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Mersul lucrărilor agricole

La G.A.C. „21 Decembrie din comuna Călugăreai, regiunea București mecanizatorul Vctșile Ciocîrlan pregătește terenul în ve- , derea însămînțării griului de toamnă.

în întreaga țară, preocuparea actuală a oamenilor muncii de pe ogoare este încheierea pregătirilor pentru începerea lucrărilor agricole de toamnă la timp și în cele mai bune condiții. Una din principalele munci — arăturile a- dînci de vară — este aproape terminată. în total au fost a- rate 2.500.000 hectare, repre- zentînd peste. 91 la sută din plan. Concomitent, au fost încorporate în sol importante cantități de îngrășăminte chimice și organice- O atenție mai mare a fost acordată condiționării și analizei semințelor din soiurile productive recunoscute- Pînă acum s-au condiționat 93 la sută din cantitățile de semințe-Se desfășoară din plin recoltarea sfeclei de zahăr, regiunile Suceava, Galați, București, Banat și Crișana efec- tuînd lucrări pe suprafețe mai mari decît cele prevăzute în grafice. în regiunile Oltenia, București, Dobrogea și Galați a început recoltarea florii-soa- relui, lucrare care trebuie intensificată mult în zilele următoare.în vederea grăbirii muncilor agricole, comitetele executive ale sfaturilor populare și

unitățile agricole socialiste au datoria să ia noi măsuri organizatorice. O grijă deosebită trebuie acordată terminării a- nalizei semințelor îndeosebi în regiunile Suceava, Ploiești, Oltenia, Cluj, Maramureș și Brașov. Gospodăriilor agricole de stat și gospodăriilor agricole colective li se recomandă să folosească îngrășămintele și îndeosebi gunoiul de grajd pe terenurile care au cea mai mare nevoie.Ministerul Agriculturii, a- nalizînd rezultatele obținute pînă acum, consideră rămasă în urmă însilozarea furajelor, ■ ca urmare a nerespectării graficelor de lucru de către unitățile din nordul Moldovei și Transilvaniei- E necesar să se acorde o atenție mai mare aplicării recomandărilor Ministei-ului Agriculturii, pentru identificarea și reținerea lanurilor sau parcelelor de porumb siloz care pot da recolte bune pentru boabe și de a însiloza numai plantele cu vegetație întîrzia- tă.Măsuri urgente se recomandă a se lua și pentru culesul strugurilor — pe măsura coacerii lor.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). - Sîmbătă 2 
septembrie, la sediul C C- al P.M S.U. au 
început convorbirile dintre delegațiile Parti
dului Muncitoresc Romîn și Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

La convorbiri, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, prietenească din 
partea romînă au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C C. al P.M.R., Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș și Alexandru Moghioroș, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Alex
andru Bîrlădeanu și Mihail Roșianu membri 
ai C C. ai P.M.R., și Corneliu Mănescu, mi-

nistrul Afacerilor Externe- Din partea Un
gară au participat tovarășii Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.. Antal Apro, 
Gyula Kallai, Karoly Kiss, Ferenc Miinnich, 
Dezso Nemes, membri ai Biroului Politic al 
C.C- al P-M.S.U., Istvan Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial al 
Bela Nemety, ambasadorul 
București.

Au fost de față consilieri 
două delegații.

După convorbiri Comitetul Central al 
P.M.S.U. a oferit un dejun în cinstea dele
gației romîne- Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească-

ION BRAD

în scopul ridicării 
nivelului tehnic 

al producțieiLa Uzina constructoare de utilaj petrolier din Cîmpina a fost pusă în funcțiune o instalație de cromaj a pistoanelor de la pompele de extracție. Prin cromare, pistoanele capătă o rezistență mai mare, iar durata de funcționare a pompelor de extracție se dublează.Asemenea măsuri, care duc Ia ridicarea nivelului tehnic al producției și la îmbunătățirea calității produselor, au fost puse în practică în ultima vreme și la Uzinele .,1 Mai" Ploiești, la Uzinele de utiliaj petrolier din Tîrgoviș- te și altele.Aceste măsuri au ajutat totodată metalurgiștUor din uzinele constructoare de utilaj petrolier din regiunea Ploiești să dea, peste plan, 8 luni din anul acesta, aceleași agregate și de pe aceleași suprafețe, o producție în valoare de peste 15 milioane . lei. (Agerpres)
în cu

Generația mea. 
Toate aicea sînt setise 
In cartea noastră de vise. 
Construită pentru secole 
în, totuși, cițiva ani. 
Acum se naște epoca 
Adevăraților titani. 
Iată, a și început: 
Zece minuni in serie. 
Zece titani pe minut 1 
Omul îi joacă pe degete, dar nu în joacă. 
El cu sudoarea frunții
A învățat din nimica să-i iacă. 
La început, în fiecare an. 
Poate răbdînd de ioame. 
Și-a încercat puterea c-un nou șl ncu titan 
De oțel, de lumină învîlvorată din ape 
Ca s-aducă-mpreuaă viitorul aproape. 
Viitorul acela e acuma prezent • 
Uimește zilnic toate releele și telegrafele lumii, 
E rampă de lansare și zbor incandescent 
Spre comunism.
Titanii omului lucrează pentru el; 
Plusul electrificării,
Volgile clocotind în furnale oțel. 
După ele, cascade, minunile cu mia : 
Mecanizarea, 
Automatizarea,
Chimia. 
Natura-n genunchi parcă-și cere iertare 
Cu vocile-a o mie de izvoare 
Desferecate din somnul de piatră. 
Materia însăși
Cunoaște o primăvară adevărată 
Smulsă din lenevie pustie. 
Iar printre-atîtea tipuri noi 
De materiale șl energie 
Va fl, desigur, multă poezie. 
Poezia elementelor mutate din locul 
Unde se numeau doar: Pămîntul, Apa si Foșni. 
Poezia comunismului de fiecare zi 
La vederea căreia
Toți filozofii utopici vor tresări. 
Ea se va numi, fără nici o sfială. 
Egalitate socială.

Va cînta, adevărata pasăre măiastră.
In case.
In dumbrăvile lumii 
Fără umilințe și clase. 
Ea se va numi: tot poporul la școală 1 
Sau: munca, prima cerință vitală. 
Da, mai ales munca 
De-atîtea veacuri 
Temută Meduză, 
Boală fără leacuri.
Ursuză,
Ea va fi tuturor frumuseților muză. 
Prin ea, poezia va da poruncă: 
Cele mai de seamă pentru oameni comori, 
în cea mal scurtă zi-muncă I
Restul orelor - plimbare în stele. 
Beția zborului și-a culturii 
Care devine o nouă dimenslune-a naturii. 
Așa, în sus, fără popas.
Mai lung și fluviul vieții a rămas 
Și tuturor o să ie-ajungă 
Vinul cel bun, de viață lungă. 
Vom numi poezie și-acele forțe latente 
Izbucnind în alese virtuți omenești 
în explozii de flori și talente.
Poezie va fi gestul mîinii lucrînd 
Identic cu aripile minții în zbor ridicate 
Și va domni pe pămînt
Poezie egală între orașe și sate. 
Ochii iubirilor, atrași să se-nirunte. 
Vor fl iezere limpezi de munte 
Și dragostea mersul va ști să-și măsoare 
Ca floarea-soarelul după soare 
Răzbunînd, peste veacuri, cu sete. 
Milioanele de Romeo și Juliets, 
Draga mea. 
Așa o să fie anume :
Poezia va purta 
încă o mie de nume 
Toate iradiind, toate în strălucire bogate. 
Intr-un singur cuvînt strînse toate :

Comunismul 1 Din ciclul „Cîntece din viitor".

Realizat și depășit44
Aspect de la Rafinăria de laBrazi

BUDAPESTA. Trimișii spe
ciali Agerpres, C. Răducanu și St. Deju, transmit:

Sîmbătă după-amiază dele
gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Romine condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, care face o vizită de 
prietenie în R. P. Ungară, a 
sosit la Sztalinvaros.

Delegația a fost însoțită de 
Karolț Kiss, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar și secretar al Comitetu
lui Central, Istvan Kristof, se
cretar al Consiliului preziden
țial, Frigyes Puja, ministru 
adjunct al Afacerilor Exter
ne, și Imre Hollai, șeful sec
ției externe a C.C. al P.M.S.U.

Drumul de la Budapesta la 
Sztalinvaros străbate valea 
Dunării. Coloana de mașini 
trece printr-o regiune de dea
luri și coline frumos împădu
rite, apoi intră într-o câmpie 
largă și la capătul a 10 de km 
apar în zare furnalele înalte 
fumegînde ale marelui Combi
nat siderurgic de 
varos. De-a lungul 
traseu, prin toate 
de locuitori au 
cu căldură și au 
oaspeții romîni. La intrarea în 
tînărul oraș, pe un arc de tri
umf împodobit cu drapelele 
celor două țări prietene se 
poate citi lozinca „Salutăm cu 
drag delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romine".

Cortegiul de mașini se o- 
prește în fața clădirii Sfatului 
popular orășenesc, care este 
împodobită sărbătorește. O 
fanfară de pionieri salută pe 
oaspeți. Pioniera Szabo Ka-

la Sztalin- 
întregului 

satele, mii 
întîmpinat 
salutat pe

Utemista Tereza Balint de la Fabrica de confecții „Mureșul" din Tg. Mureș este apreciată în secție pentru lucrul de calitate pe care îl execută.
TELEGRAMA

Excelenței sale 
D-lui ION GHEORGHE 

MAUREr 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 

Romine BucureștiCu ocazia încheierii dezbaterilor Adunării Generale Extraordinare a . Națiunilor Unite în problema agresiunii franceze contra teritoriului Republicii Tunisia, am onoarea a adresa Excelenței Voastre, Guvernului și poporului romîn, în numele meu personal și al Guvernului, .precum și al poporului tunisian, cele mai calde mulțumiri pentru sprijinul pe care ați binevoit să-l acordați cauzei noastre drepte, precum și pentru nobila poziție adoptată de delegația dumneavoastră la Națiunile Unite.; înaltă considerațiune
HABIB BURGHIBA

Președintele Republicii 
Tunisia

xistă Ia sediul -comitetului organizației U.T.M. de la Fabrica de piele și încălțăminte „11 Iunie" din Rm. Vîlcea un grafic care cuprinde sarcini profesionale, indici care plinească.de producție pe trebuie să-i înde- lună de lună, cei aproape 200 de tineri cîți lucrează în fabrică. Sînt însemnați acolo, pentru toate brigăzile de producție ale tineretului, toți indicii de_plan care revin este că în cestor începutul anului pînă acum, sînt scrise cuvintele: „REALIZAT ȘI DEPĂȘIT1*.în primele 8 luni ale anului, Fabrica de piele călțăminte „11 Iunie" și-a realizat și depășit sarcinile de plan la toți indicii. Astfel, planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 102,7 la sută iar cel al producției marfă în proporție de 101,10 la sută. Colectivul acestei fabrici a realizat economii de 1.098.000 lei peste sarcina planificată. în primul semestru s-au produs, față de indicele de plan, cu 3.866 metri pătrați mai multă piele fețe de calitatea I-a, cu 8.034 kg mai multă talpă de calitatea I-a și 1.700 de perechi încălțăminte de calitate superioară.Conducerea fabricii apre-

ciază sprijinul pe care-1 aduc tinerii la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la toți indicii.în ce constă experiența organizației U.T.M. privind mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicii ? Graficul amintit ne duce la o primă concluzie: Comitetul U.T.M. pe fabrică, toate zațiile U.T.M. au cunoscute în rîndul tinerilor sarcinile de producție care le revin, le-au arătat i-mportan-
organi- făcut

fiecăreia. Și semnificativ majoritatea a- rubrici, de la Și în-
Din experiența organizației 

U.T. M. de la Fabrica „11 Iunie" 
din Rîmnicu Vîlcea în mobilizarea 
tinerilor la îndeplinirea planului 

de producție la toți indicii

Și in ța îndeplinirii lor, au urmărit modul în care se realizează aceste sarcini.Să luăm de pildă, secția croit-fețe. în consfătuirile lunare de producție, organizate de sindicat, fiecare indice de plan este defalcat pe fiecare om în parte. în secție lucrează și brigada de producție a tineretului condusă de Ion Andronache. După cunoașterea cifrelor de plan, membrii brigăzii de producție a tineretului se sfătuiesc asupra căilor prin zeze mentul pentru a îndeplini fiecare din indicii planificați. Bunăoară, indicele planificat pentru producția de calitatea I-a în secția croit-fețe era de
care pot să le reali- și stabilesc angaja-

96 la sută. Brigada s-a angajat să dea produse de prima calitate cel puțin în proporție de 97 la sută. Munca pentru respectarea -angajamentului n-a fost de loc ușoară. în brigadă existau tineri care lucrau foarte bine : Boa- șcă Letiția, Ion Andronache, Dumitrașcu Elena, Brozbă Pa- raschiv și alții. îndeplinirea angajamentului privind indicele de calitate era amenințat însă de lipsa de pregătire și indisciplina tehnologică care dădeau dovadă unii neri, (Elisabeta Stan, de pildă, așeza incorect tiparele pe suprafața pielei, făcea ca graficul îndeplinirii planului să rămînă în urmă).într-o zi, după orele de lucru, s-a convocat un adevărat „colocviu" al bri- Elisabeta Stan a fost . ___ să croiască o piele în fața tuturor tinerilor din brigadă, fiecare notîndu-și observațiile pe care le avea de făcut. Au discutat cu toții, iar apoi Constantin Răducanu, unul dintre cei mai buni croitori în piele din fabrică, a făcut și el exact aceeași operație, explicînd cauza greșelilor pe care le observase Ia tovarășa lui de muncă, arătîndu-i cum pot fi ele înlăturate. Ajutorarea în mod concret a Eli- sabetei Stan a constituit, totodată, un bun prilej de învă-

găzii : rugată

de ti-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Foto: S. NICULESCU

talin inmînează un 
de flori tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. ~ 
ția este apoi invitată 
de onoare a Sfatului popular 
orășenesc. Aici au venit să în
tâmpine pe înalții oaspeți 
Lajos Cseterki, prim secretar 
al Comitetului regional de 
partid Fejer, Janos Csergo, 
ministrul Industriei Siderur
gice și Constructoare de Ma
șini, Imre Bujdoso, președin
tele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Fe
jer, Janos Juhasz, secretarul 
Comitetului orășenesc de 
partid Sztalinvaros, Jeno Ta
polczai, președintele Comite- 

al Sfatului 
Ambrus 

directorul 
siderurgic, 

deputat în

tului executiv 
popular orășenesc, 
Borovszki, 
binatului 
Bondor, 
narea de stat, 
treprinderii de construcții 26, 
precum și de alte persoane ofi
ciale.

Jeno Tapolczai, urează oas
peților un călduros bun sosit 
și-i prezintă apoi pe conducă
torii organelor de partid și de 
stat și ai întreprinderilor din 
localitate. El face un istoric al 
orașului Sztalinvaros care a 
început să fie construit în a- 
nul 1951. Aici, în locul micului 
sat care se numea Dunapente- 
le, s-a înălțat un oraș nou, so
cialist, care are în prezent o 
populație de 35.000 de locui
tori. In ultimii 10 ani au fost 
construite peste 6500 de lo
cuințe. In cuvântul său, pre
ședintele Sfatului popular oră
șenesc s-a referit pe larg la 
dezvoltarea orașului în dome
niul cultural.

Mulțumind pentru expu
nerea făcută, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a amintit 
că el a mai vizitat Sztalinva- 
ros-ul atunci cînd în aceste 
locuri abia începuseră lucră
rile de construcție ale noului 
oraș. El a urat succese, sănă
tate și fericire bravilor con
structori ai orașului și side- 
rurgiștilor care prin realiză
rile lor de astăzi îi fac cinste.

Apoi, directorul combinatu
lui siderurgic, Ambrus Borov
szki, fost turnător — care a 
căpătat această sarcină de în
credere încă din zilele cînd 
începuse construcția acestui 
mare centru al industriei un
gare a vorbit oaspeților des
pre dezvoltarea combinatului. 
Astăzi, la Combinatul de la 
Sztalinvaros lucrează 9.500 de 
muncitori, care produc zilnic 
2000 de tone de cocs, 1500 tone 
de fontă, 1300 tone de oțel. In 
curînd combinatul va avea o 
capacitate anuală de produc
ție de două milioane tone de 
oțel. Directorul combinatului 
prezintă delegației planurile 
de perspectivă ale acestei 
grandioase întreprinderi care

com-
Jozsef

Adu- 
directorul In-

a cunoscut în ultimii ani o 
mare extindere. Ajutorul fră
țesc acordat Ungariei de Uniu
nea Sovietică a jucat un rol 
de seamă în crearea și dez
voltarea acestui mare centru 
al industriei ungare. Delega
ția de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne a 
părăsit apoi clădirea Sfa
tului popular orășenesc, în- 
dreptîndu-se spre combina
tul siderurgic. Mulțimea, adu
nată pe parcurs a salutat cu 
aplauze fierbinți pe oaspeți 
care însoțiți de oamenii de 
stat unguri și de conducătorii 
orașului au început să viziteze 
combinatul. Delegația s-a o- 
prit în primul rînd la lamino
rul de tablă. Hala imensă a 
laminorului era pavoazată cu 
zeci de drapele romînești și 
ungurești, cu lozinci de salut 
în cinstea oaspeților romîni. 
Pe o macara rulantă se putea 
citi inscripția : „Salutăm cu 
drag în orașul nostru pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn și a gu
vernului Republicii Populare 
Romîne". Membrii delegației 
se urcă la cabina de comandă 
a laminorului de unde poate 
fi urmărit îndeaproape pro
cesul de producție, în majori
tate mecanizat și automatizat. 
Stînd de vorbă cu muncitorii 
și tehnicienii din marea ha
lă a laminorului, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
dat o înaltă apreciere utilaju
lui. modern care ușurează 
munca laminoriștilor.

Deosebit de călduroasă este 
întîlnirea membrilor delega
ției cu membrii brigăzii ,iPrie- 
tenia ungaro-romînă". Este 
vizitată apoi secția oțelărie a 
cuptoarelor Siemens Martin 
unde se pregătea o șarjă. Aici 
oțelarul Lucza Mihai oferă 
flori tovarășului Gheorghiu- 
Dej. Conducătorul delega
ției romîne adresează un salut 
oțelurilor și le urează noi 
succese în muncă. Apoi el stă 
de vorbă cu oțelarii fruntași ai 
secției, printre care tînărul 
Videnwald Gabor și Horvatli 
Laszlo cu care discută despre 
metodele pe care le folosesc 
în muncă. Părăsind tur
nătoria, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a semnat în 
Cartea de onoare a secției. în 
continuarea vizitei oaspeții au : 
asistat la elaborarea unei 
șarje de 125 de tone la cupto
rul Martin nr. 2 care a durat v 
aproximativ 10 minute. Oaspe
ții romîni au trecut apoi prin 
secția de cocsificare a combi
natului. La sfîrșitul vizitei to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a declarat:

„Ne-a plăcut foarte mult or-i'Continuare în pag. a 3-a)

de conducătoriiVizita făcută
R. P. Ungare la reședința 

delegației R. P. RomîneBUDAPESTA 2 (Agerpres). — In dimineața zilei de 2 septembrie, tovarășii Istvan Dobi, președintele Consiliului prezidențial al R. P. Ungare, Janos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Ferenc Miin- nich, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, Antal Apro, Gyula Kallai, Karoly Kiss, membri ai Biroului Politic al

C.C. al P.M.S.U., și Endre Sik, ministrul Afacerilor Externe al R. P. Ungare, au făcut o vizită la reședința din Buda-, pesta a delegației de partid și guvernamentale a R. P. Romine conduse de tovarășul Gheorghe Gheorghiu - Dej,- prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R, P. Romine.



Un tînăr mîndru

„EXAMENUL" PRIMEI ZILE
imineață senină de 

august. La poarta 
centrală a cetății 
de foc, Combina
tul Metalurgic Re
șița, și-au dat l în-

tilnire 300 de tineri. Pe fe
țele lor îmbujorate se citește 
o emoție deosebită. Ziua a- 
ceasta nu o vor uita nicioda
tă. E ziua cînd tinerii din a 
9-a promoție a Școlii profe
sionale Reșița pășesc pragul 
uzinei ca muncitori calificați. 
Toți au vîrsta de 17 ani, toți 
s-au născut in anul eliberării 
patriei noastre, au crescut in
tr-o țară nouă, s-au bucurat 
din plin din primii ani ai co
pilăriei de viața liberă crea
tă prin lupta dirză dusă de 
cei mai buni fii ai poporului 
nostru, comuniștii. Anii lor de 
ucenicie împărțiți între clă
direa nouă, modernă din Lun
ca Pomostului cu săli spațioase 
de clase, cu laboratoare mo
deme, cu dormitoare strălu
citor de curate și halele noi 
ale combinatului, sînt anii 
cînd au învățat nu numai tai
nele meseriei, ci și să iubeas
că cu pasiune profesia aleasă. 
Trei ani au învățat și au vi
sat ziua aceasta de maturitate, 
cind conștienți de înalta răs
pundere ce le revine, pășesc 
în rîndurile clasei mun
citoare. Pentru copilăria 
fericită, pentru adolescența 
lor plină de bucurie, pentru 
viitorul luminos, fiecare e ho- 
tărît să-și dedice construcției 
socialiste toată capacitatea și 
forța de muncă, să arate prin 
fapte recunoștința lor vie a- 
celuia ce le-a deschis larg o- 
rizonturile, le-a creat condiții 
minunate de viață, învățătură 
și muncă — Partidul Muncito
resc Romîn. E prima lor zi de 
muncă și cele cîteva clipe de 
așteptare li se par că nu se 
mai termină. Fiecare știe de 
încă acum un an sectorul 
unde va lucra. Practica au 
făcut-o chiar în locurile de 
muncă unde azi vor fi repar
tizați. 'Vor lucra alături de cei 
ce le-au fost instructori în 
timpul uceniciei, vor face 
parte din cele 206 brigăzi de 
producție ale tineretului din 
Combinatul Metalurgic Reșița.

Clipa mult așteptată. în 
sfîrșit a sosit. In sectoare ab
solvenții sînt întimpinați cu 
calde strîngeri de mină. In 
hala sectorului turnătorie-oțel 
tinerii sînt repartizați în cele 
15 brigăzi de producție ale ti
neretului ce lucrează aici. U- 
temiștii Tică Ștefan. Tabacu 
Ion, Puiu Ion încep imediat 
munca. Tînărul Coțofana Ghe
orghe îl întreabă pe secreta
rul comitetului U.T.M. al sec
torului :

— Eu nu sînt repartizat în

Fruntași ai artei pe scenele CapitaleiPentru cîteva săptămîni Bucureștiul dșvine pentru a doua 
oară în decursul ultimilor trei ani, Capitală muzicală a 
lumii.

Zeci de interpreți din 22 din țările lumii, care se vor întrece 
in marele concurs internațional ce poartă numele marelui 
Enescu, artiștii de renume mondial care vor apare în aceste 
zile pe scenele săliior <îe concerte ale Capitalei, vor face ca gîn- 
durile iubitorilor muzicii de pe întreg globul, să se îndrepte în 

iceste zile spre București.
Concomitent cu lucrările concursului, timp de două săptă- 

mini în cadrul manifestărilor muzicale ale Festivalului vom 
avea prilejul să apreciem interpretările unora dintre cei mai 
de seamă dirijori, violoniș ti, pianiști și cîntăreți ai lumii.

însemnările noastre vin să prezinte cititorilor cîțiva dintre 
marii artiști ce vor putea fi audiați în cursul lunii septem
brie, în sălîle de concert aie Bucureștiului.

Sviațostav Richter

Titan, gigant, vrăjitor — iată epitetele des întîlnite în cronicile care au apărut după concertele lui Sviatoslav Richter la Moscova și Varșovia, Leningrad și Philadelphia, New York și Budapesta, Pra- ga și Berlin.Sviatoslav Richter, interpret al unui uriaș repertoriu de lucrări pianistice, a încintat deseori iubitorii muzicii din țara noastră.Arta interpretativă a lui Sviatoslav Richter se caracterizează prin forța deosebită cu care pianistul știe să redea sensurile adinei ale fiecărei piese interpretate. Richter captivează, subjugă auditoriul prin profunzimea concepției sale artistice.
„Richter e unul din acei 

rarissimi interpreți, care sub
jugă din primul moment. El 
ia după sine auditoriul des- 
tăinuindu-i întreaga structură 
a lucrării...".

.... După concertele lui Rich
ter părăsești sala alt om decît 
ai venit, într-ătîta sînt de pu
ternice simțămintele pe care 
le trezește în tine".

brigada unde am făcut prac
tică ?

— Vei lucra în aceeași bri
gadă de tineret. Dar... înce- 
pînd de săptămîna viitoare. In 
prezent brigada lucrează în 
schimbul de noapte. Voi nu a- 
veți încă ÎS ani și legile sta
tului nostru democrat-popu
lar interzic tinerilor pînă la 
această vîrstă să lucreze în 
schimburi de noapte.

Coțofană Gheorghe,- fiu de 
fochist reșițean, rămîne pe 
gînduri. In minte îi apar po
vestirile tatălui său despre 
ucenicia de altădată, cînd ti

însemnări despre noua promoție 
de muncitori ai Reșitei socialiste

nerii erau obligați de patron 
șă lucreze 14 ore pe zi, să-și 
mistuie sănătatea în hale insalubre.

In alt colț al sectorului tur
nătorie de oțel, tînărul Puiu 
Ioan îi arată diploma de ab
solvire a școlii profesionale 
comunistului Chirilă Nicolae, 
responsabilul unei brigăzi de 
tineri formatori, spunîndu-i:

— Notele bune le-am obți
nut și cu ajutorul dumitale...

In urmă cu aproape un an, 
comunistul Chirilă Nicolae l-a 
găsit pe ucenicul Puiu Ioan 
plimbîndu-se prin oraș în 
timpul orelor de curs. A- 
tunci în calitatea sa de mun
citor ce răspundea de pregă
tirea practică a ucenicului 
Puiu loan, Chirilă Nicolae a 
luat măsuri. Intîi s-a interesat 
la școală de notele obținute de 
ucenic. La desenul tehnic și alte materii acesta rămăsese 
în urmă. După o discuție avu
tă cu Puiu loan, comunistul 
Chirilă Nicolae a început 
să-și ajute ucenicul la învă
țătură. Săptămâni la rind, cu o răbdare de adevărat frate, 
Chirilă Nicolae a organizat în 
timpul liber meditarea uceni
cului. Și iată că ajutorul său 
atent a dat roadele așteptate.

Au trecut cîteva ore de cînd 
absolvenții au început mun
ca. Pe platforma O.S.M. — la 
cuptorul 3, tinerii Ion Vădu
va și Tulbureanu Cristei dau 
un nou „examen". Prim-topi- 
torul Achim Vasile încă de 
dimineață le-a spus :

— Vreau să verific practic 
cum v-ați pregătit. De aceea 
azi veți lucra ca prim-topi- 
tori.

Era un examen greu, plin 
de răspundere. Pentru întîia 
oară în viață utemiștii Ion 
Văduva și Tulbureanu Cristei 
erau puși să răspundă de ca
litatea tonelor de oțel din 
uriașul cuptor. Cu emoție au 
trecut în fața tabloului de co
mandă. Comunistul Achim

„...Ca adevărată mare per
sonalitate, Richter are ceea 
ce depășește cu mult noțiu
nea îngustă și limitată (în fe
lul ei) de „bun gust". Ca artă 
grandioasă și cutremurătoare, 
arta lui Richter sparge rame
le firave ale „eleganței" și 
„bunului gust" incluzîndu-1 
pe acesta din urmă în marele 
arsenal de componente ar
tistice.

Deși unic ca personalitate, 
fenomenalul Richter este în 
același timp un mare expo
nent al școlii pianistice ruse 
și sovietice, care a mers în
totdeauna spre adîncime și 
expresia psihologică, spre re
darea nu numai a trăsături
lor de stil exterioare ci și a 
substanței lucrării" — iată numai trei citate din numeroasele cronici elogioase a- părute în presa muzicală contemporană care dovedesc uriașa forță artistică a pianistului care va interpreta în noua Sală a Palatului R.P.R., sub bagheta maestrului George Georgescu, „Burlesca" de Richard Strauss.

Vasile, „examinator" exigent, 
le urmărea fiecare mișcare, le 
cerea să-i spună dinainte fie
care comandă, fiecare inter
venție. De cîteva ori însă a 
clătinat nemulțumit din cap, 
și la fel ca atunci cînd în pe
rioada practicii le era instruc
tor, i-a ajutat cum să regleze 
cît mai corect regimul de 
funcționare a cuptorului.

După elaborarea șarjei co
munistul Achim Vasile, i-a 
îmbrățișat pe tinerii săi tova
răși de muncă.

— Vă pot spune că ați lu
crat bine. Nu va trece mult

timp și veți putea fi primi o- 
țelari. Am să vă ajut cu dra
gă inimă. Oțelăriile acestea au 
nevoie de primi-topltori des
toinici, bine pregătiți.

Același „examen" l-au dat și 
tinerii strungari Ion Belu și 
Dorochy Ladislau in sectorul 
strungărie, hala nouă. Aici, 
după ce meșterul le-a dat în 
primire noilor absolvenți ma- 
șini-unelte moderne, le-a în
credințat să lucreze piese de 
înaltă precizie, spunîndu-le:

— Pentru început ne inte
resează să știm dacă puteți da 
piese de calitate superioară. 
Nu vă grăbiți. Lucrați cu a-

Nou peisaj al centrului ora șuiul Țg. Mureș

Elisabeth
Schwarzkopf

Care dintre acei care au ascultat săptămîna trecută la posturile noastre de radio, minunatul program interpretat de Elisabeth Schwarzkopf, n-a rămas profund impresionat în fața excepționalei voci a celebrei soprane, care a cîn- tat pe scenele celor mai mari teatre din lume.Strălucita carieră a marii artiste este rodul unei munci perseverente și sistematice.

Paralel cu bogata activitate interpretativă E. Schwarzkopf a participat în ultimii ani la festivalurile muzicale de la Salzburg, Lucerna, Florența, Edinburg, Viena, Bayreuth și Bergen.Membră în juriul concursului internațional de canto din cadrul concursului de la București, Elisabeth Schwarzkopf va dezvălui totodată iubitorilor muzicii farmecul artei sale, susținînd un recital de lieduri și interpretînd pe scena Teatrului de Operă și Balet rolul contesei din opera „Nunta lui Figaro".
Leonid Kogan

„Interpretarea lui este me
lodioasă și colorată, paleta su
netelor — infinit de variată. 
Nu i se poate reproșa nici un 

tenție. Cereți-mi sfatul ori de 
cite ori aveți nevoie.

Cu aceeași încredere și dra
goste au fost întimpinați în 
prima zi de muncă și oțelarul 
Ion Bîtrînca și strungarul 3 
Grecu Mircea, și toți cei 300 9 
de absolvenți ai școlii profe- B 
sionale de ucenici. Cînd cele I 
480 de minute de muncă au a luat sfîrșit, pe tinerii munci- j tori îi aștepta încă o surpriză. S 
Sub conducerea comitetului 8 
de partid, comitetul U.T.M. al g 
combinatului, în colaborare cu S 
comitetul sindicatului au ho-1 
tărît ca marea majoritate a! 
absolvenților să fie cazați în I 3 din cele mai noi cămine ale 9 
Reșiței. Această hotărîre a 
fost luată ținîndu-se seamă, 
că cele 3 cămine sînt în a- 
propierea școlii medii serale, 
că aici locuiesc numai tineri 
elevi — muncitori, că încă din 
timpul practicii absolvenții 
de azi, și-au exprimat dorin
ța ca după un an de produc
ție să-și com.plecteze studiile 
medii.

In aceeași seară căminele și-au primit noii locatari.

GH- ROȘCULESCU
W. WILIAM 

electricieni — membri ai pos
tului de corespondenți volun
tari ai „Scînteii tineretului" 
de la Combinatul Metalurgic 

Reșița

păcat cît de mic sunetului atit 
de pur al viorii lui... Urmaș 
al lui Paganini, Kogan, pose
dă o tehnică unică".Cu aceste cuvinte sublinia în 1951. criticul muzical al u- nui ziar francez, arta violonistului care a cucerit în același an concursul internațional al violoniștilor de la Bruxelles. Leonid Kogan a îneîn- tat cu vioara sa publicul celor mai multe din capitalele lumii, arătînd înalta valoare a școlii violonistice sovietice.

„E greu ca numai prin con
siderente reci, mintale — scria de curînd marele compozitor sovietic D. Șostakovici subli

niind remarcabila valoare a 
strălucitului violonist — să 
analizezi o artă atît de desă
vârșită ca măiestria inter
pretativă a Iui Leonid Kogan, 
Simți un sentiment de pro
fundă mulțumire pentru adîn- 
ca satisfacție pe care o în
cerci cînd, împreună cu vio
lonistul ești transportat în 
minunata și umana lume a 
muzicii".

Lorin Maazel

Iubitorii muzicii din București au auzit deseori monumentala lucrare a lui Modest Mussorgski: „Tablouri dintr-o expoziție".Programul celui de-al II-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu" ne o- feră o nouă interpretare simfonică a tablourilor. La pu

La ferma avicolă a Gospodăriei de Stat Roșia- BucureștiFoto : AGERPRES
„Săptămîna 

muzicii bulgare"La 9 septembrie oamenii muncii din R- P- Bulgaria sărbătoresc cea de-a 17-a aniversare a eliberării țării lor de sub jugul fascist.Cu prilejul acestei aniversări, posturile noastre de radio transmit între 3 și 9 septembrie, pe lingă alte emisiuni consacrate acestui eveniment, „Săptămîna muzicii bulgare". (Agerpres)InformațieLa 1 septembrie a.c. a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului între R. P. Romînă și R.P.F. Iugoslavia privind asis. tența juridică, semnat la Belgrad, la 18 octombrie 1930.Schimbul a fost efectuat din partea romînă de Ion Drînceanu, director în M.A.E., și din partea iugoslavă de Arso Milatovic, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P.F.I. la București.Conform prevederilor, Tratatul va intra în vigoare după 30 de zile de la efectuarea schimbului instrumentelor de ratificare.

pitrul orchestrei simfonice a Radioteleviziunii va apare de astă dată tînărul dirijor american Lorin Maazel.După mari succese obținute la pupitrul orchestrelor simfonice americane (la invitația lui Toscanini apare și la pupitrul orchestrei N.B.C.). Maazel debutează în 1953 în Europa inaugurînd o serie de concerte cu prilejul diferitelor festivaluri muzicale internaționale.Deși tînăr, Lorin Maazel este unanim recunoscut drept unul dintre cei mai de seamă dirijori contemporani.
Halyna

Czerny-StefanskaDeseori posturile noastre de radio transmit programe ce cuprind lucrări în interpretarea pianistei poloneze Halyna Czerny-Stefanska.Descendentă a unei vechi familii de muzicieni, pianista poloneză continuă strălucitele tradiții artistice ale familiei, desfășurând în întreaga lume o intensă activitate concertis- tică mult apreciată. Halyna Czerny-Stefanska a concertat în Uniunea Sovietică, Anglia, S.U.A., Canada, Italia, Elveția, Franța, Belgia, Cehoslovacia, Olanda, Ungaria.
Ânton Dermota

Cunoscut ascultătorilor noștri din înregistrările pe discuri, primul tenor liric al Operei din Viena este unul din cei mai de seamă artiști contemporani care cinstesc prin prezența lor în zilele acestea în Bucu

de
u e in obișnuința lui 
să intre într-un birou 
fără ca înainte să 
bată în ușă. Dar a- 
tunci a uitat acest 
amănunt legat de

bună cuviință. Era prea supărat, 
indignat, chiar, că tractoriștii ne
socoteau munca lui.

A deschis ușa și a intrat în bi
roul directorului. A rămas însă 
o clipă descumpănit. Fără să vrea, 
stingherise ședința celor din con
ducere, care, după cile putea 
să-și dea seama, ținea cam de 
multă vreme. A încercat să se re
tragă, dar inginerul șef l-a reți
nut

— Ce-i, tovarășe Dumitru ?
Văzînd că tînărul vrea, totuși, 

să plece, a insistat și directorul:
— Spune, tovarășe Dumitru I
Hotărît să sfîrșească odată cu 

necazul care-l ținea ca pe ghimpi, 
Gheorghe Dumitru începu să ex
plice :

—, Tovarășe director, vă rog să 
daji dispoziție tractoriștilor să nu 
mai treacă prin spatele crescăto
riei de porci cu tractoarele cînd 
aduc baloturile de paie din cîmp.

Neînțelegînd sensul acestei ce
reri, directorul a înălțat din umeri. 
Dar tînărul îngrijitor de animale a 
continuat să explice ;

— Păi, da, trec cu remorcile 
prin spatele padocurilor tocmai 
după ce dau mîncare grăsunilor 
și ei își caută umbră pentru somn. 
Uruie tractoarele și-i sperie. Și 
dacă le lipsește somnul mai pun 
carne pe ei ? Nu mai pun. Așa 
scrie la carte, că și somnul tre
buie respectat dacă vrem să 
crească sporul de greutate....

Unul dintre șefii brigăzilor de 
tractoriști, care era de față la șe
dință încercă să zîmbească. Dar 
medicul veterinar fu de părerea 
îngrijitorului de animale și-l con
vinse și pe șeful brigăzii de trac
toriști de temeinicia celor afir
mate. Așa s-a făcut că pe ordinea 
de zi a ședinței conducerii gos
podăriei de stat Leu s-a trecut un 
nou punct și s-a căzut de comun 
acord că problema odihnei la 
grăsuni — în aparență măruntă 
— este foarte importantă atunci 
cînd se duce lupta pentru spori
rea greutății. S-a luat și o hotă
rîre : la înapoierea din cîmp cu 
baloturile de paie, tractoriștii vor 
trece oe un alt drum, mult mai 
scurt, realizîndu-se în acest fel 
și economii la capitolul trans
porturi.

Ufemistul Gheorghe Dumitru e 
considerat cel mai bun crescător 
de grăsuni din cadrul gospodăriei 
de stat Leu...

Noi participant la cel de-al II-lea 
Concurs și Festival internațional 

„George Enescu“Cu trenul sau cu avionul, în Capitală sosesc noi partici- panți la cel de-al II-lea Concurs internațional „George Enescu". Printre ultimii oaspeți se numără tineri muzicieni din U.R.S.S. și Franța, astfel îneît pînă acum în țara noastră se află 27 de concu- renți de peste hotare. După ultimele date s-a confirmat participarea la concurs a 134 de candidați din 22 de țări, dintre care 40 pianiști, 31 violoniști și 63 cîntăreți.Concursul, care cuprinde secțiile de pian, vioară și canto, se va desfășura în trei etape. Prima etapă va avea loc între 6—11 septembrie, cea de-a doua între 13—15 septembrie, iar ultima în ziua de 17 septembrie pentru con- curenții la pian și canto și în 19 septembrie pentru cei de la vioară. Audierea concuren- ților se va face numai în cursul dimineții.Un bogat program de manifestări rezervă iubitorilor de muzică Festivalul. Filai* 

rești, numele marelui muzician romîn George Enescu.Posesor al unui vast repertoriu, Anton Dermota, este de neegalat în interpretarea u- nop lucrări mozartiene, interpretate de el pe scenele celor mai mari teatre din Europa. America și Australia.în cadrul manifestărilor din cadrul celui de-al II-lea Festival Internațional „George Enescu" Anton Dermota va apare pe scena Teatrului de Operă și Balet în opera „Fi- delio" de Beethoven și va susține, de asemenea, în Sala Palatului R.P.R. un recital.
Dsmitâr Uzunov

Nenumărate sînt atributele pe care trebuie să le posede deținătorul rolului titular al celebrei opere „Othello" de Giusseppe Verdi.Spectacolul cu nemuritoarea creație a maestrului italian pe care îl va susține Teatrul de Operă și Balet al R.P.R., în cadrul manifestărilor artistice ce vor avea loc în cadrul lunii septembrie în București, se vor bucura de participarea unuia dintre cei mai inspirați interpreți ai a- cestui dificil rol : marele artist bulgar Dimităr Uzunov.Cîntînd pe scena lui „Balșoi Teatr" din Moscova, la Metropolitan, Opera House din New York, în „Carmen" și „Boris Godunov", la „Scala" din Milano, pe scenele teatrelor din Cehoslovacia, Franța, Finlanda, Belgia, în multe din țările lumii, Dimităr Uzunov s-a impus peste tot, drept unul din cei mai valoroși cîntăreți da operă ai vremurilor noastre.

meseria
A venit în gospodărie din Fra- 

foșfița, o comună situată undeva 
printre dealurile raionului Oltefu, 
îndemnat de un prieten care mai 
lucrase în G.A.S. Cînd a venit 
s-a angajat să dea ajutor dulghe
rilor la înălțarea unor grajduri.

Cînd au fost aduși în gospodă
rie primii porci, cînd au început să 
se contureze noile clădiri, Gheor
ghe Dumitru s-a simțit atras de 
noile meleaguri în care venise 
hotărît să muncească, mai ales că 
între timp o cunoscuse și pe Au
relia, o tînără din Leu care, ală
turi de alți tineri, dădea voini
cește sprijin ia înălțarea cons
trucțiilor.

Despre toate cile i-au trecut 
prin minte lui Gheorghe Dumitru 
atunci cind i s-a propus să se facă 
îngrijitor de animale s-ar putea 
scria cel puțin un capitol de ro
man. Condițiile în care munceau 
îngrijitorii de animala, interesul 
pe care-l manifestau aceștia față 
de obținerea unor producții spo
rite, optimismul lor îl atrăgeau. 
Totuși, avea rețineri. Nu meseria 
în sine, ci mai mult denumirea ei 
nu-i era pe plac. Ce-o să zică 
lumea, ce impresie îi va face Au
reliei ?

Cu timpul Gheorghe Dumitru 
și-a dat seama că meseria care-l 
atrăgea cere pricepere, că cei 
care îngrijesc de porci sau de vaci 
învață cursuri anume, că alaiuri de 
ei muncește un doctor tînăr, pa
sionat. Cînd a citit cîteva cărți 
împrumutate de la medicul vete
rinar a priceput că nu este deloc 
ușor să sporești greutatea grăsu
nilor zilnic, că pentru asta trebuie 
să citești mult, să înveți. Și-a dat 
seama că nu oricine și oricum 
poate deveni un bun crescător de 
animale.

Gheorghe Dumitru a fost ajutat 
de organizația U.T.M. din gospo
dărie să înțeleagă că a fi îngrijitor 
de animale nu este ceva înjosi
tor, ci dimpotrivă, o treabă deo
sebit de importantă.

Discutam cu el mai deunăzi. 
Îmi explica regimul de hrănire și 
creștere a purceilor, ca un om de 
specialitate. Punea un accent de
osebit pe hrănirea lor.

— De hrănirea purceilor în pri
mele 21 de zile depinde sporul 
de greutate pe care-l realizăm 
mai tîrziu — explica el, după ce 
făcuse o incursiune în zootehnie 
și medicină veterinară. Tot odată 
— continuă Gheorghe Dumitru — 
ne străduim să obținem acest spor 
de greutate cu cheltuieli cît mai 
mici. In urma unei experiențe am 
constatat, de pildă, că folosind

monica de stat „George E- nescu", orchestra simfonică și orchestra de studio ale radioteleviziunii Romîne, orchestra simfonică a Cinematografiei, Ansamblul Teatrului de Operă și Balet vor avea la pupitru sau ca soliști reprezentanți de seamă ai vieții muzicale din țară și de peste hotare. La Festival va lua parte și orchestra simfonică a Radioteleviziunii din U.R.S.S., dirijată de Ghenadi Rojdest- venski, care va susține 9 concerte în Capitală și provincie.Pe lîngă muzicienii care își dau concursul la manifestările Festivalului sau ca membri în juriile Concursului sînt așteptați să sosească și alți oaspeți printre care compozitorii Dmitri Kabalevski (U.R.S.S.), Eugen Suchon (R.S. Cehoslovacă), Andreas Nesse- ritis (Grecia), Erik Schenk (Austria), Alberto Soriano (U- ruguay), muzicologul Szabol- czy Bencze (R. P. Ungară). De asemenea au mai fost invitați reprezentanți ăi unor organizații internațtonale din domeniul muzical afiliate la U.N.E.S.C.O., conducători ai unor institute de învățămînt superior muzical, directori muzicali ai unor posturi de radio, ziariști. (Agerpres)
--- •---

Anton Ion și Olteanu Dumi tiu, lăcătuși fruntași la Uzinele „Steagul Roșu" din Brașov lucirînd la mașina agregat pentru frezat blocurile motor.Foto AGERPRES

sa
mai puține unități nutritive putem 
realiza același spor de greutate.

L-am privit stăruitor pe crescă
torul de animale care vorbea cu 
atîfa pasiune despre munca lui. 
Am înțeles pentru ce i s-a 
acordai drapelul de „muncilor 
fruntaș pe unitate", pentru ce ti
nerii l-au ales secretarul organi
zației U.T.M. Am înțeles de ce 
comuniștii l-au primit de curînd 
in rîndurile candida/ilor de partid.

Ne-au întrerupt din cînd în 
cînd cîțiva tineri îngrijitori de ani
male care veneau să-i ceară sfa
tul într-o problemă sau alta le
gată de meserie.

Am observat că în timpul ser
viciului știe să se poarte îngrijit, 
că este un om stăpîn pe sine și 
mîndru de ceea ce face.

— Cît cîșfigi pe lună ? — L-am 
întrebat.

— In medie 1600 de lei. Au 
fost luni cînd am cîșfigat și peste 
2000 de lei. Asta s-a înfîmpla* 
cînd sporul de greutate a crescut 
mai mult.

Lăsasem o întrebare pentru mai 
tîrziu. Imi era teamă ca ea să nu 
împingă discuția spre o latură 
care nu-i convenea. Pînă la urmă 
nu am rezistat ispitei :

— Dar Aurelia din Leu, ce mai 
face ? Pe unde mai e ?

Gheorghe Dumitru a zîmbit. 
Dar așa cum știu să zîmbească 
oamenii fericiți.

— Acum are grijă de casă. 
Știți, avem și o fetiță. Tot Aurelia 
o cheamă I

LUCIAN ZATTI

Unde 
mergem azi 

SportNATA.ȚIE. — Ștrandul tineretului i R.P. Romînă-R.P. Polonă ; de la ora 10,30 și după amiază de la ora 17,30 sărituri : ora 18,30 : probe de înot ; ora 20,30 : jocul de polo.FOTBAL. - Stadionul 23 August. Ora 14 : C.C.A.—Progresul (copii) : ora 15,15 : C.C.A.—Progresul (cat. A) : ora 17 : Rapid—Dinamo (cat. A) Stadionul Giulești, ora 9 : C.C.A. - Progresul (tineret) : ora 10,45 Rapjd-Dinamo (tineret), Terenul Victoria, ora 10 : Știința București-C.S.M. Mediaș (cat. B.).HANDBAL. - Teren I.T.B. de la ora 10 : Progresul—Mureșul Tg. Mureș și I.T.B.- C.S.S. Eanatul Timișoara, meciuri în cadrul campionatului feminin de handbal în 7; stadionul Giulești de la ora 16 : Știința-Știința Galați și Rapid—Rafinăria Teleajen, meciuri în cadrul campionatului masculin de handbal în 7.
Cinematografe

Patria, București, Gh. Do- 
ja, Volga, Libertății: Raidul 
vărgat; Republica, Elena Pa
vel: Imperiul soarelui; Ma- 
gheru, I. (j. Frimu: S-a furat un tramvai: Lumina: Vietnam, Patria mea; Moșilor, G. Coș- bue : Săritură în zori ; V- 
Alecsandri, Munca: Carmela; 
V. Roaită, Arta, 30 Decembrie: Alba Regia; Central, Ilie Pin- 
tilie: Omul nu se predă; Vic
toria: Vîrsta dragostei ; M. 
Gorki, Al. Sahia, Miorița: El Hakim; Timpuri Noi: Școlarul — Vreau să știu tot nr. 16 — Peștele cel mare ; 
13 Septembrie (dimineață): Hoinarii ; (după amiază) : Revista visurilor ; Tineretului: Război și pace (seria I și II) ; 
înfrățirea între popoare : Oameni și lupi ; Cultural: Lady Hamilton ; 8 Martie : CielitoLindo ; Al Popov, Flacăra, Popular: Acțiunea Cobra ; Grivița : Muntele ; Unirea : Două mame ; T. Vladimirescu: Romeo, Julieta și întunericul ; 23 August : Sfîrșitul vechii Berezovka ; Donca Simo : Haiducul de pe Cerem-uș ; ÎS Fe
bruarie : Escrocii ; M. Emi- 
nescu : Mexicul cîntă ; 8 Mai: Pescuitorii de bureți ; Floreas- 
ca : Acțiunea Cobra ; C. Da
vid : Dragostea și pilotul secund ; N. Bălcescu : Cîinele din mlaștină ; B. Delavran- cea: Bufonul regelui.



Vizita delegației de partid și guvernamentale a R. P. Romîne în R. P. Ungară
Călduroasa primire 
de la Sztalinvaros
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(Urmare din pag. l-a)

ganizarea uzinei și pot spune 
că puține țări se pot minări cu 
o asemenea oțelărie Martin".

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ro
mîne la combinatul siderurgic 
de la Sztalinvaros a prilejuit o 
puternică manifestație a prie
teniei romîno-ungare, o de-

în cinsteaRecepția
oaspeților romîni

SZTALINVAROS 2 (Ager- 
pres). — Comitetul Orășenesc 
Sztalinvaros al P.M.S.U. și Co
mitetul Executiv al Sfatului 
Popular Orășenesc a oferit o 
recepție în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale a 
K. P. Romîne in frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

In timpul recepției tovarășul 
Janoș Juhasz, secretar al Co
mitetului Orășenesc de partid 
Sztalinvaros, a salutat dele
gația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne, ex
primând bucuria 
muncii din oraș de oamenilor 

a avea în

păcii și prieteniei
inert seara, la Casa 

de cultură a stu- 
denților „Grigore 
Preoteasa" am a- 
sistat la primul 
spectacol dat in 

țara noastră de Ansamblul 
artistic al Uniunii democrate 
a tineretului cipriot (E.D.O.N.). 
Soli ai păcii și prieteniei in
tre popoare, tinerii și ta-len- 
tații artiști amatori ciprioți au 
desfășurat în fața noastră un 
evantai viu colorat de cântece, 
costume și dansuri populare 
specifice poporului lor. Mai 
important însă de.cît coloritul 
viu și pitoresc este faptul că 
asistența a putut cunoaște, 
prin acest suflu cald al artei 
folclorice, talentul, dragostea 
de viață, hărnicia, sentimen
tele de prietenie și de pace 
care animă poporul dpriot și 
tineretul din această insulă 
scăldată de valurile Meditera- 
ne:.

Mesajul ’optimist, specific ti
nerilor, care știu bine că as
pirațiile lor de viitor se pot 
împlini numai în climatul pă
cii și prieteniei intre popoare, 
a ieșit la lumină din fiecare 
punct al programului prezen
tat.

Treptat, cu fiecare cântec 
sau dans, scena s-a lărgit în 
fața noastră, a căpătat parcă 
dimensiunile și conturul Ciprului. Prin ritm, prin gesturi, 
prin toată acea țesătură de 
mișcări vioaie, tinerii dansa
tori, fete și băieți, ne-au adus 
sub priviri in mod sugestiv 
fie scene de muncă, fie ta
bloul unor petreceri populare 
care celebrează bucuria roa
delor, a culesului. In acest 
sens, trebuie să remarcăm 
reușita unor dansuri ca acelea 
numite „Zebehicos", precum și 
dansurile „Calamatianos" 
„Pendozalis" interpretate in
tr-un ritm alert de către în
tregul grup de dansatori. De 
un binemeritat succes s-au 
bucurat cele două momente 
executate de Cleantis An- 
dreeas: „Dansul cu secera" 
care exprimă si asprimea, dar 
și bucuria secerișului precum 
și „Dansul cu ciurul" o ade
vărată demonstrație de vir
tuozitate a mișcărilor.

Ansamblul numără în rîn- 
durile sale și doi minunați 
cântăreți populari : Caliopi 
Spiru și Periclis Marculis.

Intre melancolia unor cin- 
tece cum este cel intitulat 
„Căprioara" și explozia tine-

Și

(Urmare din pag. l-a).aminte pentru toți, o ocazie de a discuta în brigadă despre necesitatea ridicării continue a calificării, a respectării procesului tehnologic de către fiecare muncitor, necesitatea respectării în ultimă instanță a indicilor de plan.Schimbul de experiență este deseori folosit în fabrică, în fiecare secție. Se organizează schimburi de experiență și cu tineri din alte fabrici.Urmărirea cu perseverență de către organizația U.T.M. a modului în care tinerii își îndeplinesc sarcinile de plan la toți indicii, a făcut ca, în una din lunile trecute să se constate că la secția ștanțe erau unele greutăți în îndeplinirea planului la toți indicii. Aici, lucrează brigada de producție a tineretului condusă de muncitoarea Constanța Fol- tea. Organizația U.T.M. i-a a- jutat pe tinerii de aici. în brigadă s-a discutat modul în care tinerii își îndeplinesc sarcinile de plan la toți indicii. Muncitori vârstnici ca Albu Vasile, maistrul Constantin Cocean le-au ajutat pe membrele brigăzii să-și îndeplinească sarcinile de plan. S-a hotărît, totodată, ca în brigadă să se introducă metoda controlului în lanț. Postul utemist de control din secție, apoi brigada artistică de agitație au satirizat lipsurile din munca unor tinere ca Nicu- 

monstrație a caldei simpatii 
față de poporul romin și con
ducătorii săi.

După vizita la combinatul 
siderurgic delegația de partid 
și guvernamentală a plecat 
spre hotelul „Arany Csillag" 
din Sztalinvaros. In fața hote
lului oamenii muncii din oraș 
au salutat cu căldură pe 
oaspeți.

mijlocul lor pe solii poporu
lui romîn.

Răspunzînd, tovarășul Ale
xandru Moghioroș a mulțumit 
pentru primirea călduroasă 
făcută delegației și pentru fru
moasele cuvinte rostite la a- 
dresa țării noastre și a po
porului romîn și a urat con
structorilor și tuturor oameni
lor muncii din Sztalinvaroș, 
noi succese în activitatea lor, 
sub conducerea P.M.S.U. și 
guvernului ungar, pentru pro
pășirea Ungariei socialiste.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

rească a melodiilor de dra
goste sau de joc, vocea Calio- 
piei Spiru își desfășoară zbo
rurile ei, care sfârșesc întot
deauna cu ropotele de aplau
ze ale sălii. In „Lafina și Iri- 
nachi", în „Maricu" interpre
tate solo, sau în „Culesul 
strugurilor" și „Ochi negri" 
interpretate împreună cu Pe- 
rlclis Marculis, calitățile el 
vocale se îmbină în modul 
cel mai armonios cu cele in
terpretative. Perîclis Marcu
lis a secondat cu deplin suc
ces pe partenera sa. In „Răs
fățata", în „Stinca și Xantula" 
precum și în alte bucăți cin- 
tărețul cipriot a fost viu a- 
plaudat.

Programul a ciștigat mult 
în varietate, cit și in calitatea 
artistică, prin cintecele execu
tate de trioul de chitariști 
I Tris Fiii (cei trei prieteni). 
Cantatele și potpuriul de cîn- 
t-ece populare grecești cit și 
romanțele care le-au eviden
țiat stăpinirea deplină a împle
titurii aceleia intime dintre vo. 
cea omenească și vocea chi
tarei, le-au atras din partea 
spectatorilor repetatele bisări 
și aplauze.

H
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REALIZAT Șl DEPĂȘIT"
Și aș-lescu Elena, Rizea Ioana, rezultatele nu s-au lăsat teptate: brigada își îndeplinește lună de lună sarcinile de plan la toți indicii.La secția oroit-fețe, aocentul s-a pus pe însușirea cît mai corectă de către tineri a priceperii de a așeza cît mai rațional tiparele pe suprafața pielei. Perfecționîndu-se în mod permanent, tinerii din secție au economisit în primele 7 luni 15.211 decimetri pătrați de piele, adică o canti. tate echivalentă cu cantitatea de piele necesară pentru confecționarea a 608 perechi bocanci.La secția tăbăcărie atenția tinerilor s-a îndreptat spre însușirea unor procedee moderne de fabricație. Tăbăcarii au fost îndrumați să-și însușească metodele cele mai noi de tăbăcire cu crom-tanin econo- misindu-se astfel peste 4.600 de kg tanin, 4.371 kg bicromat de sodiu, 4.432 kg uleiuri sul- fatoase. Uscătorii de piei din aceeași secție au avut o sarcină mai grea : ei au trecut de la un procedeu învechit de uscare a pieilor (prin întinderea pe rame de lemn) la sistemul de uscare pe sticlă. Tinerilor le-au revenit sarcini deosebite, ei fiind acei cărora li ș-a încredințat mânuirea utilajului complet nou. Organizația U.T.M. s-a orientat bine creînd în această secție 3 brigăzi de producție ale tineretului menite să mobilizeze

■

Cursuri de pregătire cu viitorii studenți la Institutul politehnic din București Foto N. STELOR1AN
Plecarea unei delegații 

guvernamentale 
a R. P. Romîne 

la Tîrgul internațional 
de la LeipzigSîmbătă dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre R- D. Germană, o delegație guvernamentală a R. P- Romîne condusă de tovarășul Alexandru Sencovici, ministrul Industriei Ușoare, care va participa la deschiderea Tîrgului internațional de la Leipzig. (Agerpres)

Tinerii bucureșteni, prezenți 
în mare număr în sală, au 
oferit talentațîior artiști ama
tori ciprioți buchete de flori, 
le-au mulțumit pentru frumo
sul spectacol muzical-core- 
grafic și le-au urat deplin 
succes în turneul care-i vor 
face prin țara noastră, ca 
soli ai prieteniei și păcii din
tre poporul romîn și poporul 
cipriot.

In numele ansamblului, 
conducătorul său, Mihalis O- 
limpios, secretar general ad
junct al Uniunii democrate a 
tineretului cipriot a mulțumit 
tinerilor romîni pentru căl
duroasa primire făcută, expri- 
mîndu-și totodată convingerea 
că relațiile culturale dintre 
țările noastre, dintre tineretul 
romin și cipriot, vor contri
bui la cunoașterea și înfrăți
rea popoarelor, la întărirea 
cauzei păcii în lume.

Oaspeții și gazdele împreu
nă, pe scenă și în sală, au 
scandat acele cuvinte- care 
sună atît de frumos și tine
rește în toate limbile pămân
tului : „Pace și prietenie".

ION TÎRNAVEANU
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Aspect din timpul spectacoluluiFoto ; V. CONSTANTINESCU

și mai mult pe tineri la îndeplinirea planului la toți indicii. Conducerea brigăzilor a fost încredințată unor tineri cu simț de răspundere, buni muncitori ca Ilie Cornel, Stoica Constantin și Dinescu Petre. Totodată, s-a organizat un curs de ridicare a calificării profesionale. Astăzi, la rubrica angajamentelor acestor brigăzi, la fel ca și la celelalte, astă scris : „angajamentul 
- fost realizat și depășit."în cîteva luni productivitatea la uscat piei a crescut de 3 ori față de anul trecut, eco- nomisindu-se, totodată, 45.535 decimetri pătrați de piele. Calitatea pieilor s-a îmbunătățit ' de asemenea.Membrii comitetului U.T.M. ne-au arătat totodată, că din cauza lipsei de pregătire sau a nerespectă- rii tehnologiei de către unii tineri, îndeplinirea planului la toți indicii se face în unele luni „la limită" brigăzile în- cercînd uneori chiar emoții spre sfârșit de lună. (De pildă, la secția ștanțe).Din experiența altor organizații U.T.M. din țară s-a văzut că această situație poate fi îndreptată prin organizarea întrecerii dintre brigăzi pentru cîștigarea titlului de colectiv de muncă fruntaș, întrecerea pentru acest titlu fiind o formă deosebit de eficientă în mobilizarea tinerilor la îndeplinirea ritmică a tuturor indicilor de plan, în
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Prima zi de școală
a muncitorilor-elevi

nou
Și 

șantierele 
din 9os- 
de stat, 

de activi- 
muncitori

E 
ei,

A început noul an școlar 
1961-1962...

Vineri după amiază pe calca
rele școlilor medii și în sălile 
de clasă a răsunat clinchetul 
atît de bine cunoscut al clo
poțelului. El a chemat în bănci 
prima categorie de elevi care 
încep la 1 septembrie un 
nou an de studiu : cei de la 
cursurile serale. Din 
de pe poarta fabricilor 
uzinelor, de pe 
de construcții și 
podăriile agricole 
din toate sectoarele 
tate pașii tinerilor 
se îndreaptă spre școală, 
zi de sărbătoare pentru 
pentru tovarășii lor de mun
că. Cei mai vârstnici îi petrec 
pînă la poarta întreprinderii 
și le urează din inimă:

— Spor la muncă în noul 
an școlar!

Muncitorul-elev — iată un 
termen foarte cunoscut astăzi 
la noi în țară, dar care a 
apărut și s-a încetățenit abia 
acum in anii regimului demo
crat-popular. Muncitorul de 
ieri, ținut în întuneric de pa
tron, exploatat pînă la isto
vire, asaltează astăzi cu curaj 
cele mai înalte culmi ale 
științei, iscodește cele mai 
tainice comori ale culturii. îi 
călăuzește pașii partidul, îl 
îmbărbătează, îl ajută, îi cree
ază condiții minunate pentru 
ca cele mai îndrăznețe visuri 
să devină fapte.

Ieri, zi de început de an 
școlar, am citit bucuria pe 
fețele tuturor strungarilor, 
matrițerilor, electricienilor, 
montatorilor de la Uzinele 
„Grigore Preoteasa" care sea- 

1------------
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■ ■■■■■■ Știință, sport, prietenie, pace!
k HSH

creșterea răspunderii colectivului pentru munca fiecărui om și a fiecărui muncitor, pentru munca întregului colectiv. Experiența aceasta este deja cunoscută. Pare de aceea cu totul nefiresc că organizația U.T.M. de la Fabrica „11 Iunie" n-a întreprins nimic pentru organizarea întrecerii socialiste între brigăzi în vederea obținerii titlului de colectiv de muncă fruntaș. Există de asemenea, legătura strînsă între lipsurile existente încă în calificarea unor tineri și faptul curios că la Fabrica „11 Iunie" organizarea cursurilor de ridicare a calificării lasă foarte mult de dorit. Comitetul orășenesc U.T.M. are datoria de a ajuta mai mult organizația U.T.M. de aici în organizarea întrecerii între brigăzi, în constituirea, icu sprijinul sindicatului și al conducerii întreprinderii, a unor cursuri eficiente de ridicare a calificării tinerilor.Organizația U.T.M. de la Fabrica de piele și încălțăminte „11 Iunie" din Rm. Vâlcea are o experiență bună privind mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor de producție la toți indicii. Aceasta o dovedesc și rezultatele. Ea poate însă să întreprindă acțiuni care să sporească și mal mult această contribuție.

■Ș

ra urmează cursurile școlii 
medii de cultură generală. 
Pînă la începerea festivității 
de deschidere a noului an 
școlar mai era încă o oră și 
curtea noii școli era totuși 
plină. în grupuri discuțiile 
erau aprinse. Discutau între 
ei membrii acelorași brigăzi 
de muncă, muncitori din a- 
ceeași secție. Subiectul era 
însă altul decît cel obișnuit. 
Se discuta despre școală, des
pre învățătură. Intr-alt grup 
erau asaltați cu întrebările 
absolvenții Cornel Vasilescu, 
mabrițer, și Constantin Pope
scu, constructor de redresori. 
Ei și-au rupt cîteva ore din 
timpul rezervat pregătirii exa
menului de admitere la Insti
tutul politehnic pentru a fi în 
această zi festivă în mijlocul 
colegilor lor mai mici.

Aici, ca și în toate școlile 
medii serale din țară a dom
nit atmosfera caracteristică 
începutului de an școlar, cu 
emoția reîntâlnirii cu profeso
rii dragi, revederea cu colegii 
și nelipsitul cuvânt de bun ve
nit și spor la muncă al direc
torului. Apoi, la ora fixă clopo
țelul, primul clopoțel din noul 
an școlar, a sunat prelung și 
prietenos. Peste cîteva minute 
coridoarele s-au cufundat în 
liniște. Dincolo de uși au în
ceput primele lecții. Clasa 
a VIII-a A — limba ro
mână, clasa a IX-a C — geo
grafie, clasa a X-a B, — chi
mia, clasa a Xl-a A — socia
lism științific etc. etc.... In 
bănci, aplecați asupra caiete
lor, o parte din cei aproape 
75.000 de tineri muncitori de 
pe întreg cuprinsul patriei 
care urmează cursurile în în-- 
vățămîntul seral au început 
un nou an de mutică. Ei vor 
ca rezultatele muncii lor de 
aici, asemenea rezultatelor ob
ținute în producție să fie un 
semn al recunoștinței pe care 
fiecare o poartă partidului, 
care le-a creat posibilita
tea de a învăța și cele mai 
bune condiții de studiu și de 
muncă.

AL. I VLADIMIR

„Știință, sport, prietenie, pace!“. Iată exprimat cum nu se poate mai bine sensul marei întîlniri a tineretului universitar la care întreaga Sofie participă cu pasiune și entuziasm. Lozinca aceasta scrisă cu litere uriașe, domină stadionul „Vasil Levski". Cuvintele acestea, adevărul exprimat de ele, uiiesc pe reprezentanții celor 33 de țări care au dat Universiadei « „mica Olimpiadă" cum o numește entuziasmat publicul gazdă — nu numai strălucirea unei mari competiții sportive, ci și semnificațiile unei mari și reprezentative întîlniri a generației tinere.Universiada a ieșit dintre pereții splendidei săli a sporturilor, de pe stadionul „Vasil Levski", a depășit gloria piscinei de natație, a terenurilor de tenis și planșeelor de scrimă cuprinzând ' întreaga Sofie, cu străzile, bulevardele, sălile de spectacol și parcurile ei. Sportivi în mijlocul unui pîlc de cetățeni, schimburi de insigne și adrese între tineri care s-au cunoscut de cîteva minute, sînt lucruri întîlnite la tot pasul. în ambianța aceasta specifică sărbătorilor tinereții, sportivii s-au întrecut pe ei înșiși, oferind publicului spectacole de neuitat. Valerii Brumei ne-a demonstrat că un om poate sări ștacheta ridicată cu 39 cm mai sus decît propria sa înălțime, realizând excepționalul record mondial de 2,25 m ; Kamuti ne-a confirmat că noțiunea de eroism este câte odată strins legată de marile performanțe sportive, concurând bolnav și găsind totuși resurse să-și depășească rînd pe rînd toți adversarii în ciuda unor dureri fizice insuportabile. Tamara Press, Irina Press, Irina Per- vușina, Figuerola (finalist olimpic la 100 m plat), Valerii Titov, Jdanovici, Ter Ova- nesian, Kuznețov — iată doar cîteva nume suficient de grăi-

Aniversarea 
proclamării

R. 0. VietnamCu prilejul celei de-a 16-a aniversări a proclamării R. D. Vietnam, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Vietnam la București, Le Van Chat a rostit sîmbătă seara o cuvântare la posturile noastre de radio și televiziune.
★Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a proclamării R. D- Vietnam, Fabrica de ciment din Bicaz, regiunea Bacău și G.A.C. „Prietenia romîno- vietnameză“ din comuna Gîn- giova, regiunea Oltenia, au trimis colectivelor de muncă de la Fabrica' de ciment din orașul Haiphong și de la Cooperativa agricolă de producție „Prietenia vietnamezo- romînă“, din comuna Moc-Bac, districtul Duy Tien, provincia Ha Nam din R. D. Vietnam, mesaje prin care le adresează călduroase felicitări și urări de n°i succese în munca de construcție socialistă a țării, pentru unificarea pașnică a Vietnamului.
★Sâmbătă după-amiază, în sala de festivități a Institutului de cercetări agricole de la Fundulea a avut loc o adunare consacrată celei de-a 16-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.Ing. Alexandru Covor, director adjunct al institutului și ing. Nicolae Șarpe, secretar științific au vorbit despre realizările Republicii Democrate Vietnam și despre roadele colaborării dintre Institutul de cercetări agricole din țara noastră și Institutul agronomic de la G'ialam (R D. Vietnam).Întâmpinat cu aplauze de cei prezenți a luat cuvîntul Le Van Chat. însărcinat cu afaceri ad-iinterim al R. D. Vietnam la București, care, vorbind despre sărbătoarea națională a R- D. Vietnam a amintit succesele obținute de poporul vietnamez și a subliniat prietenia de nezdruncinat care leagă popoarele vietnamez și român. Lucrătorii institutului au oferit oaspetelui cadouri și flori. (Agerpres)

Fp jganf ISîmbătă a părăsit Capitala delegația agricolă a Canadei, în frunte cu dl. Stanislas J. Chagnon, asistent al ministrului adjunct al Agriculturii din Canada, care ne-a vizitat țara între 24 august și 2 septembrie, la invitația Ministerului Agriculturii al R. P. Române-
★Senatorul belgian L. E. Tro- clet, care ne-a vizitat țaira la invitația grupului național român din Uniunea Interparlamentară, a părăsit vineri Capitala. Personalitate politică marcantă, senatorul L. E- Troclet a fost ministru al Muncii și este unul din liderii Partidului socialist din Belgia- El a reprezentat Belgia la sesiunile Organizației Internaționale a Muncii de la Geneva și a fost președinte al acestei organizații a O-N.U.(Agerpres)

Universiada de la Sofia

toare pentru valoarea participării și nivelului tehnic la care se desfășoară întrecerile Universiadei.Trebuie să remarcăm cu multă bucurie că în buchetul de campioni străluciți și performanțe răsunătoare, reprezentanții sportului nostru universitar s-au comportat la înălțime. înaintea desfășurării probelor atletice de astăzi numărul medaliilor cucerite (17) în întrecerea cu cei mai buni sportivi studenți din lume,
Corespondență 

telefonică

ne-a adus locul III pe națiuni, după sportivii sovietici (care au dominat net Universiada) și cei japonezi. De patru ori, pe cel mai înalt catarg s-a ridicat drapelul țării noastre, atunci cînd echipa de floretă fete, cuplul fetelor la tenis (Maria Ilina — Julieta Namian), echipa de volei băieți și înotătoarea Sanda Iordan și-au întrecut toți adversarii cîștigînd titlul de campioni mondiali universitari și medaliile de aur. Clga Szabo ne-a adus satisfacția unei victorii categorice cu 4-0 în fața campioanei olimpice și universitare Schmidt; Florica Grecescu, la 800 m plat a sosit pe locul II, aducînd țării noastre împreună cu Maria Diți-Diaconescu, clasată tot pe locul II la proba suliță, două medalii de argint. Virgil Ma- nolescu aruncînd 52,52 m a realizat record republican medalie de bronz pentru delegația noastră. Comportări frumoase au mai avut Ion Țiriac (al treilea jucător al turneului de tenis), săritorii Emilia Negulescu, Gheorghe Banu, gimnasta Sonia Iovan și Ana Roth, toți distinși cu medalii

discul la un nou și o nouă

W. Z. FOSTER
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS transmite: C.C. al P.C.U.S. a anunțat cu profundă durere că în seara zilei de 1 septembrie, intr-un sanatoriu din apropierea Moscovei după o lungă și grea suferință, a încetat din viață în vîrstă de 80 de ani William Foster, președintele de onoare al Comitetului Național al Partidului Comunist din S.U.A-3 eminent fruntaș al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător neobosit pentru pace, democrația și socialism.In buletinul medical cu privire la boala și decesul lui William Foster, se spune că

TELEGRAMĂ

Comitetului Național
al Partidului Comunist din S. U. A.

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin vă 
exprimă dv. și tuturor comuniștilor americani cele mai sincere 
condoleanțe și participă alături de dv. la marea durere încer
cată prin pierderea tovarășului William Z. Foster, președintele 
de onoare al Partidului Comunist din S-U.A.

Prin încetarea din viață a tovarășului William Z. Foster, 
veteran și militant de seamă al mișcării comuniste internațio
nale, clasa muncitoare americană și Partidul ei Comunist pierd 
un fiu credincios, un conducător încercat și neînfricat ©are și-a 
consacrat întreaga viață luptei pentru înfăptuirea celor mai 
nobile aspirații — pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Declarația P.C. din S.U.A.
NEW YORK 2 (Agerpres). — In 

legătură cu încetarea din viajă a 
lui William Foster, președinte de 
onoare al Comitetului Național al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
Partidul comunist a dat publicită
ții o declarație in care se spu
ne că țara a pierdut pe unul din
tre cei mai eminenți conducători 
pe care i-a avut vreodată clasa 
muncitoare americană.

Declarația subliniază contribu
ția lui teoretică uriașă la lupta 
clasei muncitoare, întruchipată în 
cărțile, broșurile și articolele lui. 
Cărțile lui Foster, inclusiv „Isto
ria celor trei internaționale“, 
„Schiță a istoriei politice a celor 
două Americi" și „Istoria Partidu
lui Comunist din S.U.A." s-au 
bucurat de o înaltă apreciere, au 
fost traduse și tipărite în nume
roase limbi și în numeroase țări 
ale lumii.

Arătînd că William Foster a 
fost un eminent pionier al miș
cării sindicale din secolul al XX- 
lea, declarația subliniază lupta 
lui permanentă împotriva scindă
rii mișcării sindicale și pentru u- 
nitatea sindicatelor.

Plecarea unei delegații a Academiei 
R. P. Romine în AngliaSâmbătă dimineața a plecat în Anglia o delegație a Academiei R. P. Române condusă de tovarășul Ilie Murgu- lescu, ministrul învățămîntu- lui și Culturii, vicepreședinte al Academiei R. P. Române, care va participa la conferința privind structura și proprietățile topiturilor ionice, organizată de Faraday Society la Liverpool.

±

de bronz. Dacă echipele de volei și baschet fete a căror evoluție era așteptată cu oarecare rezerve s-au comportat mulțumitor (la volei locul III, la baschet perspectiva unui loc patru în compania unor formații foarte puternice), în schimb reprezentanții noștri la baschet masculin s-au comportat mult sub valoarea lor ratând chiar și calificarea în turneul final.La ora cînd transmit aceste rînduri au mai rămas în concurs atleții, baschetbaliștii și scrimerii. întrecerile de atletism în special, adună tot atî- ta public în tribunele stadionului „Vasil Levski" cît cele mai căutate derbiuri fotbalistice. Astăzi locurile preferate vor fi cele de la peluză unde se instalează ștacheta pentru sărituri. Dece ? E Io- landa ! Pentru publicul bulgar, Ioli este „Iolanda noastră" ; atleta care a realizat excepționalul record mondial aid, în Sofia, pe acest stadion. Iolanda Balaș a fost aleasă ca simbol al Jocurilor mondiale universitare : afișul Universiadei o reprezintă pe ea în plin elan trecînd peste ștachetă. Cît va sări de data aceasta ? Așteptăm, alături de zecile de mii de spectatori care își vor lua locurile în potcoava stadionului.Mîine seară vom cunoaște toți campionii, toate recordurile, toate rezultatele. Dar cel mai valoros rezultat versiadei s-a impus dență și certitudine încă din prima zi : deviza „Știință, sport, prietenie, pace" a devenit o realitate mai puternică, mai trainică, cimentată mai mult, susținută de brațele călite și inirpile tinere ale reprezentanților tineretului universitar din întreaga lume.

al Uni- cu evi-Jocurilor

I. BUCHERU

Sofia, 2 septembrie 1961. 

de mulți ani el a suferit de arterioscleroză generală. In ultimii ani au survenit complicații grave — infarcte miocardice și o tromboză a vaselor cerebrale. In ultimele luni starea sănătății lui Foster s-a înrăutățit simțitor și la 1 septembrie, datorită epuizării totale a facultăților vitale ale miocardului, a survenit încetarea activității inimii și moartea.C.C. al P.C.U.S. a constituit o comisie pentru organizarea funeraliilor lui William Foster prezidată de Otto Kuusinen, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

W. Foster a fost un luptător 
neobosit pentru coexistența paș
nică, pentru prietenia și respec
tarea reciprocă a tuturor țărilor 
și popoarelor. El a fost un prie
ten devotat al Uniunii Sovietice 
și al întregului sistem mondial 
socialist. El a dus o luptă nobilă 
și neobosită pentru încetarea răz
boiului rece, pentru schimburi re
ciproce și prietenia dintre popoa
rele american și cel sovietic.

Pentru inima lui revoluțio
nară, înflăcărată și încrede
rea neclintită în clasa muncitoa
re și în calea socialistă de dezvol
tare a acesteia, Foster a fost în
drăgit de zeci de mii de mun
citori și oameni din alte pături 
ale poporului nostru, indiferent 
de convingeri politice, de culoa
rea pielii și de credințe religioa
se.

Contribuția lui uriașă la lupta 
pentru o Americă mai bună, pen
tru o lume mai bună, va rămine 
vreme îndelungată în amintirea o- 
menirii, va intra în istoria luptei 
omului pentru libertate, pace și 
fericire.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți reprezentanți ai Conducerii Ministerului învățământului și Culturii, academicieni, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor. Externe-A fost de față însărcinatul cu afaceri ad-interim al Marii Britanii la București, Philip Mc Kearney.
(Agerpres)

Turneul internațional 
de boxIn prezența unui numeros public sîmbătă seara a început pe stadionul Dinamo turneul internațional de box la care participă 6 echipe. Trei dintre pugiliștii romîni care au evoluat cu acest prilej au repurtat tot atîtea frumoase victorii. La categoria pană C. Gheorghiu (Dinamo) a dispus la puncte de cunoscutul campion cehoslovac Matula, iar ia categoria ușoară I. Mihalik (Dinamo) a dispus prin abandon de Pali (Dozsa). Campionul țării la categoria grea V. Mariuțan l-a învins prin KO pe Nicolov (Spartak Sofia). Alte rezultate mai importante : F. Dorogi (Dozsa Budapesta) b. p. Meș. ter (Ruda Hvezda); L. Drogosz (Gwardia Varșovia) b. p. A. Roman (Ruda Hvezda Praga); B. Witkowski (Dinamo Berlin) b. ab. Naidenov (Spartak Sofia); Simaniak (Gwardia Varșovia) b. p. Alipiev (Spartak Sofia). Astăzi de la ora 10 tot pe stadionul Dinamo are loc cea de-a doua reuniune.(Agerpres)

„Cursa victoriei"BRAȘOV 2 (Agerpres). — Prin telefon: Pe distanța București—Brașov (168 km) s-a desfășurat sîmbătă prima etapă a tradiționalei competiții cicliste „Cursa Victoriei" organizată de C.C.A. Victoria în etapă a revenit lui Ziegler (Dinamo) cronometrat în 4 h 36’20”. El a fost urmat de Grigore Nicolae (C.C.A.) 4 h36’21”. G. Moiceanu (Dinamo) 4 h36,43”, Șerban Rădulescu (C.C.A.) 4h36’43” și alții. Cos- ma (Dinamo) a sosit cu o în- tîrziere de peste 5’.Astăzi se desfășoară etapa a II-a Brașov—București cu sosirea în jurul orei 17,30 în fața Combinatului Poligrafic Casa Scînteii.
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■x Răspunsul tineretuluiUniunea Sovietică își îndeplinește datoria față de popoarele lumii Masă oferită 
de ]. Nehru în cinstea 

ambasadorului
R. P. Romîne

din R. D. Germană

Măsură care va servi 
drept lecție 

militariștilor 
vest-germanî

BERLIN 2 (Agerpres). — Re
centele măsuri ale guvernului 
sovietic îndreptate spre asi
gurarea securității sale au 
fost sprijinite călduros de 
toate păturile populației R.D.G. 
Prezidiul Consiliului Național 
al Frontului Național al 
Germaniei Democrate a dat 
publicității o declarație în 
care își exprimă aprobarea 
totală față de măsurile Uniu
nii Sovietice.

Sîntem convinși că această 
măsură va fi de folos poporu
lui german în lupta sa pentru 
pace și va servi drept lecție 
pentru militariștii vest-ger- 
mani.

G. Gbtting, secretar general 
al Uniunii Creștin Democrate 
din R.D.G., a declarat: în momentul în care imperialiștii amenință pacea întregii lumi, răbdarea Uniunii Sovietice a ajuns la capăt. De aceea salut Declarația guvernului sovietic care a luat această ho- tărîre pentru a apăra în mod eficient omenirea de un nou război.

M. Suhrbier, președintele 
Partidului Liberal-Democrat 
din Germania, a subliniat: Arma atomică modernă pe care o posedă Uniunea Sovietică este în actualele condiții un mijloc hotărîtor pentru a înfrîna forțele agresive și pentru a le constrînge să renunțe la atentatul împotriva păcii generale.

Răsunetul Internațional 
al Declarației guvernului sovietic

Agresorii trebuie îiifrînati 
și treziți la realitateMOSCOVA 2 (Agerpres). - TASS transmite: La 1 septembrie, în Uniunea Sovietică au avut loc mitinguri la care au participat mii de persoane. Oamenii sovietici și-au exprimat în declarațiile lor aprobarea față de politica guvernului sovietic și față de ultimele măsuri luate în scopul întăririi capacității de apărare a U.R.S.S.în orașul siberian Stalinsk, metalurgiștii de la Combinatul Kuznețk au aprobat măsurile P.C.U.S. și ale guvernului sovietic. Mitingul a avut loc în fața machetelor celor trei ordine cu care acest combinat metalurgic a fost distins în războiul trecut pentru aaprovizionarea continuă frontului cu metale.în orașele și satele din Karelia a fost discutată cu căldură hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în legătură cu măsurile pentru întărirea securității Uniunii Sovietice, august a clarația La 31 fost publicată și De- guvemului sovietic

Țările socialiste nu pot tolera 
ca securitatea lor 
să fie înPARIS 2 (Agerpres). - De- mascînd campania de atacuri dușmănoase la adresa Uniunii Sovietice care a luat o serie de măsuri în vederea întăririi capacității de apărare a țării, ziarul parizian „Liberation" din 1 septembrie scrie, printre altele :Fanaticii murdarei campanii antisovietice desfășurate în prezent sînt aceleași persoane care nu numai că n-au suflat nici o vorbă în timpul în care Franța efectua explozii nucleare, dar le-au și salutat cu un „entuziasm frenetic". Ziarul subliniază că hotărîrea sovietică trebuie privită numai în legătură cu actuala încordare internațională și, îndeosebi, cu problema Berlinului occidental.„InCepînd din nuă „Liberation",prezentat în repetate propuneri în vederea mentării nu numai a mei germane, ci și a mei dezarmării.Răspunsurile occidentale la aceste propuneri au fost în spiritul politicii de pe poziții de forță și nu au fost dictate de dorința sinceră de pace.în sfîrșit, refuzul de a recunoaște existența R.D. Germane nu poate însemna decît o încercare de revizuire a actualelor frontiere ale Germaniei, adică de a provoca un

primejdierăzboi, deoarece este absolut clar că nici U.R.S.S, nici celelalte țări socialiste tolera o asemenea pentru securitatea nu vor primejdie lor".

cu privire la efectuarea experiențelor cu arma nucleară. 
„Pace lumii", „Avem nevoie 
de pace, războiului îi spunem 
NU !“ — sub aceste lozinci, scrise pe pancarte, s-a desfășurat mitingul tinerilor și nerelor din Petrozavodsk.Mitinguri și adunări au vuf loc la 1 septembrie și unitățile și subunitățile districtului militar din Odesa. La unul din aceste mitinguri, sergentul major Kuzka a declarat : Sînt în armată de a- proape trei ani. După trecerea în rezervă intenționam să urmez un institut de învățămînt superior. Dar situația din momentul de față impune să păstrăm arma în mină. Voi sluji în armată atît cît va fi nevoie.împreună cu toți oamenii sovietici, măsurile partidului și guvernului sovietic în vederea întăririi continue a capacității de apărare a țării, au fost aprobate în unanimitate de ostașii districtului militar din Transcaucazia.Declarația guvernului sovietic, a declarat scriitorul Nikolai Gribaciov, nu este un lucru ușor pentru noi, dar ea este inevitabilă și necesară. Dacă vrem ca noi să nu îndurăm nenorociri și ca întreaga omenire să nu fie nefericită, trebuie să folosim toate mijloacele pentru trezirea la realitate și înfrînarea agresorilor.

ti-a- în

nici o zi pregătirileS.U.A. n-au încetat 
pentru continuarea experiențelor 

nuclearăcu arma

1945, conti- U.R.S.S. a rîndurî regle- proble- proble-

NEW YORK 2 (Agerpres). — în lumina unor relatări care s-au strecurat în presă, devine tot mai evidentă ipocrizia oamenilor politici și propagandiștilor din S.U.A. care au stîrnit o zarvă antisovietică în legătură cu hotărîrea guvernului sovietic de a relua exploziile experimentale cu arma nucleară. Astfel, din relatarea corespondentului din Los Angeles al ziarului „New York Times" reiese că Statele Unite n-au încetat nici măcar pentru o zi perfecționarea armei nucleare și pregătirile în vederea continuării experiențelor cu această armă.într-un articol intitulat „O- biectivele sînt gata pentru reluarea experiențelor nucleare", corespondentul scrie că „complexul de instalații destinate pentru elaborarea armei atomice, situat în vestul țării, la care lucrează aproximativ

27.000 de muncitori, și care costă un miliard de dolari" este pe deplin pregătit pentru activitate.Corespondentul menționează caracterul secret al pregătirilor pentru experiențele nucleare efectuate în timp ce la Geneva se purtau tratative pentru interzicerea experiențelor cu arma nucleară. Reprezentanții oficiali ai Comisiei pentru energia atomică, care dirijează activitatea a- cestui complex, s-au conformat întrutotul politicii de extremă prudență în discutarea activității acestui centru, stabilite de autoritățile federale. Corespondentul adaugă că totul este gata pentru ca exploziile să înceapă chiar „peste cîteva săptămâni, sau, cel mult, peste cîteva luni", în funcție de experiențele a căror efectuare se va stabili în primul rînd.

„Sprijinim fără nici o 
rezervă această 

acțiune necesară*
PRAGA 2 (Agerpres). —• „Sîn

iem convinși că armata noastră se 
află la înălțime și împreună cu 
armata Uniunii Sovietice și arma
tele celorlalte țări socialiste este 
în stare să asigure apărarea țării, 
să stea cu vigilență de strajă pă
cii", a declarat A. Novotny, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace, la recepția organizată la 
2 septembrie în cinstea absolven
ților școlilor militare superioare.

Referindu-se la hotărîrea gu
vernului sovietic de a efectua ex
periențe cu armele nucleare, 
A. Novotny a spus: Uniunea So 
vietică a fost nevoită să ia aceas
tă măsură serioasă pe care noi 
o considerăm necesară din prici
na situației primejdioase care s-a 
creat în urma măsurilor militare 
și a amenințărilor cu războiul din 
partea S.U.A. și a aliaților aces
tora. Uniunea Sovietică a luat a- 
ceastă măsură în interesul secu
rității sale și a securității 
întregului lagăr socialist, în in
teresul menținerii păcii, pentru 
a zădărnici planurile imperialis
mului mondial. In numele între
gului popor cehoslovac declar că 
sprijinim întrutotul și fără nici o 
rezervă această acțiune necesară!

Sîntem convinși că și în Occi
dent există oameni cu judecată 
sănătoasă care vor ști să tragă 
concluzii lucide din capacitatea 
incontestabilă a U.R.S.S. și a ce
lorlalte țări participante la Trata
tul de la Varșovia, de a apăra 
realizările socialismului, de a res
pinge orice agresiune împotriva 
țărilor noastre.

DELHI 2 (Agerpres). — La 30 
august, primul ministru al Indiei, 
J. Nehru, a oferit o masă în 
cinstea ambasadorului R. P. Ro
mîne, N. Cioroiu, cu ocazia ple
cării sale din India,

Au luat parte, de asemenea, 
d-na Lakshmi Menon, ad/unct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
precum și alți funcționari supe
riori din secretariatul cabinetului 
primului ministru.

In seara zilei de 
corpul diplomatic 
New Delhi a oferit 
cinstea ambasadorului romîn. De
canul 
Tzu-li, 
ze, a 
toast.

30 august, 
acreditat la 

o recepție în

corpului diplomatic, Pan 
ambasador al R. P. Chine- 
rostit cu acest prilej un

Seară dedicată lui 
George Enescu la Sofia

SOFIA. — La 30 august, Co
mitetul de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea și 
Casa de creație a muzicienilor 
a organizat o seară dedicată 
compozitorului George E- 
nescu.

iua de 18 august a marcat ziua unui eveniment deosebit de important în istoria organizației noastre socialiste de tineret. Exact la ora șase — cînd un schimb ieșea din muncă iar altul intra — în toate colțurile Republicii Democrate Germane, membrii Uniunii Tineretului Liber German au aflat și au răspuns ca un singur om la chemarea Consiliului Central al U.T.L.G. adresată tuturor tinerilor între 18-23 ani pentru a se înrola voluntar în rîndu- rile forțelor armate ale R. D. Germane : „Patria ne cheamă 
să apărăm republica socia
listă. Să ne sporim eforturile 
în producție, să nu admitem 
nici o reducers a ei acolo 
unde tinerii își părăsesc locu
rile de muncă pentru a se în
rola voluntar în rîndurile for
țelor noastre armate".Răspunsul unanim al tineretului Republicii Democrate Germane exprimă hotărîrea lui fermă de a apăra primul stat german al muncitorilor și țăranilor de amenințările și atentatele revanșarzilor, ale militariștilor de la Bonn și ale susținătorilor lor __ puterileoccidentale. Răspunsul unanim este :

— Noi sîntem pentru repu-

blică, pentru socialism, pen
tru pace și vom lupta cu în
treaga noastră pasiune tine
rească, cu toate forțele noa
stre pentru apărarea patriei 
și a fericirii ei.în uzina K.W.O. (Uzina de cabluri din Oberspree-Berlin) membrii U.T.L.G. și-au încheiat adunarea consacrată chemării C.C. al U.T.L.G. cu reirenul cîntecului clasei muncitoare „Hai la lupta cea mare". Horst Schumann, piim-

Corespondență 
telefonică din Berlin

Declarația 
guvernului 

R. D. VietnamHANOI 2 (Agerpres). - După cum anunță Agenția vietnameză de Informații, la 1 septembrie guvernul Republicii Democrate Vietnam a dat publicității o declarație în care sprijină întru totul hotărîrea guvernului sovietic de a efectua explozii experimentale ale armei nucleare.Pe deplin conștient de însemnătatea hotărîrii adoptate de Uniunea Sovietică de a relua experiențele cu arme nucleare, guvernul R.D. Vietnam declară în mod solemn că a- probă Declarația guvernului sovietic din 31 august 1961, considerând că această măsură este absolut justă și necesară în interesul menținerii păcii în întreaga lume.

în cinstea cosmonautului
8. TitovBERLIN 2 (Agerpres). — TASS transmite : La 2 septembrie zeci de mii de berli- nezi au salutat cu căldură în piața Marx — Engels din Berlin pe cosmonautul sovietic, maiorul Gherman Titov.Participahții la miting au întîmpinat cu aplauze furtunoase apariția la tribună a lui Gherman Titov însoțit de Walter Ulbricht și alți conducători ai R. D. Germane.Luînd cuvîntul Walter Ulbricht a declarat că zborul lui Titov care va rămîne înscris în istoria omenirii, este un succes extraordinar al Uniunii Sovietice și o dovadă a superiorității orînduirii de stat, a puterii sistemului socialist.Republica Democrată Germană, a spus în continuare președintele Consiliului de Stat, stă de strajă păcii în centrul Europei. Cine o va a- taca va trebui să înfrunte nu numai pe cei 17 milioane de locuitori ai republicii, ci un miliard de oameni care construiesc socialismul pe globul pământesc.în numele Consiliului de Stat și al guvernului R.D.G., Walter Ulbricht a salutat mă-

Deschiderea Tîrgului internațional 
Leipzigde la

LEIPZIG 2 (Agerpres). — La 2 
septembrie s-a deschis la Leipzig 
tradiționalul Tîrg internațional de 
toamnă. Participarea lă Tîrg este 
în acest an foarte largă. 6.500 
de firme și organizații ale comer
țului exterior din 43 de țări pre
zintă produse. Cu toate măsurile 
de discriminare întreprinse de gu
vernul Adenauer, la Tîrgul din 
Leipzig iau parte peste 270 de

firme vest-germane și din Berli
nul occidental.

R. P. Romînă participă cu 7 
standuri care prezintă produse 
variate de larg consum realizate de 
industria și agricultura socialistă.

Tîrgul de toamnă de la Leipzig 
pe anul 1961 își va aduce con
tribuția la dezvoltarea relațiilor 
economice între state, la cauza 
coexistenței pașnice.

Poporul nostru își exprimă deplina adeziune

fală de Declarația guvernului U.R.S.S.

în apărarea cuceririlor Să fim vigilenți

surile guvernului sovietic îndreptate spre menținerea păcii. El a exprimat speranța că recentele măsuri ale guvernului sovietic vor potoli elanul războinic al imperialiștilor.A luat apoi cuvîntul maiorul Titov care a subliniat că oamenii sovietici au aflat cu profundă satisfacție despre măsurile întreprinse de guvernul R. D. Germane pentru asigurarea pazei frontierelor Republicii.Poporul sovietic care construiește comunismul are nevoie de pace, a declarat Titov. Nu dorim războiul. Dar, a subliniat el, dacă la semnarea Tratatului de pace cu Republica Democrată Germană imperialiștii vor răspunde cu război, oamenii sovietici împreună cu poporul R. D. Germane, cu toate țările lagărului socialist, vor răspunde prin- tr-o lovitură zdrobitoare.Cuvîntarea maiorului Titov a fost aplaudată puternic și aprobată prin ovații de cei prezenți.Prof. E. Correns, care a rostit cuvîntul de închidere a mitingului, a dat citire, în a- plauzele furtunoase ale celor prezenți, textului grame de salut N. S. Hrușciov, Consiliului U.R.S.S.

secretar al Consiliului Central al U.T.L.G. și membru al Consiliului de Stat al R.D. Germane, după ce chemării, a făcut expunere asupra ternaționale.Tineretul uzineiexprimat în această adunare dorința de a răspunde imediat chemării C.C. al U.T.L.G. 
Ei au vorbit dospre justețea 
deplină a măsurii luate de 
guvernul R.D. Germane în 
Berlin. Măsurile luate de Sta
tul nostru suveran au tăiat la
bele provocatorilor mîrșavi 
de proveniență vest-germană 
și occidentală care se întin
deau asupra Republicii noa
stre socialiste și urmăreau să 
se întindă și asupra Uniunii 
Sovietice și a altor țări so
cialiste.Horst Mosan, de la Fabrica de sîrmă — o secție a K.W.O., Wolfgang Schneider, de la secția cabluri pentru curent de înaltă tensiune au declarat că doresc să diat în rîndurile mate. Ca ei au tineri din uzină, mai din această de pe întreg cuprinsul noastre.Tinerii de la mina de cupru din Mansfeld au demonstrat prin răspunsul lor hotărîrea lor fermă de a apăra cuceririle primului stat al muncitorilor și țăranilor din istoria Germaniei. Opt membri ai U.T.L.G. și-au manifestat do-

a dat citire o amplă situației in-K.W.O. și-a

intre ime- forțelor ar- iost mulți Și nu nu- uzină, ci și țării

lința de a intra în rîndurile armatei. Alți doi tineri au anunțat că vor urma cursurile de rezerviști. întregul colectiv do tineri muncitori și-au luat angajamentul de a-și spori eforturile în muncă pentru a nu admite o scădere a producției în urma plecării tovarășilor lor. Tinerii și-au exprimat voința de a-și pune întreaga capacitate de muncă în slujba construirii socialismului în patria lor — R.D. Germană.Din localitatea Finsterwalde — din apropiere de Berlin — se anunță că 15 membri ai asociației G.S.T. (Asociația pentru sport și tehnică) după discutarea Chemării C.C. al U.T.L.G. și-au exprimat dorința de a urma cursurile de zbor cu motor, pentru ca, după absolvirea lor, să facă serviciul ca piloți în rîndurile forțelor noastre aeriene. în aceste zile, 12 membri ai U.T.L.G., activiști ai acestei asociații au cerut să fie primiți în partid.Din rîndul membrilor organizației de bază U.T.L.G. din întreprinderea Gartenbau Ros- tock-Marienche —, zece tineri și-au exprimat dorința să intre în rîndurile armatei. Două fete au cerut să fie trimise la cursurile de calificare pentru a-i putea înlocui pe tovarășii lor.Tineretul din R.D. Germană, alături de întregul popor, este hotărît să muncească neobosit pentru întărirea și apărarea țării lor socialiste. în lupta noastră împotriva uneltirilor militariștilor de la Bonn îndreptate împotriva patriei noastre noi nu sîniem singuri. Tineretul nostru, toți cetățenii R.D. Germane acordă o înaltă prețuire sprijinului frățesc pe care îl primim din partea Uniunii Sovietice, a întregului lagăr socialist. Recentele măsuri ale guvernului sovietic servesc nemijlocit și apărării R.D. Germane. Pofta revanșarzilor si militariștilor de la Bonn de a înghiți țara noastră este sortită unui eșec total.
PETER ECKHARDT

Berlin, 2 septembrie 1961.

Sărbătorirea proclamării 
R.D.Vietnam la HanoiHANOI 2 (Agerpres). — La 2 

septembrie poporul vietnamez 
a sărbătorit împlinirea a 16 
ani de la proclamarea Republi
cii Democrate Vietnam.

Agenția vietnameză de In
formații a relatat că la mitin
gul care a avut loc cu acest 
prilej în piața centrală Ba Din 
din Hanoi au luat parte 
peste 200.000 locuitori din ca~ 
pitala R. D. Vietnam.

Generalul Vo 'Nguyen Giap,

ministrul Apărării Naționale, 
a trecut în revistă unitățile mi
litare, detașamentele de auto
apărare și miliție, aliniate 
pentru paradă.

Luînd cuvîntul președintele 
Ho Și Min a chemat poporul 
vietnamez să participe activ la 
construirea socialismului in 
Vietnamul de nord.

După aceea a avut loc o de
monstrație festivă a oamenilor 
muncii din capitala R. D. Viet
nam.

de unei tele- adresată lui președintele Miniștri al
★

(Agerpres). —i TASS 
transmite : In seara zilei de 1 
septembrie, Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a primit la reședin
ța sa din Niederschonhausen pe 
pilotul cosmonaut sovietic G. S. 
Titov. 1ntr-un cadru festiv W. 
Ulbricht a înminat lui G. S. Titov 
ordinul Karl Marx — cea mai 
înaltă distincție din republică.

BERLIN 2

J. Goulart a sosit în Brazilia
Mișcarea pentru instalarea lui Goulart 

oca președinte iaRIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). - Agențiile americane de presă anunță că la 1 septembrie vicepreședintele Braziliei, Joao Goulart, a sosit cu avionul în orașul brazilian Porto Alegre venind de la Montevideo. Pe aeroport Gou.- lart a fost salutat de-Brizzola, guvernatorul statului Rio Grande do Sul, generalul Machado Lopes, comandantul armatei a treia, precum-și de zeci de mii de locuitori. Pos ■ tul de radio brazilian „Legalitatea" într-o emisiune consacrată sosirii lui Goulart, a declarat că din momentul în care acesta a pus piciorul pe pămîntul Braziliei, el a devenit comandantul suprem al forțelor armate și poartă răspunderea pentru destinele țării. Adresîndu-se lui Goulart

amploare uriașăpostul de radio a adăugat: „Fiți liniștit, domnule președinte, 70 de milioane de brazilieni vă sprijină !“.Mișcarea pentru instalarea imediată a lui Goulart ca președinte al Braziliei ia o amploare uriașă în întreaga țară, în ciuda uneltirilor reac- țiunii și cercurilor militariste.Și în sînul Congresului din Brasilia opoziția față de intrigile reacțiunii devine tot mai puternică. Președintele Congresului, senatorul Moura de Andrade, a declarat că Joao Goulart va fi investit ca președinte luni 4 septembrie în fața parlamentului pe baza articolului 79 al constituției braziliene. „La nevoie, a spus Andrade, voi pleca la Porto Alegre pentru a-1 conduce personal pînă la Brasilia".

Prin Declarația în legătură cu hotărîrea U.R.S.S. de a efectua explozii experimentale cu arma nucleară, guvernul sovietic a adus o nouă contribuție hotărîtoare la apărarea păcii în lumea întreagă. în acest document de mare însemnătate internațională si- derurgiștii hunedoreni, ca și toți oamenii cinstiți de pe glob, văd hotărîrea fermă, de neclintit a Uniunii Sovietice, eforturile ei uriașe de a apăra omenirea de urgia unui război distrugător. Hotărîrea adoptată de guvernul sovietic este un răspuns absolut necesar la politica agresivă desfășurată cu febrilitate de cercurile imperialiste din cadrul N.A.T.O. și a altor pacte agre. sive, la intensificarea înarmărilor atomice în țările occidentale, la desele _ cări războinice întreprinse de imperialiști la adresa Uniunii Sovietice, a R. D. Germane, a celorlalte țări socialiste. Faptele dovedesc că puterile occidentale duc o politică agresivă, neîmpăcîndu-se cu realitatea că într-o parte a Germaniei, în R.D.G., se construiește socialismul, că aici puterea aparține muncitorilor și țăranilor. Istoria contemporană a înregistrat în paginile ei, iar popoarele lumii au reținut pentru totdeauna în memoria lor numeroasele inițiative

curseiprovo-

dobînditeluate de Uniunea Sovietică pentru dezarmarea generală și totală, pentru interzicerea experiențelor cu arma nucleară, pentru asigurarea unei păci trainice în lume. La toate a- ceste inițiative pașnice, constructive, imperialiștii au opus zăngănitul armelor. în prezent, cînd Uniunea Sovietică depune eforturi neobosite pentru lichidarea rămășițelor celui de al doilea război mondial în Europa, pentru încheierea Tratatului de pace cu cele două state germane, S.U.A., Anglia și Franța recurg la amenințări deschise cu dezlănțuirea războiului mondial, concentrează puternice forțe agresive în Germania occidentală și în Berlinul de vest. Față de toate a- cestea, guvernul sovietic — așa după cum se arată și în declarație — nu și-ar îndeplini datoria sa sfîntă față de popoarele țării sale, față de popoarele țărilor socialiste, față de toate popoarele care năzuiesc spre o viață pașnică, dacă — în fața amenințărilor și a pregătirilor de război ale S.U.A. și altor țări din NATO — nu ar folosi posibilitățile de care dispune pentru a perfecționa cele mai eficiente tipuri de arme capabile să răcorească capetele înfier- bîntate din capitalele unor puteri N.A.T.O.Noi avem încredere deplină

pace a po- în neînvinsa apăra pacea popoarelor, eu
în năzuința de porului sovietic, lui putere de a și suveranitateaSiderurgiștii hunedoreni, personal, oțelarii din brigada de tineret pe care o conduc aprobăm hotărîrea guvernului sovietic. Vom munci și de a- cum înainte cu eforturi înzecite, realizând produse siderurgice de cea mai înaltă calitate și în cantități din ce în ce mai sporite.

Sînt student și visez să 
devin inginer. In fie
care vară mii de absol

venți părăsesc facultățile și 
se îndreaptă spre producție. 
Toate acestea vorbesc despre 
pace. Dar iată că din Occi
dent vin amenințări. Puterilor 
occidentale nu le convine 
existența R. D. Germane, stat 
iubitor de pace, care a ob
ținut rezultate importante pe 
toate tărîmurile. Statele so
cialiste vor să încheie Trata
tul de pace cu Germania, 
occidentul amenință cu război. 
Trebuie să fim vigilenți. Che
marea aceasta respiră din fie
care frază a Declarației 
vernului sovietic.

gu-

CONSTANTIN MOGONEA
prim-topitor la O.S.M. nr. 1 

— Combinatul siderurgic 
Hunedoara

H. DOBRESCU 
student în anul IV 

al Facultății de mecanica 
de la Institutul politehnic 

din București

Agresorilor nu 
existența R.Cînd a apărut Declarația guvernului sovietic privitoare la hotărîrea U.R.S.S. de a efectua explozii experimentale cu arma nucleară, abia începusem munca. Luînd cunoștință de conținutul acestei declarații, împreună cu ceilalți salariați ai Magazinului „Unic" cu auto- deservire din B-dul Nicolae Bălcescu nr. 133 am fost convinși că măsura pe care a luat-o guvernul sovietic este menită să asigure pacea și securitatea țărilor socialiste, printre care și a țării noastre. Hotărîrea statelor socialiste de a semna încă anul acesta Tratatul de pace cu Ger-

O hotarîre bine chibzuităSînt colectivist și am 17 ani. M-am născut 
odată cu libertatea patriei și poporului 
nostru muncitor. Nutresc o dragoste 

nemărginită față de popoarele Uniunii So
vietice, care cu prețul multor jertfe au aju
tat poporul nostru să devină stăpîn pe soar
ta sa, care apoi ne-au ajutat și ne ajută să 
ne făurim, sub conducerea partidului o viață 
nouă, socialistă.

Hotărîrea guvernului sovietic este firească 
și o sprijin. Desigur, guvernul sovie
tic a chibzuit mult pînă cînd a adoptat 
această importantă hotărîrc. Dind dovadă de 
inițiativă șî bunăvoință el a întrerupt în mod 
unilateral în urmă cu cîțiva ani, experien
țele cu arma nucleară, în speranța că pu
terile occidentale vor înțelege să participe la 
tratative cinstite pentru a se ajunge Ia inter
zicerea armelor nucleare. Nu s-a întîmplat 
însă așa. în vreme ce guvernul sovietic luptă

necontenit pentru pace — și acest lucru este 
dovedit prin nenumărate lapte — S.U.A., 
Franța și Anglia continuă să se pregătească 
intens și multilateral pentru un război ato
mic ucigător. Mai mult. In S.U.A. se lucrează 
la crearea unei noi bombe, cu neutroni.

De asemenea, puterile occidentale intensi
fică acțiunile agresive îndreptate împotriva 
R. D. Germane, stat al muncitorilor și țăra
nilor care militează cu consecvență pentru 
pace. Asemenea lucruri trezesc îngrijorare și 
este limpede pentru oricine că guvernul so
vietic nu poate rămîne indiferent față de 
situația nou creată- Iată de ce alături de toți 
ceilalți tineri din patria noastră socialistă 
consider hotărîrea guvernului sovietic justă și 
necesară.

le convine 
D. Germane mania, măsurile luate de guvernul R. D. Germane de consolidare a granițelor sale cu ~ tă cei ce amenință aventuriste în cazul semnării Tratatului de pace cu R. D. Germană, prezintă agresive luate de târârea < apărare, maniacii atenteze I tea lumii.Eforturile în lupta sa securității internaționale vor fi zadarnice. Ele sînt îndreptate spre realizarea unei păci trainice la care aspiră orice om cinstit din lume.întregul nostru popor muncitor dorește ca munca și realizările sale să se desfășoare în liniște și pace- Acest lucru se poate citi pe fața oamenilor muncii care fac cumpărături în magazinul nostru. Dar dacă imperialiștii se vor aventura într-o . agresiune, ei vor fi zdrobiți-Fiecare din noi sîntem ho- tărîți să apărăm pacea și realizările poporului nostru muncitor. Avem nevoie de pace și nu vom lăsa imperialiștii să-și facă de cap.

In sala Ateneului R. P. Romîne

Simpozion en tema 
„Tratatul de pace cu GermamaBerlinul deosebit occidental iri- de mult pe cu acțiuni. O grea lovitură repeți tr-uși măsurile U.R.S.S- pentru capacității sale pentru a frîna atomici care vor pacea și securita-la

cercurile ferme înde pe să
poporului sovietic pentru întărirea nu

DUMITRU MĂGUREANU
G.A.C. Victoria, comuna Podu 

Iloaiei — regiunea Iași

MARIA POPAcasieră Za Magazinul „Unic“ 
București

— o cerințaSâmbătă după-amiază, în sala Ateneului R. P. Romîne, a avut loc simpozionul cu tema „Tratatul de pace cu Germania — o cerință, imperioasă", organizat de Consiliul de conducere al S.R.S.C.. și Comitetul național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă.Au luat parte numeroși muncitori, funcționari, oameni de știință, artă și cultură, stu- denți.în cuvîntul său, prof. univ. Traian Ionașcu a subliniat că lipsa unui Tratat de pace cu Germania favorizează reînvierea militarismului revanșard în R.F.G. șî menținerea situației anormale în Berlinul occidental, strat că ocupație linul de călcare a principiilor de drept internațional, așa cum ele sînt recunoscute chiar în lucrările juridice occidentale. în fața acestei situații, recentele măsuri luate de guvernul R. D. Germane, măsuri. izvorîte din dreptul de suveranitate al oricărui stat independent — privind asigurarea securității la frontiera cu Berlinul occidental — sînt pe deplin justificate. Ele contribuie la zădărnicirea uneltirilor agresive al§ cercurilor imperialiste din Occident.Luînd cuvîntul, scriitorul Demostene Botez a relevat

Vorbitorul a demon- prezența trupelor de occidentale în Ber- vest constituie o în-

imperioasa"justețea politicii de pace promovate cu consecvență de Uniunea Sovietică, țara noastră și celelalte țări socialiste în opoziție cu politica războinică a puterilor imperialiste, care se manifestă cu deosebită a- cuitate în refuzul de a încheia Tratatul de pace cu cele două state germane, așa cum a propus U.R.S.S. Provocările puse la cale de cercurile războinice din Apus, ca și de militariștii de la/ Bonn, nu înspăi- mîntă lumea socialistă, care este destul de puternică pentru a da agresorilor oricînd o ripostă nimicitoare.Ultimul a luat cuvîntul generalul colonel în rezervă. D. Dămăceanu. EI a scos în relief acțiunile provocatoare ale țărilor din blocul N.A.T.O., în legătură cu problema germană și alte probleme internaționale.Țările socialiste, luînd măsuri de întărire a capacității lor de apărare, continuă să lupte cu consecvență pentru destinderea încordării internaționale, pentru realizarea dezarmării generale șir totale, încheierea Tratatului de pace cu Germania și normalizarea pe această bază a situației din Berlinul occidental este un pas important pe calea luptei pentru preintîmpinarea unui nou război mondial.(Agerpres)REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.


