghea două pompe de 
apă la niște fundații. 

frec, alene, cîte o cărămidă, pri
mind-o cu mîinile înmănușate...

In dezbaterea utemiștilor-elevi 
din Cluj și-au găsit locul multe 
probleme de educație comunistă. 
S-a arătat că în unele școli cla
sele mai mari patronează cu 
succes clasele mai mici; că se 
întărește spiritul adevăratei co
legialități și prietenii, în luptă 
cu mentalitatea străină a vechi
lor amatori de fițuici și ale altor 
practici necinstite. S-a arătat 
(deși într-o măsură insuficientă) 
că organizațiile U.T.M. din școli 
au datoria să se ocupe mai în
deaproape de adolescenții care, 
la 14 ani, încetează de a fi 
pionieri. S-a- subliniat nece
sitatea întăririi relațiilor între 
școli, organizație și familie 
— un front unit pentru educa
rea cetățeanului de mîine al pa
triei socialiste. Nu a rămas în 
afara discuțiilor nici problema 
educării estetice

Consfătuirea activului U.T.M. 
a analizat o serie de deficiențe 
ale muncii de pînă acum în rîn- 
dul elevilor clujeni. Astfel, nu 
îndeajuns s-a făcut simțită 
orientarea apropiaților absol. 
venți către activitatea produc
tivă, un număr disproporțio
nat de mare îndreptîndu-se în 
continuare spre două, trei facul
tăți și așteptînd apoi, de la un 
an la altul, reușita la admitere. 
De această situație sînt vinova
te și unele cadre didactice, care, 
începînd de la nivelul grădiniței 
de copii, vorbesc numai despre 
frumusețile muncii de inginer 
sau de medic, ca și cum alte 
profesii demne de respect n-ar 
mai fi pe lume I Insuficient au 
luptat organizațiile U.T.M. din 
școlile medii ale Clujului îm
potriva mediocrității la învă
țătură a unor elevi pentru care 
nota de trecere este mulțumitoa
re. Spiritul de suficiență în mun
ca de învățătură, a subliniat 
tov. Ion Iliescu, secretar al C.C. 
al U.T.M., în concluziile consfă
tuirii, este extrem de dăunător și 
împotriva lui trebuie luptat cu 
toată energia.

Invățămîntul politic a reușit 
în acest an să antreneze pe toți 
elevii din școlile medii ale ora. 
șului Cluj — și pe acei din afara 
rîndurilor organizației (propa
gandiști fiind profesori, membri 
de partid sau utemiști). S-a a- 
rătat că frumusețile și bogățiile 
țării, asupra cărora se pune un 
accent deosebit în ciclul „Să ne 
cunoaștem patria“, trebuie cu
noscute la fața locujui prin or
ganizarea excursiilor instructiv- 
educative, în primul rîrtd în ți
nutul natal. Expunerile și infor
mările politice de către acti
viștii U.T.M, lectura și studiul 
presei vor trebui să capete un 
caracter permanent, intensifi- 
cîndu-se și întîlnirile organizate 
cu muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii fruntași care să facă fa
miliale elevilor date cu privire 
la dezvoltarea economiei națio
nale.

O insistență deosebită a mar
cat problemele de educație pa
triotică și internaționalistă a e- 
levilor clujeni. Salutînd apariția 
școlilor medii unice avînd secții

- Pompele au mare importan
ță - spune Constantin - dacă 
ele nu funcționează bine se pe
riclitează fundațiile.

- Dar ascultă, de ce n-ai ve
nit aseară la club, la repetiție 
doar ești utemist ? - îl întrea
bă cinava de lingă mine.
- Păi nu știi încă ? Acum 

sînt elev la școala medie serală. 
Învăț I

★
Constantin Costică, inginerul 

Mănescu și oamenii lui, șoferul 
Ciucă, dulgherul Dincă, sînt 
constructori harnici. Au venit pe 
șantier la chemarea partidului. 
Partidul i-a făcut să deslușeas
că printre traverse de oțel și be
ton, ziduri și brațe de macarale, 
imaginea grandioasă a viitoru
lui țării, a viitorului lor. Au pus 
umărul la construcție și acum se 
bucură că efortul lor este con
cretizat în atîtea și atîtea lu
cruri care le vezi la Onești. Ima
ginea prezentului întregită de 
aceea a viitorului apropiat este 
acum pentru ei pîinea cu care-și 
hrănesc sufletul. Și dacă toți a» 
ceștia au un suflet mare în
seamnă că această imagine 
este neobișnuit de puternică. 
Conștiința faptului că fac un lu
cru măreț, și că e pentru între
gul popor îi îndeamnă la o 
muncă plină de abnegație, îi 
leagă de șantier, îi îndeamnă 
să se pregătească pentru vii
tor învățînd. 

cu limba de predare în romî- 
nește și în maghiară, Hambrik 
Magdalena, Bogdan Ibolyai, 
Păcuraru Elena și alții au vor
bit despre prietenia care-i uneș
te pe elevii romîni de colegii lor 
maghiari. învățăm limba romînă 
cu multă dragoste, spune Mag
dalena Hambrik. Pe viitor va 
trebui să citim mai multă litera
tură în limba romînă. Elevii sec
țiilor maghiară și romînă ale 
aceleeași școli au mers împreu
nă la multe filme, au petrecut 
împreună la reuniuni, alături au 
realizat 19.000 de ore muncă pa
triotică și tot alături s-au distrat 
făcînd o excursie la Oradea ori 
participînd la un concurs „Dru. 
meții veseli“. Astfel, au subliniat 
vorbitorii, se cimentează rîndu- 
rile tinerei noastre generații din 
patria noastră, însuflețită de nă
zuința construirii socialismului 
în patria noastră comună.

Axul tuturor discuțiilor elevi
lor din școlile medii diți Cluj a 
rămas atitutudinea noua, comu
nistă, față de muncă. Iată că în 
șiragul vorbitorilor a venit la 
tribună tovarășa Domnica Toa- 
der, secretara organizației de 
partid de la Institutul pedago
gic. Cuvintele acestei comunis
te ' au fost ascultate cu în
cordare : era o experiență de 
preț transmisă tinerilor care 
umpleau sala, era o atitudine 
partinică adînc resimțită în 
viața de toate zilele. Transcriu o 
parte din cele rostite de ea.

...Și eu cunosc, din practica 
familiei mele, tentațiile ușoare 
care caută să vă abată din 
drumul vostru drept. Am un 
băiat, student în anul IV la 
Medicină. In vara acestui an 
urma să lucreze împreună cu 
toți ceilalți pe unul din șantiere. 
Se pleca în două serii, el s-a 
înscris in cea de a doua. Dar 
iată că s-a răsgîndit. Intr-una 
din zile, vine acasă și-mi spu
ne că „și Nae și Mircea au ob
ținut scutire de la medic. Ar 
avea de gînd să capete și el 
una. „Dacă aș fi fost un părinte 
rău, adică un om inconștient, 
i-aș fi răspuns: „Bine, îl cu
nosc pe doctor, o să vorbesc cu 
el“. Așa aș fi vorbit dacă l-aș 
fi ținut departe de viață, dacă 
l-aș fi nenorocit printr-o dra
goste de mamă mic burgheză. 
Dar eu îmi cunosc fiul : are 
un fond sănătos. „Și ce-ai să 
faci în timp ce colegii tăi, cei 
niulți, nu unul sau doi, chiu
langii, o să lucreze ?“ l-am în
trebat. „O să merg la ștrand, o 
să citesc, mă rog, mă recreiez“. 
Atuncj-am spus : „dar acasă să 
nu vii. Eu nu pot să admit una 
ca asta...“

Mă veți întreba ce s-a întîm- 
plat după aceea. A plecat chiar 
în seria întîia. A muncit bine, s-a 
și distrat bine, a venit acasă 
cu bătături mari la mîini — și 
eu i le-am sărutat- Mai tîrziu 
a primit un bilet de odihnă la 
Predeal. A trecut cu bine, în 
cele din urmă, un examen de 
conștiință și a fost fericit pen
tru asta. De bucuria mea, ce să 
vă mai spun...

Voi sînteți frumoși prin tine
rețea voastră, prin concepțiile 
voastre, prin curățenia voastră 
sufletească. Așa vă vedem noi, 
frumoși. Ne displac tinerii cu 
vorbire neserioasă, cei care im
portă, din barurile occidentale, 
fel de fel de fleacuri, maimuță- 
rindu-se, și cred că un fular mai 
pestriț sau cercei pînă la umeri 
pot înlocui un mare țel în viață. 
Să ne gindim serios. Să smul
gem de sub influențele burgheze 
pe acești tovarăși ai noștri...

Consfătuirea activului U.T.M. 
din școlile medii clujene a primit 
cu îndelungi aplauze astfel de 
îndemnuri. De la tribuna consfă
tuirii s-a rostit, simplu, dar cu 
energie, condamnarea a tot ce 
mai frînează sau mai încearcă să 
frîneze dezvoltarea în spirit co
munist a elevului de astăzi.

Poți oare să zidești socialis
mul cu degetele vîrîte în mă
nuși de căprioară ?

Poți oare să devii un intelec
tual al poporului — ascultînd în 
același timp predicile pastorului 
baptist ?

Poți oare ajunge să constru
iești nave cosmice începînd prin 
a lua cu regularitate notele 5 
și 6?

Nu, fără îndoială că nu I De 
aceea, pentru că vor să contri
buie activ la construirea socia
lismului și comunismului în pa
tria noastră, pentru că vor să 
fie demni de măreața epocă în 
care trăiesc și de timpurile ce 
se anunță, elevii școlilor medii 
din Cluj s-au angajat să lupte 
din toate puterile tinereții lor 
împotriva comodității și medio
crității, împotriva atitudini; pa
sive, împotriva vechilor deprin
deri. Sarcinile puse de partid, 
chemările organizației noastre 
revoluționare îi însuflețesc în a- 
ceastă luptă.

Podul suspendat din Parcul de cultură șl odihnă din Craiova.
Foto; P. POPESCU

în regiunea Constanța 
au fost terminate 

însamînțările de toamnă
în regiunea Constanța au 

fost terminate însamînțările de 
toamnă, însămînțîndu-se peste 
plan pînă acum 3.300 ha.

In prezent în întreaga regiu
ne continuă intens executarea 
arăturilor adînci de toamnă 
pentru însamînțările de primă
vară. Această lucra're a fost 
efectuată pe mai mult de 55 Ia 
sută din suprafața prevăzută.

SABIN NICOLAE - Cîmpina: 
De bună seamă că în brigada de 
producție a tineretului sînt cu
prinși, alături de tineri, și mun
citori vîrstnici cu o bogată ex
periență în producție. De la a- 
ceștia, ținerii învăță să-și iubeas
că și mai mult meseria, să pă
trundă ■’tainele ei. Așa cutii 
probabil ai constatat și dumnea
ta, o 'brigada de producție a ti
neretului poate deveni o adevă. 
rată școală în care tinerii își a- 
profundeâză cunoștințele profe
sionale, își dezvoltă spiritul de. 
inițiativă, de răspundere colecti
vă,, de într.ajutorare în muncă.

Pentru că dorești să-ți însu
șești pe deplin tainele meseriei, 
este bine, să ceri organizației 
U.T.M’î din secție, să te ajute 
pentru a fi încadrat într-o bri
gadă de producție, a tineretului, 
unde vei primi ajutorul tovarăși
lor care te înconjoară.

ONOIU GEORGETA . Bucu
rești : Conform regulamentului 
pentru aplicarea Decretului nr. 
292 din 30 iulie 1959, privind 
dreptul la pensie în cadrul Asi
gurărilor Sociale de Stat, au 
drept la pensie de urmaș copiii 
pînă la vîrsta de 16 ani, sau 
dacă urmează școala, pînă la 
vîrsta de 18 ani.

Dosarul de pensionare se în
tocmește de către unitatea la 
care a lucrat ultima dată anga
jatul și se depune la oficiul de 
prevederi sociale al comitetului 
executiv al sfatului popular al 
raionului sau orașului, în raza 
căruia domiciliază angajatul sau 
urmașul.

DULGHERU ION-Timișoara: 
După terminarea școlii, absolven. 
ții școlilor tehnice de maiștri pri
mesc titlul de maistru și urmea

Schimbul de 
vîrstnici ai

nădejde al actorilor
unui renumit teatru

Nu putem vorbi despre Tea
trul „Mossoviet" fără a pomeni 
imediat, alături de numele lui 
Juri Alexandrovici Zavadski - 
conducătorul artistic al colecti
vului — pe cele ale marilor ac
tori Vera Marețkaia, Nikolai 
Mordvinov, Rostislav Pliatt, Mi- 
hailov și Olenin, Lavrov și Sla- 
biniak, care au contribuit prin 
admirabilele lor creații artistice 
la ridicarea prestigiului și la 
crearea faimei acestui teatru 
moscovit. Este însă suficient să 
vezi măcar unul din spectacolele 
pe care le prezintă teatrul în 
cadrul turneului întreprins în 
țara noastră, pentru a constata 
că : alături de marii maeștri a- 
mintiți mai sus, au crescut 
o seamă de actori tineri 
care-și însușesc în perma
nență măiestria celor vîrstnici și 
ale căror creații prezente vor
besc de la sine despre luminoa
sele perspective ce li șe deschid 
datorită grijii cu care talentul 
lor este cultivat și îndrumat dos 
cu pas.

Telespectatorii noștri au admi
rat încă din primele zile după 
sosirea Teatrului „Mossoviet" un 
recital alcătuit din cîteva frag
mente, prezentat de actorii Ma
rețkaia, Mihailov, Mordvinov, 
Pliatt și alții. Cu acest prilej au 
fost încîntați de înalta măiestrie 
cu care Nikolai Mordvinov a in
terpretat rolul regelui Lear, dar 
au reținut și numele unui tînăr 
actor, Anatoli Baranțev care în 
rolul bufonului nu a fost aproa
pe cu nimic mai prejos de crea
ția desăvîrșită a maestrului său. 
Avînd prilejul să stăm de vorbă 
cu cîțiva tineri actori ai Teatru
lui „Mossoviet" am dorit să •- 

In fruntea acestei acțiuni simt 
gospodăriile agricole colective 
din raioanele Hîrșova și Fe
tești care au făcut arături a- 
dînci pe 65 și respectiv 68 la 
sută din suprafețele ce le vor 
însămînța în primăvară. Tot
odată au fost încorporate în
semnate cantități de gunoi de 
grajd.

(Agerpres)

ză a fi încadrați în producție 
pe timp de 1—2 ani în funcția 
de ajutor de maistru sau — dacă 
nu există suficiente posturi de a- 
jutori de maiștri, ei pot fi încă, 
drați în funcția de șefi de echi
pă (partidă sau brigadă) pînă 
ia ocuparea unui post de mais
tru ajutor, sau maistru.

MIOARA POPA . Constanta ; 
D. HRIȚCU-sat Vlădenî Șiret; 
La instituțiile de arta din învă- 
țămîntul superior, pot fi pri
miți, în urma trecerii examenu
lui de admitere, cei mai talentați 
tineri din formațiile artistice de 
amatori.

Firește că una din condițiile 
de admitere este absolvirea unei 
școli medii, cu examenul de ma
turitate, sau a unei școli echi- 
valente cu diplomă. De aceea te 
sfătuim să.ți completezi mai în- 
tîi studiile medii.

DUMITRU TRANDAFIRESCU 
— satul Tanir* — Chilia Veche- 
Tulcea: Ca urmare a sezisării 
dumitale, privind deservirea de
fectuoasă a călătorilor la auto
baza I.R.T.A. din Turnu Severin, 
întreprinderea Regională de 
Transport Auto, prin serviciul de 
exploatare, ne-a comunicat că 
pentru a se evița aglomerația, bi. 
letele de călătorie se vînd acum 
și cu o zi înainte.

De asemenea s-au luat măsuri 
pentru asigurarea întreținerii și 
aerisirii zilnice a localului auto
bazei.

STATE NATALIA - Ploești: 
Cadrele didactice care se depla
sează în localitatea unde elevii 
sau studenții își fac practica, au 
dreptul de a primi din partea 
instituțiilor de învăițămînt, drep
turile legale de deplasare.

flăm cît mai multe amănunte 
despre cei care vor continua și 
dezvolta și mai departe tradiția 
acestui minunat colectiv artistic, 
despre tinerii actori ai teatrului.

Tînărul actor Anatoli Adoskin 
a avut amabilitatea să ne pre
zinte pe cîțiva din colegii săi 
din tînăra generație de actori 
ai Teatrului „Mossoviet".
- Teatrul nostru sprijină din 

plin pe tinerii actori, ajutîndu-i 
să aducă tot elanul și prospeți
mea specifică vîrstei pe scenă. 
Voi începe să vorbesc despre 
Anatoli Baranțev, fiindcă spec
tatorii romîni au avut pri
lejul să-l cunoască înaintea 
celorlalți. Despre el se poate 
spune că este cel mai apropiat 
elev al lui Mordvinov. Acesta îl 
ajută în permanență, îl urmă
rește în tot ce face, îl sfătuiește, 
îi arată greșelile, și-i spune cum 
să le îndrepte. Rezultatele ace
stei colaborări le-ați putut apre
cia în fragmentele din „Regele 
Lear", de la televiziune. Mord
vinov și Baranțev sînt o pereche 
foarte potrivită și sînt multe mo
mentele în care maestrul se 
poate mîndri pe drept cuvînt cu 
elevul său.

Una din cele mai înzestrate 
tinere actrițe ale teatrului nostru 
este și Tamara Cernova. Ea are 
o mare gamă interpretativă, 
variată, dar în fiecare rol 
predomină gingășia și spon
taneitatea ei, sensibilitatea și 
capacitatea de a reda cele 
mai diverse sentimente. Spec
tatorii din Romînia și-o a- 
mintesc desigur din filmul „Oa
meni curajoși" în care a inter
pretat unul din rolurile princi
pal«. Iar de atunci au trecut ani 

Cocktailul oferit 
de ministrul Forțelor 

Armate aie R. P. Romine
Ministrul Forțelor Armate, 

general de armată Leontin Sa
lă jan, a oferit duminică seara 
un cocktail în saloanele Casei 
Centrale a Armatei cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale Repu
blicii Populare Romîne.

Au luai parte tovarășii gene
ral-colonel Alexandru Drăghici, 
adjuncții ministrului Forțelor 
Armate, general-colonel Floca 
Arhip, gefieral-colbnel Ion Tuto- 
veanu, general-locotenent Mihaîl 
Burcă, generali activi și de re
zervă, ofițeri superiori din for
țele armate și Ministerul Aface
rilor Interne.

Au luat parte atașații militari 
ai misiunilor diplomatice la 
București.

Cocktailul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească.

(Agerpres)

In fotografie : Elevii Maria Mihuțiu și Adrian Buscianu din a- 
nul II al Școlii populare de arte din Oradea la o lecție de acor

deon sub îndrumarea profesorului Volosin Vladimir.
Foto : S. NICULESCU

și iat-o pe Cernova interpre- 
tînd un roi de mare răspundere: 
acel al Ninei din „Mascarada". 
Să știți că spectacolul cu acea
stă piesă jucat la București este 
pentru ea un fel de premieră : 
joacă rolul numai pentru a 2-a 
sau a 3-a oară. Ea dovedește 
din plin în spectacol că ajuto
rul maeștrilor scenei a dat roa
de bogate în munca ei.

Vădim Kucerovski care a ve
nit în teatrul nostru de la 
MHAT — interpretul cneazului

De vorbă cu tineri 
actori ai Teatralul 

„Mossoviet“
din „Mascarada", Valentin Talî- 
zina, care o joacă pe Dașa în 
„Bătălie în marș" și B. K. Novi- 
kov cunoscut în țara voastră 
mai ales din filmele în care a 
jucat, sînt alți cîțiva din tinerii 
actori cu care teatrul nostru se 
mîndrește.
- Cum se îngrijește teatrul de 

promovarea tinerilor actori ?
- In primul rînd încredințîn- 

du-le cele mai diverse roluri în 
toate spectacolele teatrului. 
Apoi prin montarea unor așa- 
numite spectacole de tineret în 
a căror distribuție predomină 
cei tineri. Un exemplu foarte 
elocvent este spectacolul „Ne
vestele vesele din Windsor". 
Aproape, toate rolurile sînt inter
pretate de tineri actori și de a- 
ceea întreg spectacolul este 
plin de avînt tineresc. Pentru ac
tori, spectacolul acesta a fost o 
adevărată școală de măiestrie

Duminică în satul Dtagomi- 
rești-Deal, raionul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a avut loc o 
serbare a prieteniei ronlîno-so- 
vietice.

In tot cursul zilei expozițiile 
deschise cu acest prilej, care 
înfățișau strălucitele succese 
obținute de poporul sovietic pe 
drumul construirii comunismu
lui și expoziția agrozootehnică 
a gospodăriei agricole colec
tive „Olga Bancic“ din Drago- 
mirești au fost vizitate, cu mult 
interes.

Un mare număr de țărani 
muncitori au ascultat de ase
menea expunerile „15 ani de 
prietenie și colaborare rodnică“ 
ținută de p.rof. univ. Liviu 
Bran și „Dezvoltarea agricul
turii sovietic? in anii planului 
septenal“, ținută de prof univ. 
Gh. Văluță.

Pe o estradă special amena
jată s-au desfășurat pînă seara 
tîrziu programe artistice pre
zentate de formațiile de artiști 
amatori de la I.S.B., de la în
treprinderile „Constantin Da- 
vid“, „2 Octombrie". „Bere 
Grivița“, ale casei de cultură 
raionale.

Copiii sau întreținut cu scrii
torul Vladimir Colin, iar artista 
emerită Silvia Chicoș le-a citit 
din literatura pentru copii — so
vietică și romînească. Sportivii 
din raion s-au întrecut la dife

Peste 180.000 de persoane au vizitat 
Pavilionul de mostre de mărluri
Luni seara s-a închis Pavilio

nul de mostre de mărfuri, or
ganizat în Capitală de Ministerul 
Comerțului în colaborare cu mi
nisterele care tutelează întreprin. 
derile producătoare de bunuri de 
consum. Pavilionul a cunoscut un 
deosebit succes, fiind vizitat de 
peste 180.000 de persoane.

Cele 20.000 de exponate au 
demonstrat succesele industriei 
noastre în domeniul îmbunată.

artistică. Asemenea spectacole 
au mai fost de pildă „Student 
în anul III și va fi „Prima în- 
tîlnire" de Sîtina.

- Ce activitate obștească duc 
tinerii actori din teatru ?

- O activitate diversă și mul
tilaterală. Din inițiativa organi
zației de Comsomol se organi
zează întîlniri cu tinerii specta
tori care sînt întotdeauna . pline 
de învățăminte. Ne-am intîlnit 
de curînd cu constructorii me
troului sau cu muncitorii unei u- 
zine de aparataj electric și dis
cuțiile au fost fructuoase. Ei ne 
spun părerea despre spectaco
lele noastre, noi îi ajutăm în 
dezvoltarea activității artistice 
de amatori. Tinerii muncitori vin 
la repetițiile teatrului și noi ne 
ducem să dăm spectacole în 
uzine și fabrici

★
Boris Kuzmici Novikov este 

foarte cunoscut in țara noastră 
din numeroasele filme în care a 
jucat. A fost Mitka Korșunov în 
„Pe Donul liniștit", soțul Lizei în 
„Primele bucurii" și „O vară 
neobișnuită" și ofițerul gură- 
cască din „Săgeata albastră". 
Văzîndu-I în spectacolele cu 
„Bătălie în marș" și „Zări necu
prinse" am avut prilejul să con
statăm că este in același timp 
un foarte înzestrat actor de tea
tru. De aceea, una din întrebă
rile pe care i le-am pus cînd 
am avut prilejul să stau de vor
bă cu dînsul s-a referit tocmai 
la felul cum îmbină activitatea 
sa actoricească în cinematoara- 
fie și în teatru.
- Practic, ne-a spus el, acest 

lucru cere un efort deosebit, de 
multe ori chiar epuizant. Din 

rite competiții sportive — fot
bal, volei, box, sporturi distrac
tive. demonstrații aviatice cu 
motomodele.

Marea șerbare din Dragomi- 
rești-Deal, a constituit o căl
duroasă manifestare a priete
niei de nezdruncinat dintre po
porul romîn și popoarele marii 
Uniuni Sovietice,

In în timpi na rea 
Congresului 

A.R.L.ILS.
In cursul zilei de duminică 

au avut ioc în centrele regionale 
Ploești, Craiova, Timișoara, Cluj, 
Orașul Stalin, Tg. Mureș, Galați, 
Suceava, Hunedoara și Bucu
rești. adunări ale organizațiilor 
A.R.L.U.S. în întîmpinarea celui 
de-al V-lea Congres A.R.L.U.S. 
In cadrul acestor adunări au 
fost alese noile consilii regio
nale A.R.L.U.S., precum și dele
gații regiunilor respective la 
congres. Au luat cuvîntul cu a- 
cest prilej numeroși muncitori, 
tehnicieni, oameni de cultură și 
știință, activiști obștești ai 
A.R.L.U.S.-ului, care au relevat 
activitatea bogată care se desfă
șoară în regiunile țării de or
ganizațiile A.R.L.U.S., au făcut 
propuneri pentru dezvoltarea ac
tivității în viitor.

țirii sortimentelor, a calității 
produselor. Pavilionul de mostre 
a prilejuit totodată o largă con
sultare a masei cumpărătorilor, 
care și-au manifestat părerea 
asupra calității, execuției și mo
dului de prezentare a mărfuri
lor expuse, completînd în total 
circa 25.000 de formulare-ches- 
tionar In numeroasele condici 
ale pavilionului au fost de ase
menea făcute sute de propu
neri, sugestii și observații.

Pavilionul a mai fost vizitat, 
de asemenea, de numeroase de
legații economice străine și tu
riști care se află în țara noa
stră. Oaspeții străini și-au ex
primat admirația față de indus
tria romînească producătoare 
de bunuri de consum.

Pe baza mostrelor prezen
tate, propunerilor, sugestiilor și 
observațiilor, ca și concluziilor 
trase din cercetarea formulare- 
lor-chestionar, organizațiile co
merciale, vor trece la încheierea 
de contracte cu întreprinderile' 
producătoare, pentru desfacerea 
celor mai solicitate produse, în
cepînd cu semestrul 1 al anului 
viitor.

(Agerpres)

înștiințare
Pentru completarea locu

rilor, Școala tehnică sanitară 
Buzău va ține un nou exa
men de admitere în ziua de 29 
octombrie a.c., pentru secțiile: 
ocrotire, pediatrie și mânioși, 
cu durata de 3 ani. Candida, 
tele trebuie să aibă diploma 
de maturitate.

Actele se primesc pînă în 
ajun de examen.

Informațiuni suplimentare 
se pot lua de la sediul școlii 
din Buzău, strada Cuza Vodă 
nr. 63. Telefon : 1839.

punct de vedere artistic este 
insă foarte folositoare. Dacă 
n-aș juca în teatru de mulți ani, 
n-aș putea juca in film. Expe
riența teatrului este hotăritoare 
pentru formarea unui actor de 
film. In schimb activitatea iii ci
nematografie - prin specificul 
ei bine cunoscut - sporește ex
presivitatea actorului de ‘’atru, 
îl ajută in dobîndirea unei mai 
mari autenticități și veridicități 
în interpretarea personajelor 
sale.

- Pe care dintre ele o prefe
rați ?

- Nu mă pot lipsi nici de una 
nici de cealaltă. Iubesc din toa
tă inima teatrul, și din tot su
fletul filmul.
- Ce proiecte de viitor aveți?
- Visez să interpretez cîndva 

pe Hlestakov din „Revizorul" și 
pe Tihon din „Furtuna" lui Os- 
trovski. Pentru film proiectele 
mele sînt mai puțin concrete. 
Aș dori să joc un rol complex 
și interesant. Realizarea acestei 
dorințe depinde însă în primul 
rînd de scenariști și de rolurile 
pe care le vor scrie. Mă voi 
strădui însă și în cinema să sa
tisfac exigențele ridicate ale 
spectatorilor noștri.

Ca întotdeauna in asemenea 
împrejurări subiectele de discu
ție sînt inepuizabile dar., timpul 
este limitat. Tinerii actori ai 
„Mossoviet"-ului erau așteptați 
la repetiții. Nu mi-a mai rămas 
decît să le mulțumesc în numele 
tinerilor cititori din țara noastră 
pentru tot ce ne-au relatat des
pre activitatea tinerilor din tea
tru lor.

LUCIA BOGDAN



Cum a fost fotografiată 
partea invizibilă a Lunei■

Sărbătorirea Zilei
Forțelor Armate ale R.P.R. 

hotare
• Astăzi se dau publicității

primele fotografii
— Un comunicat TASS —

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS transmite următorul co
municat : Primele fotografii ale feței invizibile a Lunei, obținute 
ca rezultat al prelucrării preliminare, vor fi publicate în ziarele 
de marți din Moscova cu explicațiile necesare. Fotografierea Lu
nei a durat circa 40 de minute. S-au luat un număr important de 
fotografii ale Lunei.

Prelucrarea peliculelor fotografice (developarea și fixarea) a 
fost efectuată în mod automat la bordul stației interplanetare.

In conformitate cu programul stabilit al cercetărilor științifice, 
la 7 octombrie, ora 6,30, ora Moscovei, la bordul stației interpla
netare automate a fost declanșat aparatajul destinat obținerii unei 
imagini a feței Lunei invizibile de pe Pămînt și transmiterii ul
terioare a acestei imagini pe Pămînt.

Pentru fotografierea Lunei, stația interplanetară automată este 
dotată cu un sistem de orientare și cu aparataj fotografic de te
leviziune cu dispozitive speciale pentru prelucrarea automată a 
peliculei fotografice.

Momentul fotografierii a fost ales în așa fel incit stația să se 
afle pe orbita ei intre Lună și Soare care a iluminat aproximativ 
70 ia sută din fața invizibilă a Lunei. Stația se afla atunci la o 
distanță de 60.000—70.000 km. de suprafața Lunei.

Sistemul de orientare, declanșat printr-o comandă specială, a 
întors stația astfel îneît obiectivele aparatului de fotografiat să fie 
îndreptate spre fața opusă a Lunei și a comandat declanșarea 
aparatajului de fotografiat.

Fotografierea Lunei a durat aproximativ 40 de minute, tuîndu-se 
un important număr de fotografii ale Lunei la două scări diferite.

Transmiterea pe Pămînt a semnalelor reprezentînd fotografiile 
Lunei s-a efectuat cu ajutorul unui sistem radiotehnic special. 
Acest sistem a asigurat concomitent transmiterea datelor rezultate 
din măsurătorile științifice, determinarea elementelor orbitei, 
precum și transmiterea de pe Pămint a comenzilor care dirijează 
funcționarea stației interplanetare. Aparatajul de televiziune a asi
gurat transmiterea imaginii în semiton cu o mare putere sepa
ratoare.

Primele fotografii ale feței invizibile a Lunei, obținute în urma 
prelucrării preliminare, vor fi publicate în ziarele „Pravda" și 
„Izvestia", cu explicațiile necesare, la 27 octombrie, iar ulterior 
în publicații științifice.

Academia de Științe a U.R.S.S. a constituit o comisie pentru 
denumirea craterelor, lanțurilor de munți și altor particularități 
ale feței invizibile a Lunei.

La bordul stației interplanetare automate a fost instalat de 
asemenea aparataj destinat efectuării de cercetări științifice în 
spațiul interplanetar. Rezultatele cercetărilor științifice au fost 
înregistrate de stații terestre pe bandă, fiind în momentul de 
față in curs de prelucrare.

Funcționarea stației interplanetare automate în cursul primei 
revoluții a arătat că:

a fost asigurat cu 
complicată, calculată i

a fost soluționată sarcina orientării corpului în spațiu;
au fost înfăptuite 

imaginilor de televiziune la distanțe cosmice ;
S-au obținut o imagine a feței opuse a Lunei, pînă acum inac

cesibilă investigațiilor, și o serie de alte rezultate științifice.
La 27 octombrie, ora 20, stația interplanetară se va afla dea

supra unui punct al suprafeței terestre avind coordonatele 38 
grade 6 minute longitudine vestică și 6 grade 30 minute latitu
dine nordică la o distanță de 484.000 km. de centrul Pămintului.

Precizarea caracteristicilor orbitei stației interplanetare auto
mate arată că ea va exista aproximativ șase luni din momentul 
lansării și va în’conjura Pămintul de 11—12 ori. La expirarea 
acestui termen stația interplanetară va pătrunde în păturile dense 
ale atmosferei terestre, unde va arde.

succes zborul unui corp cosmic pe o orbită 
dinainte;

legături radiotelemecanice și transmiterea

peste
O delegație 
a tineretului 

sovietic în S.U.À.

Membri ai senatului 
francez salută 

apropiata vizită 
a lui N. S. Hrușciov 

în Franța
BERLIN 26 (Agerpres). — Un 

grup de 4 membri ai Senatului 
Francez, care se află în Repu
blica Democrată Germană, au sa. 
lutat apropiata vizită in Franța 
a Președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov.

După cum anunță agenția 
A.D.N., senatorii francezi și-au 
exprimat totodată speranța că vi
zita șefului guvernului sovietic, 
întîlnirea sa cu președintele de 
Gaulle va contribui la destin, 
derea continuă a încordării in
ternaționale.

Sînt convins, a declarat sena
torul Paul Chevallier că vizita va 
duce la aceste rezultate. Diver
gențele politice trebuie exami
nate cel mai bine în cadrul unor 
tratative concrete între oameni 
de stat. De aceea întîlnirea lui 
N. S. Hrușciov și de Gaulle tre.. 
buie salutată în orice chip.

Canada esfe pentru 
propunerea 

convocării grabnice 
a conferinței 
la nivel înalt

OTTA.WA 25 (Agerpres). — 
înainte de a pleca într-o călăto
rie de zece zile la Paris și Lon
dra, Green, ministrul Afacerilor 
Externe al Canadei, a acordat 
un interviu corespondentului ra
diodifuziunii canadiene. El a de
clarat că Canada sprijină propu
nerea de a se convoca cît mai 
curînd anul acesta conferința la 
nivel înalt. Toate problemele 
principale, a declarat el, pot fi 
rezolvate numai de șefii de gu
verne. Recenta vizită în S.U.A. 
a lui N. S. Hrușciov, a creat pre- 
mize favorabile convocării unei 
astfel de conferințe.

Denumirile date unor detalii 
de pe supratața invizibilă a Lunei

MOSOOVĂ 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
aflat în cercurile științifice sovie
tice, marea în formă de crater cu 
un diametru de aproximativ 300 
km., descoperită pe fața Lunei in
vizibilă de pe Pămînt,. a fost 
denumită Marea Moscovei.

Marea Moscovei este situată 
la nord de ecuatorul lunar, între 
paralelele 20 și 30 și meridianele 
vestice 140 și 160.

Golful din partea sudică a 
acestei mări a fost denumit Gol
ful Astronauților.

Primele denumiri ale detaliilor 
de pe suprafața invizibilă a 
Lunei au fost date după ce s-au 
recepționat pe Pămînt fotografii 
ale acestei suprafețe a satelitului 
natural al planetei noastre, care 
au fost luate la 7 octombrie de 
pe stația interplanetară automată 
sovietică.

în cercurile științifice s.a pre
cizat că s-au dat denumiri nu
mai detaliilor stabilite cu certi
tudine la prelucrarea preliminară 
a fotografiilor.

Academia de Științe a U.R.S.S.

Vizita în Anglia a delegației romîne 
de președinți de

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Delegația romînă de președinți 
de sfaturi populare din R. P. 
Romînă, care se găsește în An
glia, a vizitat Universitatea o-

în An- 
iniversitatea o- 

rașului Leeds. Oaspeții au fost 
salutați de conducerea Universi. 
tații și de corpul profesoral.

in ziua următoare primarul 
general al orașului a oferit o 
recepție în cinstea delegației ro
mîne.

In discursul rostit la masa 
care a urmat recepției, primarul 
general, d-na G. A. Stevenson, a 
subliniat că diferențele ideologice 
și de sistem social nu trebuie să 
constituie bariere în calea prie
teniei între popoare și oameni.

In cuvîntul său de răspuns. 
D. Diaconescu a scos în evidență 
munca creatoare a întregului po
por romîn, a cetățenilor orașelor 
pe care le reprezintă membrii de-

general al

IN ALEGERILE DIN LANDUL 
SCHLESWIG-HOLSTEIN

Partidul lui 
Adenauer a suferit 
o nouă înffìngere

sfaturi populare
legației, pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al popu. 
lației, precum și interesul po. 
porului romîn pentru menținerea 
și consolidarea păcii în lumea în. 
treagă. In continuare vorbitorul 
a subliniat dorința manifestată 
de poporul nostru pentru dezvol
tarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu po
porul englez.

Apoi D. Diaconescu a înmînat 
primarului general al orașului 
Leeds medalia jubiliară și albu
mul comemorativ al orașului 
București, precum și o copie a 
Mesajului păcii adresat tuturor 
capitalelor de Comitetul Executiv 
al Sfatului Popular al orașului 
București.

La rîndul său, primarul gene
ral a oferit membrilor delegației 
romîne ca amintire a vizitei cite 
o cupă de argint purtînd inscrip. 
ția orașului Leeds.

Presa locală a reflectat pe 
larg vizita delegației romîne in 
Anglia și în special discursurile 
rostite cu prilejul întîlnirilor care 
au avut 
gației și 
Leeds.

loc între membrii dele, 
reprezentanții orașului

a constituit o comisie pentru 
denumirea craterelor, a lanțurilor 
de munți și altor particularități 
ale feței invizibile a Lunei.

După cum au declarat oamenii 
de știință sovietici, în emisfera 
australă a feței invizibile a 
Lunei, care a fost fotografiată, 
se vede clar un crater cu un dia
metru de peste 100 km. cu o proe
minență centrala. Craterul a fost 
denumit Țiolkovski.

La nord de ecuatorul lunar, 
aproape de hotarul dintre fața 
invizibilă și cea vizibilă a Lunei, 
sînt situate două detalii impor
tante — un crater cu o proemi. 
nență centrală denumit „Lomo. 
nosov“ și craterul „Joliot.Curie“. 
La sud de aceste detalii, mai 
aproape de partea ecuatorială, 
se întinde lanțul Munților So
vietici.

Chiar la marginea feței invi
zibile a Lunei, în emisfera ei 
australă, se întinde o mare care 
a fost denumită Marea Visului.

După cum au comunicat oa. 
menii de știință, în fotografiile 
luate în Cosmos și transmise 
apoi pe Pămînt figurează de 
asemenea o mică regiune a fe
ței vizibile a Lunei.

Omul capătă, așadar, pentru 
prima oară posibilitatea de a ve. 
dea în întregime unele detalii de 
pe Lună, pe care pînă în prezent 
le.a observat numai parțial pe 
suprafața ei vizibilă.

Pe viitor va exista o imagine 
justă a formei mării sudice, din 
care cea mai mare parte este si. 
tuată în emisfera invizibilă de 
pe Pămînt, precum și a unor 
serii de alte detalii.

Transmiterea imaginilor pe 
Pămînt s.a efectuat de la o di
stanță de maximum 470.000 km. 
cu ajutorul unui sistem de tele
viziune, instalat la bordul stației 
interplanetare automate.

Oameni de diverse concepții sprijină 
propunerile sovietice cu privire la dezarmare

DELHI 26 (Agerpres).—După 
cum anunță agenția India Press 
Agency, dr. Radhakrishnan, vi
cepreședinte al Indiei, salută 
propunerea Uniunii Sovietice cu 

. privire la dezarmarea generală 
■ și totală.

Subliniind într-un interviu a- 
cordat corespondentului unui 
ziar bulgar că este necesar „să 
se pășească în mod serios la 
dezarmare și la realizarea aces
teia", să se lichideze neîncrede
rea și suspiciunea reciprocă, 
Radhakrishnan a spus : 
mă îndoiesc că s-au ____
condiții favorabile pentru astfel 
de hotăriri. Și noi am vrea ca 
planul de dezarmare propus de 
domnul Hrușciov, primul mi
nistru al Uniunii Sovietice, în 
cadrul sesiunii Adunării Gene
rale O.N.U. să fie examinat cu 
toată seriozitatea și realizat în 
etape. Este puțin probabil că a- 
cest plan va putea fi înfăptuit 
în decurs de patru ani. Dar chiar 
dacă pentru aceasta ar fi nevoie 
de zece ani, nu asta are impor
tanță. In orice caz, țelul nostru 
trebuie să fie dezarmarea totală. 
Să acționăm în această direcție“.

★
LONDRA 25 (Agerpres). —

„Nu 
creat

TASS transmite : Arhiepiscopul 
de Canterbury, Geoffrey Fischer, 
luînd cuvîntul în calitatea sa de 
șef al bisericii anglicane, s-a pro
nunțat în sprijinul propunerilor 
guvernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

După cum s-a mai anunțat, în 
cursul discuților pe 
problemei dezarmării care 
avut loc în cadrul 
britanic al bisericilor la Londra, 
el a spus printre altele: „Mă 
miră că nici o organizație crești
nă nu a făcut nici un fel de co
mentarii în legătură cu declara
ția domnului Hrușciov cu privi
re la dezarmare, făcută de ace'sta 
în timpul vizitei sale în America. 
Nici un creștin nu ar putea pre
zenta un plan mai bun decît 
acesta“.

Subliniind că această propune
re „a fost primită cu respect“ de 
către primul ministru Macmillan 
și de către liderul laburiștilor, 
Gaitskell, Fischer a adăugat tot
odată : „Fără îndoială că trebuie 
făcut mult pentru a transforma 
această propunere într-o politică 
practică și pentru a examina în 
modul cuvenit problema unor 
largi măsuri economice care tre
buie să urmeze după aceasta“.

marginea.
au

Consiliului

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 25 oc
tombrie a plecat în S.U.A., la 
invitația Consiliului pentru 
excursiile studențești și a or
ganizațiilor care fac parte din 
acest Consiliu, o delegație a 
tineretului sovietic în frunte 
cu Vădim Loghinov. Din de
legație fac parte 24 de per
soane. Reprezentanții tinere
tului sovietic vor rămîne în 
S.V.A. 30 de zile.

Ei vor face o călătorie prin 
țară, var lua cunoștință de 
modul cum trăiesc și studiază 
tinerii, de activitatea organi
zațiilor studențești și vor sta
bili noi contacte cu tineretul 
american.

PEKIN. - La 24 octombrie 
locotenent-colonelul Gh. Nicu, 
atașatul militar al R. P. Romîne 
la Pekin, a oferit o recepție în 
localul ambasadei. Au luat par
te generalul de armată Lo Jui- 
țin, vicepremier al Consiliului 
de Stat, locțiitor al ministrului 
Apărării Naționale, șef al statu
lui major, numeroși general; și 
ofițeri superiori ai forțelor ar
mate, navale și aeriene ale Ar
matei Populare de Eliberare. Au 
participat de asemenea reprezen
tanți ai corpului diplomatic, a- 
tașați militari acreditați la Pe
kin, ziariști etc. Lt.-colonelul Gh. 
Nicu și generalul de armată Lo 
Jui-țin au rostit toasturi în cin
stea armatei noastre populare. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Din activitatea 
studenților

Se redeschid lucrările conferinței 
pentru încetarea experiențelor

cu arma nucleară
GENEVA 26 (Agerpres). — 

La 27 octombrie se redeschid la 
Geneva lucrările conferinței ce
lor trei mari puteri — Uniunea 
Sovietică, Statele Unite și Marea 
Britanic — pentru încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. 
Conferința fusese întreruptă la 
27 august.

in momentul întreruperii con
ferinței se obținuseră deja unele 
rezultate pozitive, rezolvîndu-se 
cîteva probleme esențiale în le
gătură cu care existau anterior 
divergențe. Cu toate acestea mai 
rămin multe de făcut dacă se 
ține seama de faptul că puterile 
occidentale nu au dovedit în 
mod concret că sînt dispuse să 
încheie un acord cu privire la 
încetarea definitivă a experien-

țelor atomice. Anumite cercuri, 
mai ales din Statele Unite, au 
încetat să ceară fățiș reluarea a- 
cestor experiențe. Astfel, la 25 
octombrie, Nelson Rockefeller, 
guvernatorul statului New York, 
a cerut insistent în cadrul unui 
interviu televizat reluarea expe- 
riențelor nucleare.

Astăzi insă atmosfera interna
țională nu este favorabilă celor 
care se opun lichidării războiului 
rece. Vizita lui N. S. Hrușciov 
în Statele Unite și propunerile 
sovietice de dezarmare generală 
și totală au sporit considerabil 
șansele realizării unui acord în 
problema încetării experiențelor 
nucleare. Agenția France Presse 
apreciază că lucrările conferinței 
tripartite de la Geneva se redes
chid într-o „atmosferă optimistă“.

BERLIN 25 (Agerpres). - 
Agenția A.D.N. anunță că la 
Greifswald (R.D.G.) s-a în- 
cheiat conferința științifică in. 
ternațională consacrată pro
blemei participării studenților 
la mișcarea antifascistă de 
rezistență. La conferință au 
participat oameni de știință 
și studenți din 18 țări din Eu
ropa, Asia și Africa. Partici- 
panții la conferință au adre
sat studenților din toate ță
rile apelul de a-și uni efor
turile spre a împiedica dez
lănțuirea unui nou război 
pentru care se pregătesc mi- 
litariștii vest-germani. Ei au 
exprimat un protest hotărît 
împotriva intenției guvernului 
R.F.G. de a interzice „Uniu
nea persoanelor persecutate 
de naziști“, considerînd a- 
ceasta drept o provocare mon
struoasă, o încercare de a a- 
runca din nou în închisori 
antifasciști încercați.

Conferința a trimis de ase. 
menea o telegramă de solida
ritate eroului național al Gre
ciei, Manolis Glezos, care se 
află în închisoare.

MOSCOVA.—Colonelul Mircea 
Mrejeru, atașat militar pe lîngă 
Ambasada R. P. Romîne din 
Moscova, a oferit luni seara o 
recepție.

La recepție au participat ma
reșalii Uniunii Sovietice S. Biriu- 
zov, A. Eremenko, I. Koniev, 
N. Iakovlev — mareșal de arti
lerie, S. Rudenko — mareșal de 
aviație, generalul de armată 
A. Jadov, precum și alți gene
rali și ofițeri ai Armatei Sovie
tice, funcționari superiori ai Mi
nisterului Apărării al U.R.S.S., 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

La recepție au participat ata
șați militari acreditați pe lîngă 
misiunile diplomatice din Mosco. 
va. A fost de față tovarășul Mi- 
hail Dalea, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S.

Colonelul Mircea Mrejeru și 
mareșalul Uniunii Sovietice 
I. Koniev au rostit cuvîntări.

In timpul recepției a domnit o 
atmosferă cordială, prietenească.

BUDAPESTA. — La Casa cen. 
trală a ofițerilor a avut loc o 
gală de filme la care a fost pre
zentat filmul romînesc „Pagini 
de vitejie“, consacrat contribu
ției armatei romîne la războiul 
antihitlerist. La gala de filme 
au participat generalul-maior

Uszta Cyula, prim-locțiitor al 
ministrului Apărării Naționale al 
R. P. Ungare, generali, ofițeri și 
ostași din garnizoana Budapesta. 
Colonelul Vasile Frunză, atașat 
militar al . R. P. Romîne ia 
Budapesta, a vorbit despre con
tribuția armatei romîne la răz
boiul antihitlerist. A urmat apoi 
prezentarea filmului oferit în 
dar de Ministerul Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne Ministe
rului Apărării Naționale al R. P- 
Ungare. La 25 octombrie a avut 
loc la Budapesta deschiderea u- 
nei expoziții care prezintă în 
fotografii și numeroase alte ex
ponate drumul de luptă și viața 
de azi a armatei populare ro
mîne.

PHENIAN. La clubul Central 
al Ministerului Apărării al 
R.P.D. Coreene a avut loc des
chiderea festivă a unei expoziții 
de fotografii care înfățișează 
drumul glorios străbătut de Ar
mata populară romînă de la 
crearea sa.

La deschidere au luat parte : 
general-locotenent Sa Cel, șeful 
Direcției Politice a Armatei 
Populare Coreene, generali și 
ofițeri superiori, atașați militari 
ai țărilor prietene și D. Olteanu, 
ambasadorul R. P. Romîne 
Phenian.

TIRANA. — Casa centrală 
armatei populare a organizat 
25 octombrie seara o adunare 
solemnă la care au luat parte 
ofițeri și generali ai armatei 
populare albaneze. Generalul- 
maior Qazim Kapisyzi a vorbit 
despre drumul parcurs de arma
ta populară romînă în cei 15 ani 
de la eliberarea țării. Adunarea 
a adresat o telegramă de salut 
ministrului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne.

la

a 
la

BELGRAD. La 25 octombrie 
a.c., atașatul militar al R.P. Ro- 
mîne la Belgrad, locotenent-co- 
lonel Stan Ștefan, a oferit un 
cocktail la care au participat 
generali și ofițeri ai armatei 
iugoslave, șefii unor misiuni di
plomatice, atașați militari acre
ditați la Belgrad, oameni de 
artă și cultură.

Walter Lippmann : Diplomația 
rigidă, intransigentă,
nu va avea succes

NEW YORK 26 (Agerpres).— 
Intr-un articol consacrat viitoa
rei conferințe la nivel înalt, co
mentatorul ziarului „New York 
Herald Tribune“, Walter Lipp
mann scrie :

„După convorbirea cu dl. Hruș. 
ciov la Câmp David, la Washing
ton s-a hotărît că, încă înainte 
de vizita președintelui la Mos
cova, în primăvara anului viitor, 
trebuie organizată o conferință 
la nivel înalt. Dar înainte de a 
se putea organiza conferința la 
nivel înalt este nevoie să se a- 
jungă la o înțelegere între alia- 
țij occidentali, inclusiv Germa- 
nia occidentală, cu privire la 
poziția care urmează să fie 
adoptată. Berlinul și problema 
germană, bineînțeles, constituie 
un obstacol și în această pro
blemă.

Acest lucru este însă mai ușor 
de spus decît de făcut. Fapt este 
că între Germania și Franța, pe 
de o parte, și Anglia și S.U.A., 
pe de altă parte, există impor
tante deosebiri de păreri.

Deosebirea principală constă 
în faptul că noi sîntem dispuși 
să ducem tratative în privința 
Berlinului, în timp ce aliații no 
ștri continentali nu doresc nici 
un fel de tratative care ar putea 
duce la modificarea statu-quo- 
ului.

Această deosebire explică refu- 
ztil generalului De Gaulle de a 
accepta propunerea președintelui

cu privire la organizarea 
conferințe la nivel înalt a 
ților occidentali.

O astfel de conferință va 
dacă Franța și Germania nu vor 
ceda în fața președintelui și nu 
vor accepta să considere proble
ma Berlinului ca o problemă a- 
supra căreia pot avea Ioc trata
tive.

Principala cauză a divergen
țelor rezidă în problema recu
noașterii statului estgerman. 
Toată lumea știe că dacă se va 
realiza o înțelegere cu privire la 
un nou statut al Berlinului oc
cidental care să-i garanteze li
bertatea și dreptul de acces va 
fi nevoie să se plătească cu re
cunoașterea de fapt a statului 
estgerman. Bonn-ul și parisul nu 
vor să plătească acest preț. Pină 
la urmă englezii și noi sîntem 
dispuși să-l plătim.

Lippmann scrie în încheiere: „în 
țara noastră există o deosebire 
asemănătoare de păreri în pro- 
blema tratativelor. Această deo
sebire se datorește politicienilor 
din fostul guvern Truman — per. 
sonal d-lui Truman, d-lui Ache- 
son și d-lui Paul Nitze.

Diplomația rigidă, intransigen
tă pe care ei o recomandă nu 
va da rezultate în actuala etapă 
a războiului rece.

Ea nu se va solda cu un suc
ces deoarece obligă țara să se 
opună oricăror acțiuni îndrepta
te spre realizarea unui acord.

unei 
alia-

eșua

Sesiunea Comisiei 
permanente pentru 

colaborarea economică 
și tehnico-științifică 

în domeniul siderurgiei
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite: La sesiunea 
Comisiei permanente pentru co
laborare economică și tehnică, 
științifică în domeniul siderurgiei, 
care a avut loc între 22 și 24 
octombrie la Moscova, au fost 
examinate problemele sporirii re
surselor ele materii prime meta
lurgice, de combustibil și deșeuri 
metalice, precum și a producției 
siderurgice.

După cum se subliniază în co
municatul dat publicității la 
Moscova, discuțiile s-au desfă. 
șurât într.o atmosferă de uni
tate frățească. Propunerile asu
pra cărora s.a căzut de acord 
vor permite să se obțină o 
creștere considerabilă a produc
ției de metale feroase în țării» 
membre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

MOSCOVA

0 nouă carte 
dedicată țării noastre
MOSCOVA 26. — Acum cîteva 

zile la Moscova a ieșit de sub 
tipar o nouă carte dedicată țării 
noastre : „Dezvoltarea industriei 
Romîniei in anii regimului de 
democrație populară“ de Ivan 
Oleinik, candidat în științe eco
nomice. Cartea este rezultatul li
nei munci asidue de strîngere, 
sistematizare și interpretare știin
țifică a unui bogat material fap
tic. De-a lungul a 440 de pagini 
autorul oglindește cuceririle 
R.P.R. în dezvoltarea celor mai 
importante ramuri industriale și 
a întregii economii naționale pe 
baza înfăptuirii politicii de in
dustrializare socialistă .

BONN 26 (Agerpres). — La 
alegerile comunale care au avut 
loc la 25 octombrie in landul 
Schleswig-Holstein, partidul lui 
Adenauer — Uniunea creștin-de- 
mocrată — a suferit o nouă în- 
frîngere.

Potrivit datelor preliminare, în 
14 din cele 17 circumscripții e- 
lectorale pentru Uniunea creștin- 
deinocrată au votat 39 la sută 
din alegători, în timp ce la ale
gerile din anul trecut pentru 
landtagul acestui land partidul 
lui Adenauer întrunise 44,4 la 
sută din voturi. Partidul social
democrat care din punct de ve
dere ăl numărului voturilor ob
ținute — 39.1 la sută — s-a si
tuat pe locul intîi. și-a întărit 
simțitor pozițiile (anul trecut la 
alegerile pentru landtag el ob
ținuse 35.9 la sută din voturi).

In orașul Kiel, capitala landu
lui Schleswig-Holstein, P.S.D.G. 
a întrunit majoritatea absolută 
a mandatelor in Consiliul muni
cipal. S4 prefacem paloș urile In pluguri desene de N. GHENADIE

wși

O demonstrație a greviștilor oțelarl din Pittsburg (S.U.A.). Pichete 
de greviști la o oțelârie. Pe pancartele lor scrie câ greva a 
fost declarata pentru a împiedica încheierea unor contracte 

de muncâ în defavoarea oțelarilor.
Foto: UNITED PRESS-LONDRA

R. P. D. Coreeană trebuie să aibă posibilitatea 
de a participa la discutarea problemei 

coreene la ~
PHENIAN 26 (Agerpres). — 

Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană transmite: La 26 
tombrie, Pak Son Oihol, 
nistrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare 
reene, a adresat 
președintelui celei

oc- 
mi-

Co-Democrate 
o scrisoare 

de-a 14-a se-

dei care va avea 
' Bulgaria.

TIRANA. — După cum trans
mite A.T.A.. Direcția de Statistică 
de pe lîngă Comisia de Stat a 
Planificării a Republicii Populare 
Albania comunică că planul .pro
ducției industriale pe primele 
nouă luni aleanului curenta fost 
îndeplinit în proporție de 103,9 
la sută.

SOFIA. — La 24 octombrie, Di
rect ia Centrală de Statistică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria a dat publicității 
comunicatul cu privire la rezulta, 
iele îndeplinirii planului de stat 
de dezvoltare a economiei națio
nale pe primele nouă luni ale 
anului 1959. In industrie, planul 
producției globale pe prime.e 

anului 1959 a fost 
proporție de 100,4 
volumul producției 
crescut cu 25,1 la

nouă luni ale 
îndeplinit in 
la sută, iar 
industriale a 
sută In comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului 1958.

PRAGA. — După cum anunță 
Ceteka, la Praga a avut loc o 
ședință a Gonsi iului Congresului 
internațional al modei. Specia, 
liștii tn domeniul confecțiilor șl 
pieforihereatori de modele din ță. 
rile de democrație populară au 
discutat problema organizării ce- 
lui de-al Xl-lea congres al mo-

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA! București. Piața „ScînteU“. Tel. 17.60 10 Tiparul î Combinatul Poligrafic „Cas* Sctnteli'

loc în 1960 în

ATENA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „Elef- 
theria“ anunță că Briggs, amba
sadorul S.U.A. în Grecia, a re
mis ministrului Afacerilor Ex- 

; terne al Greciei, Averoff, o notă 
adresată de guvernul american 
guvernului grec. In notă se ex
primă nemulțumirea față de fap
tul că guvernul grec refuză să 
dea permisiunea de a se extinde 
activitatea posturilor de radio 
americane în Grecia care, după 
cum se știe, desfășoară o pro
pagandă ostilă Uniunii Sovie
tice și țărilor din Orientul Mij
lociu.

PHENIAN. — La 26 octombrie 
s-a deschis la Phenian cea de.a 
6-a sesiune a Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare 
Democrate Coreene. La ședință 
au fost de față Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri, 
Țoi En Ghen, președintele Prezi
diului Adunării Populare Su
preme. Kim Ir. prim.vicepre- 
ședinte al Cabinetului de Miniștri 
și alți conducători ai guvernului 
R.P.D. Coreene și ai Partidului 
Muncii din Coreea.

O. N. U.
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., V Belaunde, și secreta
rului general al O.N.U., Dag 
Hammarskjotld.

In scrisoare se arată că în 
urma acțiunilor Statelor Unite 
ale Americii, problema coreeană 
care trebuie să fie rezolvată de 
poporul coreean însuși, a fost 
introdusă din nou, în mod ilegal, 
pe ordinea de zi a actualei se
siuni a Adunării Generale.

Este pe deplin firesc ca la a- 
ceastă discuție să participe re
prezentantul guvernului R.P.D. 
Coreene, parte interesată direct 
în această problemă.

Cu toate acestea timp de peste 
10 ani, în urma manevrelor Sta
telor Unite, O.N.U. a discutat 
problema coreeană unilateral, 
fără participarea reprezentantului 
guvernului R.P.D. Coreene și de 
fiecare dată a adoptat în mod 
mecanic proiecte de rezoluții ale 
S.U.A., care prevedeau extinde
rea regimului reacționar al lui 
Li Sîn Man asupra întregii Co- 
ree. Totodată, se subliniază în 
scrisoare, O.N.U. continuă să 
împiedice unificarea pașnică a 
Coreei.

Guvernul R.P.D. Coreene ii- 
siștă ca prestigiul O.N.U., a că
rei misiune nobilă este apărarea 
păcii și securității popoarelor, 
apărarea dreptului națiunilor la 
autodeterminare, să nu mai fie 
subminat și în viitor de unelti
rile S.U.A. în ceea ce privește 
Coreea și cere de asem nea să 
se acorde negreșit reprezentau 
tulul guvernului R.P.D. Coree c 
posibilitatea de a participa la 
discutarea problemei coreene în 
cadrul actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.
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