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cînteia $i guvernamentale a R. P. Romine
in R. P. Ungarătineretului

i

Vizita delegației de partid

ÎNDEPLINIREA angajamentelor
0 PREOCUPARE DE ZI CU ZI

Ministerul

și Culturii In timpul vizitei la Uzina de aluminiu din înota.

comunica
La Uzina de aluminiu din înota

obținerea 
muncă

Muncitor

Anul XVII, seria II nr. 3827

a intrarea în sec
ția laminor 800 
mm. a Combina
tului siderurgic 
din Hunedoara se 
află un panou su

gestiv. într-un chip original, 
el te informează despre locul 
fiecăreia dintre cele 8 brigăzi 
de producție ale tineretului în 
întrecerea pentru 
titlului de colectiv de 
fruntaș.

— Primii sînt bă
ieții din brigada 
lui Teodorescu, de 
la ajustaj, spuneau 
cîțiva tineri, care 
se opriseră să pri
vească panoul. Ia 
priviți-i ; cu reac
torul zboară.

— în schimb cei 
din brigada lui 
Ciuciu Vasile, spu
neau alții, urcă dealul 
ruța !...

întrecerea pentru titlul de 
colectiv de muncă fruntaș a 
trezit un mare interes între 
membrii brigăzilor de produc
ție ale tineretului. Ea stimu
lează pe fiecare tînăr în par
te, fiecare brigadă pentru ca 
să obțină cele mai bune rezul
tate în îndeplinirea planului 
la toți indicii (calitate, înde
plinirea. ritmică a planului, 

’ productivitate, economii etc). 
Fiecare tînăr muncitor luptă 
ca brigada sa să merite acest 
titlu de cinste...

...Așa cum este firesc, acum, 
cînd brigăzile se întrec pentru 
titlul de colectiv de muncă 
fruntaș, comitetul U.T.M. este 
și el preocupat să găsească 
cele mai bune mijloace de 
ajutorare a brigăzilor.
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...în secție oamenii mînuiesc 
cu precizie agregatele și me
talul incandescent face obiș
nuitul drum dute-vino printre 
cilindrii laminoarelor. Pe un 
panou cîteva grafice : calita
tea. îndeplinirea planului, e- 
conomii.

— „Seismograful" secției — 
ne spune tînărul inginer Pop 
Alexandru, membru în comite
tul U.T.M. — face parte din 
mijloacele operative de urmă-
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sesizeze cînd lucrurile 
merg așa cum trebuie.

Aflăm apoi că există și alte 
mijloace prin care comitetul 
U.T.M. urmărește rezultatele 
întrecerii : se discută zilnic 
cu maiștrii, inginerii, iar săp- 
tămînal. împreună cu toți re
sponsabilii de brigăzi, se anali
zează mersul întrecerii, se 
urmărește cu ei felul cum se 
îndeplinesc angajamentele, ce 
măsuri

Brigăzile de producție 
ale tineretului de la laminorul 

de 800 mm din Hunedoara 
în întrecere pentru titlul 

de colectiv de munca fruntaș

cu că- rire a întrecerii socialiste. Pe 
aceste grafice se trece zilnic 
situația planului, calitatea. 
Privindu-le ne dăm imediat 
seama unde trebuie să acțio
năm, care este situația fiecă
rei brigăzi în întrecere. Ase
menea grafice au și brigăzile.

Comitetul U.T.M. acordă o 
atenție deosebită urmăririi 
întrecerii. în acest fel se cu
noaște munca fiecărei brigăzi, 
dacă ea își va realiza sau nu 
angajamentele, de ce ajutor 
are nevoie. Pe lingă ■ resortul 
producție și calificare al co
mitetului U.T.M., există un 
colectiv care se ocupă în mod 
special de problemele întrece
rii socialiste între brigăzi 
Membrii comitetului lucrează 
în diferite brigăzi, așa că au 
posibilitatea să cunoască per
manent mersul întrfecerii,

trebuie luate în anu
mite cazuri cînd un 
angajament sau al
tul nu e îndeplinit. 

Ne-am oprit la 
brigada lui Pop 
Gheorghe.

— Cît ați lami
nat ieri ? — l-a în
trebat inginerul 
Pop pe responsabi
lul brigăzii.

— 128 lingouri... 
rău !

Învățămîntului

Azi se deschide
al ll-lea Concurs

si Festival internațional 
George Enescu

— Nu-i
Acum lucrurile merg bine 

în brigada lui Pop. în prima 
jumătate a lunii în care a în
ceput întrecerea pentru tit- 

de muncă 
au îndeplinit 

toate angajamentele luate- Dar 
pentru ca să ajungă aici, comi
tetul UTM s-a ocupat îndea
proape de fiecare tînăr din 
brigadă. S-a observat de pildă, 
că angajamentele luate de ei 
în întrecere nu aveau un 
caracter concret, erau gene
rale : „vom realiza cît mai 
multe economii", „ne vom în
deplini și depăși planul” etc. 
Comitetul UTM i-a ajutat să-și 
întocmească un program de 
lucru, cu angajamente con
crete, în stare să mobilizeze 
pe tineri pentru a lucra mai 
bine. Membri ai comitetului 
UTM au mers de mai multe 
ori în brigadă în schimbul de 
noapte. Odată au constatat că 
Albu Gavrilă, manevrant la 
foarfecă hidraulică de 1000 
tone, lucra neatent. Din prici
na lui se răceau barele, se a- 
glomera linia de laminare și 
drept urmare într-o lună, bri
gada nu-și îndeplinea angaja
mentele. Brigada a discutat 
despre munca tînărului Gavri
lă, l-a ajutat să-și organizeze 
mai bine munca, să fie mai 
atent în timpul lucrului.

— Am antrenat și pe electri
cieni, pe lăcătuși în spriji
nirea acestei brigăzi, intervine 
Mureșan Vasile, locțiitorul se
cretarului Comitetului U.T.M. 
Dacă electricienii și lăcătușii 
repară defecțiunile într-un 
timp mai scurt, brigada de 
laminatori poate realiza mai 
multe produse.

— Experiența ne arată, con
tinuă inginerul Pop, că dacă 
vrei să ai oglinda exactă a în
trecerii trebuie să urmărești

Iul de colectiv 
fruntaș tinerii

(Continuare în pag. a 2-a)
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planul arăturilor 
adînci de vară

In regiunea Suceava planul 
arăturilor adînci de vară a 
fost îndeplinit în proporție 
de 106 la sută. Mecanizatorii 
din S.M.T., lucrînd în două 
schimburi au arat cu peste 
3.000 ha mai mult decît era 
prevăzut- Fruntaș pe regiune 
este raionul Dorohoi unde au 
fost arate suprafețe de 2,5 ori 
mai mari decît cele prevăzute.

(Agerpres)

marelui E-

La 10 septembrie a.c„ va 
avea loc concursul de ad
mitere în învățămîntul su
perior (cursuri de zi) la 
toate institutele tehnice și 
agronomice, precum și la 
iacultâțile de matematică- 
fizică, chimie, biologie și 
filozofie din cadrul univer
sităților.

La celelalte institute și 
facultăți, concursul de ad
mitere va începe în ziua 
de 20 septembrie a.c.

La institutele de teatru și 
de arte plastice, la conser. 
vatoare. Ia institutul de 
cultură fizică precum și la 
facultățile de muzică, arte 
plastice și educație fizică 
din cadrul institutelor pe
dagogice de 3 ani, con
cursul de admitere va în
cepe, la probele practice, 
în ziua de 14 septembrie 
a. c.

înscrierile candidaților 
se fac la secretariatele fa
cultăților pină in preziua 
concursului de admitere.

Condițiile de admitere, 
obiectele și programele o- 
biectelor de la concursul 
de admitere sint publi
cate în broșura Ministe
rului Învățămîntului și Cul
turii „Admiterea în învăță
mîntul superior" Ed. 1961.

Au început convorbirile
dintre delegațiile guvernamentale
ale Republicii Populare Romine

și Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA 4 (Agerpres). —- Luni dimineața, în clădirea 

Parlamentului au început convorbirile dintre delegațiile guver
namentale ale Republicii “ 
Populare Ungare.

La convorbiri, care s-au 
nească, din partea romînă
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R., Ion Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Emil Bodnăraș și Alexandru Moghioroș, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R, 
Alexandru Birlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Mini- 

., Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, Mihail Roșianu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Budapesta, membru al C.C. al P.M.R.

Din partea ungară, la convorbiri au participat tovarășii 
Janos Kadar, ministru de Stat, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Ferenc Munnich, președintele Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, Antal Apro și Gyula Kallaî, primvice- 
președinți ai Consiliului de Miniștri, Karoly Kiss, vicepre
ședinte al Consiliului Prezidențial, și Dezso Nemes, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., Endre Sik, ministrul Afa
cerilor Externe, și Bela Nemety, ambasadorul R.P. Ungare Ia 
București.

Populare Romine și Republicii

desfășurat într-o atmosferă priete- 
au participat tovarășii Gheorghe

'■ ștri, membru al C.C. al P.M.R..

Călduroasa primire 
făcută înalților oaspeți

Brigada de producție a tineretului nr. 2 de la Uzinele Mecanice-Timișoara este trumașa 
în muncă. Iată în fotografie, momentul în care șeful de brigadă Sude Isaiia discută 

cu membrii colectivului său cum va fi realizată o lucrare.

romîni
BUDAPESTA 3 De la 'tri

mișii speciali Agerpres, C. 
Răducanu și Șt. Deju :

In. dimineața zilei de 3 sep
tembrie, delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Ro
mîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C. C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat, a plecat din Sztalin- 
varos spre Balaton. La plecare 
delegația a fost salutată de re
prezentanți ai organizațiilor 
de partid și de stat din Sztalin- 
varos și de numeroși cetățeni 
din oraș care au venit să-și ia 
rămas bun de la inalții oaspeți.

De la Sztalinvaros la Balaton, 
drum lung de 75 de km, șo
seaua străbate un relief liniș
tit, trecînd prin numeroase lo
calități unde delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne a fost salutată 
cu căldură. Din loc în loc, 
grupuri de excursioniști, care 
se încrucișau cu cortegiul de 
automobile, fac semne priete
nești oaspeților romîni.

După o oră de drum, coloana 
de automobile, escortată de 
motocicliști, trece prin fața 
Uzinei de 
nyiifemmu". 
strălucesc în 
prin orășelul Szekesfehervar, 
delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Romîne ajun
ge la Balatonaliga — localitate 
unde își petrece dimineața zi
lei de duminică.

De-a lungul a aproape 200 
de km, malurile lacului Bala
ton adăpostesc într-un decor 
variat, de la cîmpie lină pînă 
la înălțimi de natură vulca
nică, vile, case de odihnă, ho
teluri, unde în fiecare an sute 
de mii de oameni ai muncii 
unguri și vizitatori de peste 
hotare își petrec concediul.

★
după-amiaza zilei de 

septembrie delegația 
partid și guvernamen- 

a R. P- Romîne con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, părăsind sta. 
țiunea Balatonaliga 
cat la înota, la 
aluminiu. Drumul 
cotul, de răsărit al 
laton trecînd pe 
meroase stațiuni 
unde oamenii muncii au ieșit

aluminiu „Kon- 
ale cărei hale 
soare. Trecînd

a ple- 
Uzina de 

înconjoară 
lacului Ba- 

lîngă nu
de odihnă

în șosea să salute cu căldură 
trecerea delegației. In aceste 
locuri, înaintea eliberării Un
gariei existau trei așezări ru
rale. Astăzi, vechile comune 
Vărpalota, înota și Pet con
stituie împreună un centru 
industrial important al părții 
de apus a Ungariei.

Intrarea în Uzina de alumi
niu din înota împodobită cu 
steaguri roșii și cu drapelele de 
stat ale celor două țări. este 
dominată de o uriașă 
ție : „Salut fierbinte 
poporului romîn".

Inalții oaspeți 
de Karoly Kiss, 
Biroului Politic 
P.M.S.U., secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Istvan Kristof, se
cretar al Consiliului preziden
țial. Frigyes Puja, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe, 
Imre Hollai. șeful secției ex
terne a C.C. al P.M.S.U.

La intrare, delegația este 
întîmpinată de: directorul 
uzinei de aluminiu, Zoltan 
Benedek, Gyula Szeker, locții
torul ministrului Industriei 
Grele, Janos Papp, prim-se
cretar al Comitetului județean 
de partid Veszprem. Istvan 
Bakos, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar județean, Bela Nagy Gye- 
vi, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Vărpalota, și 
de alte personalități de partid 
și de stat locale. Un grup de 
pionieri înmînează oaspeților 
buchete de flori în aplauzele 
entuziaste ale muncitorilor ie. 
șiți în întîmpinare.

In sala de festivități a în
treprinderilor, directorul uzi
nei relatează istoricul uzinei și 
procesul de producție care 
transformă în aluminiu bauxi
ta din regiunea Bakony. Folo
sind lignitul din uzinele din a- 
propiere, termocentrala „7 No. 
iembrie" cu o putere de 120 
MW furnizează energie furna
lelor și celorlalte secții ale a-

inscrip- 
solilor

însoțițisînt 
membru al 
al C.C. al

(Continuare în pag. a 3-a)

Kiss Alexandru este responsa
bilul brigăzii de tineret nr. 3 
de la secția Montaj-sudură a 
Fabricii de vagoane din Arad. 
El se numără printre frunta

șii în muncă ai fabricii.

loroase tradiții culturale ale po
porului și cinstește memoria ma
rilor reprezentanți ai culturii noa
stre.

Incepînd de astăzi, 134 tineri 
muzicieni din 22 de țări care se 
vor întrece in cadrul concursului, 
precum și oaspeți — personali
tăți de seamă ale lumii muzicale 
contemporane, vor transforma 
Bucureștiul intr-o capitală a mu
zicii moderne, spre care se în
dreaptă gîndurile iubitorilor mu
zicii de pe întreg globul.

Astăzi, la deschiderea celui 
de-al ll-lea Concurs-și Festival In
ternațional „George Enescu", ti
neretul nostru alături de întregul 
nostru popor, urează deplin suc
ces tinerilor concurenți, tuturor a- 
celora care-și vor desfășura arta 

sălile de concert ale Capita- 
noastre, sub semnul respecta
și admirației pentru marele 

al poporului romîn.—- genia- 
compozitor, violonist, dirijor, 

GEORGE

„Muzica este una din comorile 
eu care Romînia se poate mîn- 
dri“.

Nicicînd cuvintele 
nescu n-au fost mai actuale ca as
tăzi, cînd zeci de muzicieni de 
pe întreg globul s-au adunat în 
Capitala Romîniei pentru a cin
sti în cadrul celui de-al ll-lea 
Concurs și Festival Internațional 
„George Enescu" memoria geniu
lui muzicii romînești, unul dintre 
cei mai de seamă reprezentanți 
ai artei contemporane.

Concursurile și Festivalurile inter
naționale „George Enescu" repre
zintă nu numai o 
relui muzician și 
muzicii romînești, 
lej de a exprima 
oamenilor dorința 
pune arta și cultura în slujba cu
noașterii reciproce, a prieteniei, 
a păcii în întreaga lume.

Organizarea Concursurilor și 
Festivalurilor Internaționale „Geor
ge Enescu" constituie expresia 
vie a dragostei cu care puterea 
populară păstrează cele mai
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cinstire a ma
ci sărbătoare a 
dar și un pri- 
în fața tuturor 
noastră de a

va-

în 
lei 
lui 
fiu
Iul
pianist i pedagog 
ENESCU.

Printre tinerii și virstnicii 
care îi vizitau pe colecti
viștii din Vîlcele, raionul 

Rîmnicu Sărat, era și tehni
cianul zootehnist Ion Șerban. 
Veniseră mai mulți membri ai 
întovărășirii agricole din Poș
ta Cîlnău, raionul Buzău, dor
nici să vadă cum trăiesc și 
muncesc colectiviștii milio
nari din Vîlcele. Mai întîi au 
vrut să vadă cîteva case ale 
colectiviștilor. Dorința le-a 
fost îndeplinită de gazde. Au 
vizitat cîteva familii la care 
au văzut lucruri care le-au 
plăcut mult. După o vreme au 
poposit în fața unei case noi, 
cu verandă și ferestre largi.

— Cine locuiește aici ? — a 
întrebat unul din oaspeți.

- Ion Bardaș, un colectivist 
de-al nostru, a răspuns cineva.

La auzul acestui nume, Ion 
Șerban a avut o ușoară tresă
rire. Nu se înșelase. De cum a 
pășit în curte a recunoscut in 
flăcăul înalt pe fostul său co
leg, de la școala profesională 
zootehnică, Aurel Bardaș ; era 
unul dintre fiii gazdei. S-au 
îmbrățișat cu bucurie.

Au mers în casă cu toții. 
Oaspeții au văzut casa nouă, 
cu camere spațioase, mobilă 
frumoasă, aparat de radio, co
voare, tablouri.
- îmi place foarte mult, a 

zis Șerban.
— Eu am contribuit mai 

puțin la toate astea — zise, 
parcă scuzindu-se, Aurel Bar
daș. Am economisit bani și 
mi-am cumpărat motocicletă. 
Bătrînii mei au înălțat casa 
așa cum o vedeți.

- Păi ce venituri ați primit 
de la gospodăria colectivă 2 - 
s-a interesat tînărul întovără
șit Ion.Potîrniche.

— Mereu mai mari. Anul 
trecut, de pildă, am primit a- 
proape 25.000 lei — bani și 
produse - a răspuns tatăl lui 
Aurel Bardaș, care ascultase 
discuția.

- De unde atita venit ?
— O să vedeți dumneavoas

tră— a zis zîmbind gazda...
. Și oaspeții au văzut mai a- 

poi de unde izvorăsc toate ve
niturile colectiviștilor din Vil- 
cele. Au văzut culturile întin-

se, bine întreținute, au . văzut 
magaziile pline ale colectivei. 
Imaginea, averii G.A.C. le-a în- 
Cregit-o apoi sectorul zooteh
nic. Grajduri mari, saivane, 
maternități pentru scroafe, pu- 
iernițe, sute de animale și 
multe păsări. Au văzut vacile 
care dau peste 2200 litri lapte 
anual fiecare, cele peste 2000 
de oi de rasă de la care s-au 
obținut vagoane întregi de li
nă. Fiecare întovărășit venit în 
vizită a socotit în felul său și a 
văzut de unde vine avutul per. 
sonal al fiecărui colectivist, a 
înțeles cum pe baza dezvoltării 
neîntrerupte a averii obștești 
au sporit mereu veniturile co
lectiviștilor. Și au înțeles cum 
s-au putut ridica numai în 
cîțiva ani peste 300 case noi la 
Vîlcele.

Asemenea lucruri care i-au 
făcut să înțeleagă tot mai bine 
că gospodăria agricolă colec
tivă este calea belșugului și a 
bunăstării au văzut întovără
șiți) din Poșta — Cîlnău și 
în alte părți. Cu sprijinul 
organizației de partid din co
mună ei au fost in vizită la

colectiviștii din Tîmboești, 
Dăscălești,și Ciorăști din raio
nul R. Sărat, la cei din' Ghe- 
răseni, -Bobocu, și -Smeeni din 
raionul Buzău..Peste tot au în- 
tilnit ceea ce doreau să aibă 
și ei: trai mai ,îmbelșugat, o 
viață din .ce în ce mai feri
cită.

Utemiștii Consiatin și Maria 
Ivănescu au fost în vizită cu 
alți tineri și virstnici la co
lectivistul! IOn Ștănescu din 
Gherăseni. Au găsit-o acasă 
pe Lenuța, o fată de ÎS ani. 
Maria Ivănescu a vrut s-o 
întrebe see zestre îi vor da pă
rinții cînd se va căsători. A- 
ceasta era intenția ei la în
ceput. dar pe urmă, după ce 
a intrat în casa colectivistu
lui. s-a răzgîndit. Nu mai avea 
rost s-o întrebe pe gazdă des
pre zestre. A văzut cu ochii 
ei mobila nouă din cele trei 
încăperi ale casei, mobila de 
bucătărie, aparatul de radio, 
covoarele și a înțeles că fata 
are zestre, că este bogată. Și 
a mai înțeles din ceea ce i-a 
povestit tînăra gazdă că toate 
acestea au fost realizate cu

ajutorul veniturilor pe care 
ea și părinții ei le-au obținut 
muncind în gospodăria colec
tivă și că aceste venituri sînt 
cu atit mai mari cu cit colec
tiviștii se străduiesc .să dez
volte averea obștească.

Izvor de belșug și bunăsta
re, temelie de căminari traini- 
ce.bogate.iată ce au înțeles în- 
tovărășiții din comuna Poșta 
Cîlnău ce înseamnă gospodă
ria colectivă, după vizitele pe 
care le-au făcut. De aceea tot 
mai mulți erau cei care își 
manifestau dorința să se în
ființeze și în comuna lor gos
podărie colectivă. Recent sa
tul-a trăit această mare, săr
bătoare. Un număr de. 252 
familii de țărani întovărășiți 
din Poșta Cîlnău s-au unit 
în gospodăria colectivă „11 
Iunie“, aducînd cu ei 470 ha. 
și tot inventarul agricol. In 
marea familie a noilor colec
tiviști au intrat și numeroși 
utemiști și tineri.

NICOLAE BARBU



Qeorge Enescu — 
geniu al muzicii rominești

Jocurile Mondiale Universi
tare de vară de la So
fia s-au încheiat dumini
că seara într-un decor fee
ric pe stadionul „Vasil Lev- 
ski“ din Sofia. A luat sfîrșit 
o mare competiție sportivă ale 
cărei imagini vor rămîne me
reu vil în inimile tuturor ce
lor care au urmărit emoțio
nați întrecerile- Universiada 
de la Sofia a cunoscut un suc
ces strălucit. Atît prin numă
rul participanților, prin rezul
tatele excepționale înregistrate 
cit și prin atmosfera de caldă 
prietenie care a dominat de-a 
lungul celor 10 zile de con
curs, Jocurile Mondiale Uni
versitare dominate net de 
sportivii sovietici au adus și 
mișcării sportive din R- P- Ro- 
mînă o mare satisfacție. între
cerile au confirmat creșterea

• Sportivii romîni ou cucerit medalii de aur, 
argint sau bronz și locuri fruntașe la disci
plinele: atletism, volei, înot, scrima, sărituri 
de la trambulină, gimnastică și tenis de cîmp
• Cele șase medalii de aur au revenit: 
echipei feminine de floretă, în frunte cu 
Olga Orban-Szabo, înotătoarei Sanda Iordan, 
jucătoarelor de tenis Mina llina și Julieta 
Namian, echipei masculine de volei, lolandei

Balaș și lui Ioan Sorin
• Iată clasamentul general pe medalii: 1. U.R.S.S. 52 (21 aur,
22 argint, 9 bronz); 2. R. P. Romînă 21 (6 aur, 8argint,9bronz); 
3. R. F. Germană 19 (3 aur, 4 aigint, 12 bronz); 4. Japonia 18 ;
5. R. P. Ungară 18 ; 6. R. S. Cehoslovacă 16 ; 7. R. P. Bulgaria 14 ;

8. R. P. Polonă 11 ; 9. Anglia 11 ; 10. Iugoslavia 6 etc.

EXAMEN
însemnări pe marginea cuplajului 

bucureștean de fotbal

Să fi înregistrat duminică 
stadionul 23 August re
cordul de asistență la 

un meci de Campionat ? Posi
bil. In orice caz, superbul 
amfiteatru de beton a cunos
cut la primul cuplaj inter- 
bucu-reștean din noua stagiu
ne fotbalistică freamătul spe
cific numai marilor întâlniri 
internaționale. Cei optzeci, sau 
poate nouăzeci de mii de spec
tatori prezenți în tribune au 
demonstrat astfel încă o dată 
— dacă mai era nevoie! — 
uriașul interes de care se 
bucură în masele largi jocul 
cu capriciosul balon rotund.

Mărturisesc că mi-ar fi foar
te greu să mă transpun în 
starea sufletească a jucătoru
lui împresurat pe patrulaterul 
de gazon de un număr atît de 
mare de priviri exigente. Re
fuz totuși să cred că ar putea 
încăpea în Conștiința omului 
în tricou roșu sau alb, albas
tru sau zebrat, de-a lungul ce
lor nouăzeci de minute de ma
ximă tensiune, vreun senti
ment cit de cit meschin; nu-l 
pot concepe decît însuflețit de 
un înalt spirit de răspundere 
față de încrederea pe care o 
colectivitate atît de vastă i-o 
acordă cu generozitate și față 
de condițiile minunate care 
i-au fost asigurate pentru an
trenament, pentru instruire, 
pentru perfecționare...

Așa fiind, sînt aproape con
vins că oricare jucător, de la 
consacratul maestru al sportu
lui pînă la juniorul debutant 
in prima categorie, știe că el, 
împreună cu echipa sa, depu
ne, in fiecare din cele 26 eta
pe de campionat, un examen 
nu numai de măiestrie fotba
listică, ci și de ținută morală 
și Civică...

Duminică a avut loc cea 
dinții confruntare între cele 
patru echipe bucureștene în 
noul campionat. Cum s-au pre. 
zentat ele în fața zecilor de 
mii de examinatori ?

Vom nota din capul locului 
că așteptările publicului n-au 
fost înșelate. Dinamo, Progre
sul, Rapid și C.C.A. și-au dis
putat șansele cu dîrzenie, pînă 
aproape de epuizare, ceea ce 
constituie, în sine, un merit. 
Dinamo și Rapid insă, au rea
lizat, spre satisfacția unanimă, 
și un spectacol de valoare, cu 
numeroase faze de fotbal clar, 
cu bune execuții tehnice — 
ceea ce, din păcate, nu se 
poate spune despre celălalt 
med. Dinamo și Rapid meri
tă amîndouă notele cele mai 
bune, in ciuda faptului că una 
din ele a părăsit terenul în
vinsă. Sînt de felicitat cete 
două echipe și pentru spiritul 
sportiv în care s-au întrecut, 
într-o partidă de prestigiu.

Dinamo confirmă buna sa 
valoare din ultimul timp. Me
tamorfozarea echipei s-a pro
dus în vara anului trecut, șt 
de atunci încoace (trecînd 
peste unele eclipse datorate 
suprasolicitării) ne bucurăm 
că avem un unsprezece tot
odată tehnic și, tînăr fiind, 
plin de vitalitate. Regăsind 
cadența din frumoasa partidă 
cu Racing, înaintarea dinamo- 
vistă, susținută de o linie de 
mijloc mobilă și tenace, a 
străpuns de nenumărate ori a- 
părarea cam prea devreme de
venită faimoasă a Rapidului; 
scorul ar fi putut lua proporții 
spre sfirșitul jocului, dacă ta
lentatul Frățilă ar fi șutat cu

La Sofia au luat sfîrșit Jocurile Mondiale Universitare de vară

spomi mumii-m mu pe mim
calitativă a sportului nostru, 
valoarea sa pe plan mondial.

Sîmbătă, înaintea ultimei 
zile de întreceri ne aflam pe 
locul III în clasamentul gene
ral pe națiuni, la egalitate de 
puncte cu Japonia aflată pe 
locul II. Duminică pe stadio
nul ,,Vasil Levski" a început 
marele asalt al sportivilor ro
mîni. Majoritatea celor pre- 
zenți pe stadion afirmau „as
tăzi este ziua atletismului ro- 
mînesc“. La săritura in înăl
țime femei maestra emerită a 
sportului Iolanda Balaș deși 
accidentată a cîștigat detașat 
proba cu 1,85 m- In proba de 
5000 m Andrei Barabaș a reu
șit la capătul unei curse ex
trem de dificile să ocupe locul 
II după maghiarul Janoș Pin
ter, cucerind medalia de ar
gint. Zaltan Vamoș și el acci
dentat era pe punctul de a

mat multă convingere. Impe
cabil jocul lui Pârcălab, care 
a devenit de pe acum, cred, 
coșmarul tuturor celor trei
sprezece fundași-stînga din 
categoria A, mai puțin cole
gul său Ivan... Rapid, la rîn
dul său, a prins minute lungi 
de vervă, la începutul jocului 
și îndată după egalarea sco
rului ; Ozon și Balint ar mai 
fi putut și ei înscrie, dar min
gea, se știe, își face de cap... 
Promițător debutul tînărului 
Dulgheru pe extrema stingă; 
cu o surprinzătoare tehnică 
individuală, el a făcut clipe 
grele fundașului Popa, pînă 
ce, insuficient pregătit fizic, 
s-a sufocat spre sfîrșit.

Progresul, paradoxalul lider 
al competiției, a obținut în ul
timele minute o victorie neaș
teptată. C.C.A. a dominat mai 
mult și se părea că pină la 
urmă blazata sa înaintare Va 
îngenunchia rezistența lui 
Mîndru, Carlcaș și Soare, 
foarte activi și deciși să-și 
vîndă scump pielea. Un șut 
norocos al lui Smărăndescu I 
a schimbat soarta meciului și 
campionii s-au trezit bine fi
xați în coada clasamentului... 
Ce se întâmplă cu echipa cam
pioană, ne întrebăm și noi ca 
șt toată lumea. Cum se expli
că lamentabila „ieșire din for
mă" a reputaților Tătaru, 
Raksi, Ivănescu, Alexandres- 
cu, Constantin ? Duminică, cel 
mai bun din echipă (excep- 
tîndu-l, firește, pe Voinescu) 
a fost Cacoveanu, ceea ce e 
concludent... Echipa nu se 
poate spune că n-a luptat să 
smulgă Progresului victoria, 
dar a fost vizibilă slaba sa 
pregătire, inadmisibilă la a 
treia etapă de campionat și 
înaintea primelor — și, pare- 
se, și ultimelor — meciuri 
pentru Cupa campionilor eu
ropeni. Progresul are meritul 
de a nu-și fi pierdut nici un 
moment încrederea în proprii
le forțe, altminteri nu tocmai 
strălucite deocamdată...

N- MARGEANU 

Datau, portarul formației Dinamo-București plonjează la picioarele înaintașului rapidisl 
Dulgheru.

Foto : V. RANGA

cuceri medalia de aur ia 1500 
m ; a fost întrecut abia pe 
ultimii doi metri de alergăto
rul cehoslovac Salinger. Vamoș 
a ocupat însă un prețios loc 
doi. La triplu salt loan Sorin 
ne-a adus o mare satisfacție. 
Deși nu se afla printre favo- 
riții probei Sorin — luptînd cu 
0 voință extraordinară, cu o 
pregătire excelentă — a cuce
rit aplauzele tuturor. Chiar din 
prima săritură a doborit re
cordul țării : 15,84 metri ; la

CORESPONDENȚĂ 
TELEFONICĂ

a doua încercare : 15,88 m și 
in penultima încercare 15.93 
metri și medalia de aur. Vic
toria lui loan Sorin a pecet
luit succesul echipei R.PR. 
la Jocurile Mondiale Univer
sitare

In tribune ziariștii, oficialii 
întocmeau înfrigurați clasa
mentele. Detașat pe locul I U- 
niunea Sovietică cu 52 de me
dalii cucerite. Pe locul II Re
publica Populară Romînă 21 
medalii. Pe locul al IlI-lea 
RF.G- 19 medalii și pe locul 
IV Japonia 18 medalii. Am 
fost felicitați, aplaudați.

In noaptea de început de 
septembrie cînd pe stadionul 
„Vasil Levski“ se desfășura

Fază din meciul de rugbi Loco motiva Grivița Roșie-Piogre sul București, desfășurat du
minică pe stadionul din Parcul copilului.

Foto : R. VASILE

Duminica sportivă
Ciclism

Duminică a luat sfîrșit cea 
de-a 15-a ediție a competiției 
cicliste „Cursa Victoriei". Ulti
ma etapă a competiției : Bra
șov — București (168 km) a 
fost cîștigată de Ion Cozma 
(Dinamo) cu timpul de 4h 
26’05”, urmat de Gh. Șerban 
Rădulescu (C.C.A.) și G. Moi- 
ceanu (Dinamo) în același 
timp. Ediția din acest an a 
revenit tînărului W. Ziegler 
(Dinamo) cu timpul de 9h 
02’25’’. Pe locul doi s-a clasat 
Gh. Șerban Rădulescu (C.C.A.) 
—- 9h02’48”,

Atletism
La Helsinki s-a desfășurat 

întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele de ju
niori ale Finlandei și R. P. 
Polone. Tinerii atleți polonezi 
au terminat învingători cu 
scorul de 106-88 puncte.

Box
Astă-seară de la ora 19 pe 

stadionul Dinamo se vor des
fășura întîlnirile semifinale 
ale turneului internațional de 

ceremonia de închidere în 
timpul defilării coloanelor de 
sportivi delegația R.PR. a fost 
intîmpinată de publicul sofiot 
cu un tumult de ovații. ,,Bra
vo Rumunia !”. Un bravo 
rostit din toată inima pentru 
excepționala comportare, pen
tru pasiunea cu care sportivii 
noștri s-au avîntat în fiecare 
întrecere. Sînt grăitoare cele 
6 medalii de aur cucerite de 
Iolanda Balaș, Ioan Sorin, San
da Iordan, Mina Ilfeia și Ju- 
lieia Namian, echipa femini
nă de floretă și cea de volei 
băieți ; cede 6 medalii de ar
gint și 9 de bronz. In 7 din 
cele 9 sporturi ale Universia
dei sportivii noștri au ocupat 
locuri fruntașe. „Sînteți foarte 
puternici — afirma la sfârși
tul întrecerilor ziaristul ita
lian Gianni Falchi din Bolog
na — sportivii romîni m-au 
impresionat profund prin pu
terea lor de luptă, pregătirea 
lor și excepționala ținută mo
rală”.

Publicul spectator aflat du
minică seara pe stadionul 
„Vasil Levski” a însoțit cu 
îndelungi aplauze fiecare de
legație. Adeseori se auzea 
scandîndu-se numele lui VA- 
LERII BRUMEL și al TAMA- 
REI PRESS atleți care au 
realizat două mari recorduri 
mohdiăle, recorduri care au 
dat o nouă strălucire Univer
siadei. Din cele 44 de recor

european 
(Gwardia 

întâlniri

box. In fruntea afișului se si
tuează întîlnirea de la cat. 
ușoară în care campionul ță
rii noastre, I. Mihalik, va în
crucișa 
triplu 
Leșek 
Varșovia).
mai importante: H. Dampc 
(Gwardia)—Ion Monea Di
namo București) ; E. Jose- 
fowicz (Gwardia)—B. Witkow
ski (Dinamo Berlin) și C. 
Gheorghiu (Dinamo București) 
—J. Pischer (Dinamo Berlin).

Haltere
In sala sporturilor de la 

Floreasca au luat sfîrșit în
trecerile primului campionat 
republican de haltere rezervat 
juniorilor. Cu acest prilej ti
nerii halterofili au stabilit 14 
noi recorduri de juniori. In 
ordinea categoriilor cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de : A. Wagner (Olimpia Bra
șov), Al. Dumitrescu (C.S.M. 
Galați) ; M. Roșea (Dinamo 
Obor), V. Adler (Electromotor 
Timișoara) ; M. Șerbu (Dinamo 
Obor) ; C. Kelemen (Dinamo 
Obor), V. Pătrașcu (Electra) și 
Gh. Mincu ~ ‘ 

mănușile cu fostul 
campion 
Drogosz

Alte

(Dinamo Obor).

duri mondiale universitare e- 
xistente 31 au fost doborîte la 
Sofia. Iată semnificația pe 
plan tehnico-sportiv a ediției 
1961 a Jocurilor Mondiale U- 
niversitare.

S-au doborît recorduri la 
Sofia, s-a luptat aprig pentru 
locurile fruntașe, dar cea mai 
mare victorie aparține spiri
tului de prietenie care a stă- 
pînit Universiada. Ideile no
bile de pace și înțelegere, și-au 
găsit un larg ecou în rîndul 
tuturor participanților. Dumi
nică seara pe stadionul „Vasil 
Levski” miile de porumbei 
care și-au luat zborul din tri
bune simbolizau tocmai aceas
tă Vie dorință de pace ă celor 
prezenți- Cînd în acordurile 
vechiului imin studențesc, dra
pelul Universiadei era coborît 
de pe catarg cei peste 1400 de 
participant! la Universiadă ve- 
niți din 33 de țări ale lumii își 
strîngeau cu căldură mîinile 
promițînd solemn că vor duce 
cu ei în țările lor din Europa, 
Asia, Africa sau America ima
ginile Universiadei, vor dez
volta necontenit tradiția minu
nată și idealul nobil ai Uni
versiadei- Flacăra Universiadei 
s-a stins, dar simbolul ei va 
rămâne veșnic viu în memoria 
tuturor studenților sportivi 
care au făcut totul pentru ca 
Universiada să triumfe.

I. GHIȚULESCU

Un aspect din Cadrul con
cursului de sărituri de la tram
bulină disputat cu piilejul în- 
fîlniriă de notație R.P.R.— 

R. P. Polonă.
Foto : VAL. PIETREÂNU

îndeplinirea
(Urmare din pag. l-a) 

zilnic rezultatele obținute de 
tineri. Și noi așa facem- Ce 
s-ar întâmpla dacă am urmări 
rezultatele întrecerii la sfir
șitul lunii ? Am constata că 
sînt lipsuri și am da neputin
cioși din umeri. Pe cînd, 
urmărind zilnic mersul între
cerii, avem posibilitatea să 
luăm imediat măsuri care să 
ajuite brigăzile să-și realizeze 
angajamentele.

Și aici procedează just co
mitetul U.T.M, Aflasem de o 
întîmplare nu prea veche din 
brigada lui Teodorescu. Cînd 
a început întrecerea brigada 
și-a luat printre altele, anga
jamentul să prelungească cu 
30 de zile timpul de funcțio
nare a uneltelor. Se părea că 
angajamentul e prea mare 
față de posibilitățile tinerilor. 
Dar băieții o țineau una și 
bună : „îl îndeplinim". Comi
tetul U.T.M. a văzut însă pe 
parcurs că lucrurile nu stau

1 u George Enescu, 
muzica romînească 
a intrat în circuitul 
marii muzici univer
sale. Predecesorii lui 
din secolul trecut 

(începutul activității componistice 
a lui Enescu coincide cu începutul 
veacului nostru) însuflețiți de no
bile aspirații patriotice, s-au stră
duit să creeze o școală națională 
de muzică, bazată pe graiul mu
zical popular. Ei au creat lucruri 
remarcabile, dar a căror valoare 
nu depășea importanța națională. 
Enescu a ridicat folclorul la acel 
grad de generalizare datorită că
ruia intonațiile romînești au deve
nit purtătoarele unui conținut de 
largă universalitate umană. Acesta 
este secretul care a făcut ca cele 
două rapsodii, suitele pentru or
chestră, sonafa III — strălucitoare 
întruchipare a chintesenței muzicii 
populare — să-ți cîștige o uriașă 
recunoaștere internațională. Ceea 
ce a făcut Enescu pentru muzica 
romînească este comparabil cu 
ceea ce Mussorgski a făcut pentru 
muzica rusă ale cărei frumuseți 
specifice el le-a pus în valoare 
cu o forță recunoscută de în
treaga străinătate.

Muzica ultimilor 50 de ani con
ține numeroase figuri memorabile, 
dar numai despre citeva din ele 
se poate spune că au putut atinge 
adîncimea frămîntărilor lumii con
temporane, și că s-au ridicat 
la o înțelegere filozofică a aces
tor frămîntări. . Sîntem mîndri 
că George Enescu se nu
mără printre acești cîțiva. Culmea 
meditației sale muzical—filozo
fice o atinge în cutremurătoarea 
operă „Oedip“ a cărei inspirație 
nu diminuează cîtuși de puțin 
contemporaneitatea mesajului.

Măreția personalității lui Enes. 
Cu decurge și din poziția pe care 
a ocupaf-o el in cadrul contradic
toriilor orientări ale muzicii con
temporane. O serie de compozitori 
atrași de mrejele experimentelor 
s-au avîntat pe drumul constructi
vismului abstract, au dezagregat 
muzica și au rupt-o de sufletul 
oamenilor. Speriați, alții au încre
menit pe poziții tradiționaliste, 
mai mult din frica de a nu suferi 
drama artistului neînțeles, și au 
proclamat absurditatea tuturor 
căutărilor în direcția unui nou 
limbaj muzical, Enescu nu a fost 
partizanul experimentelor. Dar, în 
cel puțin egală măsură, i-a repug
nat conformismul conservator. El a 
înțeles perfect că epoca noastră 
are un limbaj nou, în concordanță 
Cu sensibilitatea vremurilor pe 
care le trăim și cu evoluția gene
rală a tehnicii și artei muzicale. 
Gîndirea sa melodică, armonică, 
tonală s-a dezvoltat necontenit 
sub imboldul necesității de a de
veni un cit mai fidel instrument 
de exprimare. Și astfel vedem în 
ultima sa operă „Simfonia de ca
meră" o anumită pătrundere a e- 
lemenfului atonal ; dar nici o clină 
aceste procedee nu se transformă 
într-un scop în sine ; ele doar a- 
dîncesc, nuanțează imaginile pe 
care le sugerează muzica.

Enescu este unul dintre acei 
extrem de puțini muzicieni care 
reprezintă nu o anumită latură a

Noi oaspeți 
și Festivalul 

„George
Noi invitați și tineri concu- 

renți sosesc în Capitală pentru 
a participa la Concursul și 
Festivalul internațional „Geor
ge Enescu".

în ultimele ore ale zilei de 
sîmbătă a sosit Lotte Scho- 
ne, profesoară de canto din 
Franța și dirijorul Danillo 
Svara, profesor la Conserva
torul din Ljubljana (R.P.F- 
Iugoslavia). Duminică au ve
nit Chao Fang, prorectorul 
Conservatorului central din 
Pekin, Hans Sittner, directo
rul Academiei de muzică din 
Viena. Ivonne Astruc, pro
fesoară la Conservatorul din 
Paris, tenorul Ladislav Mraz, 
solist al Teatrului Național 
din Praga, Daniel Frantișek, 
profesor la Conservatorul 
din Fraga, membri în juriile 
Concursului precum și dirijo
rul finlandez Tauno Hani- 
kainen și Fuad Turkay, di
rectorul Conservatorului din 
Ankara-

Pînă luni la amiază au mai 
sosit violonistul sovietic Leo
nid Kogan, marchizul de 
Gontaut Biron, președintele 
Concursului internațional,
Margueritte Long-Jacques
Thibaud, N. G. Jiganov, se
cretar al Uniunii Compozito
rilor din U-R.S.S-, director al 
Conservatorului din Kazan, 
I. I. Tuskia, director al Con
servatorului din Tbilisi, Leon 

angajamentelor — o preocupare de zi cu zi
prea bine în îndeplinirea an
gajamentului. Analizînd situ
ația a constatat că aceasta 
avea drept cauză slaba califi
care a unor tineri și a propus 
ca aceștia să fie repartizați pe 
lingă muncitorii cu o calificare 
ridicată. De pildă, tînărul Te- 
earu Bartolomeu, ajutat de 
Anton Dicu a ajuns în scurtă 
vreme fruntaș. Așa s-a proce
dat și cu alți tineri. Brigada 
a fost ajutată astfel concret 
să-și îndeplinească angaja
mentul și acum e în frunte, 
zboară cu reactorul după cum 
arată graficul din fața secției.

în urmărirea rezultatelor 
întrecerii și în ajutorarea bri
găzilor rămase îh urmă co
mitetul U.T.M. nu acționează 
însă singur. Sub îndrumarea 
comitetului de partid, el lu
crează în strînsă colaborare 
cu comitetul sindicatului și 
conducerea secției; toate mă
surile, analiza rezultatelor, 
se fac în comun. Acest 
lucru ajută comitetul U.T.M. 
în ce privește orientarea, 
îndrumarea și ajutorarea 

muzicii ci întruchipează muzica 
însăși. Căci cu nimic mai prejos 
de compozitor se află Enescu in
terpretul; genial violonist, dirijor, 
pianist. Despre Enescu violonistul 
Pablo Casals spunea că nu există 
în lume un om care să-l fi înțeles 
și să-l fi redat pe Bach mai pro
fund, mai autentic. Dirijorul exer
cita întotdeauna asupra orchestrei

In fotografie ; George Enescu alături de artiștii sovietici 
David Oistrach și Lev Oborin după concertul care a avut 

loc Ia 19 martie 1945 în București.
o fascinație care avea în ea o for
ță magnetică. Pentru a arăta or
chestrei concepția sa interpretati
vă el se folosea de excepționala 
sa înzestrare pianistică: înainte de 
a începe repetițiile se așeza la 
pian și cînfa pe dinafară întregul 
program (și luați în considerație 
că repertoriul lui Enescu era gi
gantic). „Aceasta cer de la dv.“
— spunea el apoi.

Forța captivantă a interpretărilor 
sale provenea dintr-o neobișnuită 
capacitate de exteriorizare a trăi
rilor sufletești. Nu putea să con
ceapă sunetul ca valoare pur mu
zicală, desfășurarea operei ca o 
construcție pur sonoră. „Perfec
țiunea care pasionează atîția oa
meni pe mine nu mă interesează
— spunea Enescu. Ceea ce impor
tă în arfă este de a vibra tu 
însuți și de a face să vibreze pe 
alții...".

Enescu a fost un mare prieten 
al Uniunii Sovietice. Refuzînd să 
salute aservirea hitleristă a Romi- 
niei, el a fost primul muzician 
romîn care a militat pentru prie-

la Concursul 
internațional 
Enescu"
Surujon, profesor la Conser
vatorul din Sofia, iar în 
cursul după-amiezii au mai 
sosit Sandor Frigyes, profesor 
la Conservatorul din Buda
pesta, Fritz Ehlers, profesor la 
Academia de muzică „Franz 
Liszt" din Weimar.

★
De asemenea, în vederea 

marii competiții muzicale care 
îi așteaptă au sosit în Bucu
rești tineri pianiști, violoniști 
și cântăreți. Printre aceștia se 
numără concurențl din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D- Germană, Izrael, R P-F. 
Iugoslavia, Spania, R. P. Un
gară.

★
Interesul suscitat peste ho

tare de organizarea celei de-a 
doua ediții a Concursului și 
Festivalului „George Enescu" 
a făcut ca numeroase societăți 
de radiodifuziune din diferite 
țări să solicite înregistrări de 
la concertele care figurează 
în programul manifestărilor 
muzicale de la București-

★
Comitetul de organizare a 

Concursului și Festivalului 
Internațional „George Enescu" 
anunță pe posesorii biletelor 
de intrare la festivitatea de 
deschidere a Concursului și 
Festivalului, să fie prezenți în 
sala Palatului R.P. Romine, 
marți 5 septembrie, la ora 19.

(Agerpres)

brigăzilor. S-a reușit ast
fel să se creeze o atmosfe
ră de netoleranță față de lip
suri, O opinie colectivă severă 
față de codași. Faptul că mem
brii comitetului U.T.M. cunosc 
ce se întîmplă în brigăzi, că 
pun umărul la înlăturarea de
ficiențelor e un lucru merito
riu. Comitetul U.T.M. se folo
sește în urmărirea întrecerii și 
de ajutorul postului utemist 
de control. S-au organizat 
raiduri la care au participat și 
membrii comitetului U.T.M., 
s-au .popularizat fruntașii și 
experiența lor, s au făcut pro
puneri.

în întrecerea pentru obține
rea titlului de colectiv de 
muncă fruntaș brigăzile obțin 
rezultate bune care contribuie 
ca secția laminor 800 mm să-și 
îndeplinească ritmic planul la 
toți indicii. Tovarășul Pleșa 
Cornel, secretarul organizației 
de partid ne spunea, de pildă, 
că în ciiistea lui 23 August 
multe djn angajamentele anu

tenia cu poporul sovietic. La cite
va zile după încetarea războiului 
antisovietic el lua parte la înfiin
țarea A.R.L.U.S.-ului. Enescu a fost, 
de asemenea, primul artist romîn 
care a dat concerte după 23 Au
gust 1944 în U.R.S.S. Amintirea 
acestor concerte esfe încă vie în 
inima celor ce l-au putut admira. 
Cu acest prilej el a săvîrșit un

adevărat record muzical : deși 
trecut de 60 de ani Enescu a 
învățat în cîteva zile pe dinafară 
concertul de vioară al lui Hacia- 
turian pe care l-a interpretat cu 
o excepțională strălucire. Despre 
întîlnirea cu Enescu — Șosfacovici, 
Haciaturian și Oistrach au scris 
pagini impresionante. Muzica so
vietică a avut în el un înflăcărat 
propagator. Printre altele, lui i se 
daforeșfe prima audiție a Simfo
niei Leningradului, prezentată la 
noi puțină vreme după eliberare. 
Răsunetul cu totul memorabil pe 
care primul concurs Enescu l-a 
avut în Uniunea Sovietică simbo
lizează pentru noi răspunsul opi
niei publice sovietice la simpatia 
pe care Enescu a nutrit-o față de 
poporul rus și marea sa cultură.

Viața lui Enescu s-a sfîrșit în
tr-un mod tragic : după o chi
nuitoare suferință, departe de pa
tria la care visa necontenit și în
tr-o grea ștfîmtorare materială. 
Forțe ostile poporului nostru l-au 
împiedicat pe marele muzician să 
revină in țară, din care plecase 
vremelnic pentru a-și relua obiș
nuitele sale turnee internaționale 
întrerupte de război. înfre timp 
s-a îmbolnăvit grav, boala a pro
gresat amenințător iar posibilita
tea revenirii devenea din ce în 
ce mai problematică. S-a stins 
acum șase ani la Paris, îndoliind 
sufletul unui întreg popor.

„Creația lui George Enescu va 
străjui și mai departe înflorirea 
muzicii noastre, iar prețuirea con. 
fribuției sale la tezaurul univer
sal al arfei va creșfa fără înce
tare... în fața marelui dispărut ne 
înclinăm cu adîncă durere și cu 
hofărîrea de a duca mai departe 
moștenirea sa spirituală"... — a- 
cestea erau cuvintele cu care ma
rile instituții cultural-arfistice 
ale Republicii Populare Romine a- 
nunțau oamenilor muncii dispari
ția marelui reprezentant al mu
zicii noastre. Acestea nu au mai 
fost vorbe goale ca acelea cu 
care reprezentanții trecutelor re
gimuri omagiau geniul lui Enescu 
lăsîndu-i în acest timp opera în
gropată sub lespedea ignoranței.

Instituirea festivalurilor și con
cursurilor internaționale George 
Enescu, editarea și interpretarea 
tuturor compozițiilor acestuia, pu
nerea în scenă a lui „Oedip" o- 
pera vieții lui, Și afîtea alte mă
suri menite a face cunoscut po
porului întreaga creație enescia- 
nă — toate acestea nu numai 
perpetuează și eternizează memo
ria genialului muzician, dar ne 
dezvăluie un Enescu de o măreție 
pe care, chiar atunci cînd toți pri
veau la el ca la un clasic in via
ță, mințile noastre nu și-ar fi pu
tut-o imagina.

G. BALAN

ale au fost îndeplinite. Spre 
exemplu, în loc de 8.400 tone 
laminate recepționate, cit s-a 
angajat colectivul secției să 
realizeze anul acesta peste 
plan, s-au produs în 7 luni 
8.500 tone. De asemenea, în 
primele 7 luni ale anului s-au 
economisit la prețul de cost 
530.000 lei, cu peste 130.000 
lei mai mult decît angajamen
tul anual. în fiecare din aces
te cifre estg cuprinsă și hăr
nicia tineretului, talentul său, 
entuziasmul pe care-1 amplifi
că întrecerea între brigăzi 
pentru titlul de colectiv de 
muncă fruntaș.

Am plecat din secție cu 
certitudinea că nu peste mult 
timp cele mai bune brigăzi — 
cele ce-și vor îndeplini timp 
de trei luni consecutiv anga
jamentele luate în întrecere 
— vor deveni colective de 
muncă fruntașe. Activitatea 
organizație; U.T.M., a comite
tului U.T.M., precum și mun
ca fiecărui tînăr în parte 
ne-au dat această convingere.



Vizita delegației de partid și guvernamentale TELEGRAMA

a R.P. Romine în R.P. Ungară
Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Belgia

Peste plan:
40.000 tone cărbune

Dragi tovarăși,

Călduroasa primire făcută 
înalților oaspeți romîni

Prin frumoasa

la Uzina de aluminiu din înota
(Urmare din pag. l-a)

cestei moderne uzine, în cea 
mai mare măsură mecanizate 
și automatizate.

Uzina de aluminiu de la 
înota, care a primit pentru a 
treia oară titlul de fruntașă pe 
ramură, va produce în acest 
an 25.000 tone de aluminiu în 
urma modernizării instalației 
furnalelor de aluminiu, lu
crare executată cu forțe pro
prii. In acest an producția a 
crescut cu 25 la sută față de 
anul trecut.

Vizita începe cu secția de 
electroliză instalată într-o 
imensă hală unde de o parte 
și de alta se înșiră cuptoarele 
de topit aluminiu, în plină 
funcțiune. Numai ici, colo se 
vede cîte un muncitor care 
supraveghează funcționarea 
cuptoarelor. Pe pupitrul de 
comandă așezat în semicerc 
într-o sală alăturată, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
se interesează îndeaproape de 
modul de funcționare al insta
lației automatizate.

Pe urmă, delegația vizitează 
turnătoria uzinei unde tocmai 
se turna aluminiul la cuptorul 
nr. 4 prin metoda răcirii lin- 
gourilor de aluminiu în apă. 
Tovarășul Gheorghe Gheor-

ghiu-Dej stă de vorbă cu 
turnătorul Kolonics Gyula, 
fruntaș în producție, care, 
deși are numai 21 de ani, este 
considerat printre muncitorii 
vîrstnici din întreprindere. 
Conducătorul delegației romî
ne îi urează fruntașului în 
producție succese mai departe 
în activitatea sa.

După vizitarea uzinei, oas
peții se îndreaptă înspre casa 
de cultură a termocentralei 
„7 Noiembrie", situată în a- 
propierea uzinei, unde are loc 
un miting la care membrii de
legației de partid și guverna
mentale a R. P. Romîne s-au 
întîlnit cu muncitorii din Vâr
palota, Petfiirdo și înota. Pe 
clădirea casei de cultură stă 
scris în limbile romînă și un
gară : „Salutăm pe dragii 
prieteni romîni".

Apariția în sală a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a celorlalți membri ai de
legației de partid și guverna
mentale a R- P. Romîne, pre
cum și a personalităților un
gare care îi însoțesc este sa
lutată cu entuziasm de sutele 
de muncitori prezenți care 
ovaționează îndelung pentru 
prietenia romîno-ungară.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej salută pe cei pre
zenți în limba maghiară:

„Bună ziua tovarăși. Trăiască 
prietenia romîno-ungară".

Mitingul
Bela Nagy Gyevi, secretarul 
Comitetului 
partid Vârpalota care i-a sa
lutat pe membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
R. P. Romine în numele oa
menilor muncii din întreprin
derile, cooperativele agricole 
de producție și gospodăriile 
de stat din județ.

In cadrul mitingului a luat 
cuvîntul tovarășul Karoly 
Kiss, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., secre
tar al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare.

In numele delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Romîne a luat cuvîntul 
tovarășul Alexandru Moghio- 
roș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne.

In încheierea mitingului 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, a 
fost intonată Internaționala. 
Participanții la miting au ova. 
ționat îndelungat pentru dele
gația de partid și guverna
mentală a R. P. Romine, pen
tru prietenia romîno-ungară, 
pentru pace și socialism.

este deschis de

orășenesc de

Popul are
la tri- 
C. Ră-

și gu- 
P. Ro-

Cuvîntarea tovarășului Kăroly Kiss

Ungare

La începutul cuvîntării sale, 
tovarășul Karoly Kiss a vor
bit amănunțit despre dezvol
tarea industriei ungare, des
pre importanța Uzinei de alu
miniu de la înota. Subliniind 
că în R. P. Ungară înota a 
devenit un simbol al colabo
rării dintre țările socialiste, 
vorbitorul a spus în continua
re : Sîntem mîndri de această 
uzină, de cadrele de conducere 
tinere și entuziaste ale uzinei- 
Ceea ce este caracteristic pen
tru înota, caracterizează în li
nii mari intreaga dezvoltare 
din ultimii 15 ani a industriei 
ungare. înaintăm cu pași uriași 
pe calea construirii societății 
socialiste.

Știm foarte bine că mai a- 
vem mult de lucru, că în fața 
noastră stau încă numeroase 
sarcini de rezolvat- Sîntem 
bucuroși și satisfăcuți de fie
care rezultat, dar aceasta nu 
înseamnă că ne culcăm pe 
lauri. Mai avem multe de fă
cut și de îmbunătățit. Chiar 
aceasta este una din principa
lele caracteristici ale omului 
constructor al socialismului — 
nu se mulțumește niciodată de 
cele realizate, ci tinde tot mai 
sus, toi înainte.

Construirea socialismului, a 
spus în continuare vorbitorul, 
se poate desfășura în toată 
splendoarea ei numai in con
dițiile păcii De aceea, țările 
socialiste luptă consecvent pen
tru pace și depun toate efor
turile pentru a înlătura din 
viața omenirii spectrul răz
boiului- Imperialismul interna
țional nu privește cu ochi buni 
dezvoltarea țăriloj- socialiste, 
temîndu-se de victoria mon
dială a ideilor socialiste. Im
perialiștii întețesc cursa de
mentă a înarmărilor, din timp

în timp creează focare de 
război în diferite puncte ale 
globului, străduindu-se să a- 
graveze situația internațională. 
Cu sprijinul lor Republica Fe
derală Germană a devenit una 
din principalele baze ale po
liticii războiului rece.

Obiectivul nr. 1 al tendințe
lor agresive ale militariștilor 
vest-germani — a spus apoi to
varășul Kăroly Kiss — este 
Republica Democrată Germa
nă, primul stat al muncitori
lor și țăranilor germani, care 
a îndeplinit în mod consecvent 
obligațiile decurgînd din Tra
tatul de la Potsdam.

întreaga dezvoltare a Repu
blicii Democrate Germane do
vedește în mod convingător 
că poporul german își poate 
rezolva problemele pe calea 
construcției pașnice democra
tice și poate trăi în prietenie 
sinceră, frățească cu celelalte 
popoare iubitoare de pace.

în continuare tovarășul Kă
roly Kiss a subliniat că mă
surile cunoscute, adoptate de 
Republica Democrată Germa
nă in legătură cu Berlinul oc
cidental, au drept scop să ba
reze agresivitatea mereu cres- 
cindă a militariștilor vest-ger
mani și sînt 
sprijinite de 
cialiste.

In situația 
țările imperialiste, —

a 
In 
ne 
re-

în unanimitate 
celelalte țări so-

încordată creată 
a 

spus apoi vorbitorul — Uniu
nea Sovietică a fost nevoită 
să ia măsuri de apărare. Gu
vernul sovietic a anunțat că 
din cauza politicii agresive a 
N.ATO. este obligat să reia 
experiențele nucleare- Măsura 
anunțată în Declarația guver
nului sovietic servește la în- 
frînarea agresorului, la înlă-

de

turarea catastrofei unui război 
mondial.

In prezent — a continuat to
varășul Kiss — în fața marii 
comunități a țărilor socialiste 
stau două sarcini principale : 
apărarea păcii și asigurarea 
desfășurării neîntrerupte 
construirii socialismului, 
rezolvarea acestor sarcini 
ajutăm și ne sprijinim
ciproc și neprecupețit- Marile 
noastre scopuri comune nece
sită mari eforturi comune-

Ajutorul tovărășesc reciproc, 
principiul unul pentru toți și 
toți pentru unul, respectul și 
prețuirea reciprocă - pe a- 
cestea se bazează relațiile din
tre țările noastre-

Acest lucru caracterizează și 
relațiile dintre Republica Popu
lară Ungară și Republica 
Populară Romînă. Prietenia 
popoarelor noastre, sentimen
tele frățești s-au adîncit de a 
lungul perioadei de după eli
berare și au dus la rezultate 
de seamă.

După ce a vorbit despre 
lărgirea relațiilor economice și 
culturale dintre cele două țări, 
vorbitorul a spus în încheiere : 
Ne bucură pe toți această des
fășurare a prieteniei romîno- 
ungare, colaborarea rodnică 
dintre țările noastre, deoarece 
în afară de avantajele re
ciproce pe care le obținem, con
tribuim în acest fel la întări
rea marii comunități frățești a 
țărilor socialiste, la consolida
rea pe mai departe a unității 
lor de 
unitate 
factorii principali ai forței 
noastre 
de seamă că ideile păcii și so
cialismului vor triumfă în lu
mea întreagă.

BUDAPESTA 4 (De 
mișii speciali Agerpres 
duc-anu și Șt. Deju) :

Delegația de partid 
vemamentală a R.
mîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a 
rezervat după-amiaza zilei de 
4 septembrie vizitării cîtorva 
puncte de interes deosebit ale 
capitalei R. P. Ungare. Par- 
curgînd drumul în serpentină 
care urcă colinele din Buda, 
coloana de mașini s-a oprit pe 
platforma de pe vîrful Ge- 
lert. Aici se văd zidurile ve
chii fortărețe construite în 
urmă cu peste 100 de ani, în 
fața cărora se înalță impună
torul monument al eliberării, 
ridicat în memoria ostașilor 
sovietici căzuți pentru elibe
rarea Budapestei. Membrii de
legației admiră panorama larg 
desfășurată la picioarele coli
nei. Da aici se văd cartierele 
centrale ale orașului și liniile 
elegante ale podurilor care 
leagă cele două maluri ale 
Dunării, precum și insula 
Csepel, care adăpostește un 
puternic centru industrial.

Delegația se îndreaptă apoi 
spre colina „Varhegy", celebră 
prin clădirile de origină me
dievală, martore ale istoriei 
de veacuri a Ungariei. Dife
rite fortificații datînd din se
colele XIV și XV și altele mai 
recente, sînt vizitate de mem
brii delegației, care se opresc 
mai îndelung la celebrul 
Bastion al Pescarilor, con
struit în stil neo-roman. De 
aici privirile se opresc asupra 
impunătoarei clădiri a Parla
mentului, de pe malul celă
lalt al Dunării, adevărată bi
juterie arhitectonică a capita
lei ungare.

în continuare delegația vi
zitează insula Margareta, lo
cul preferat de plimbare și 
recreere al locuitorilor Buda
pestei. Pe insulă sînt amena
jate numeroase terenuri de 
sport, piscine, un teatru în 
aer liber etc. Membrii delega
ției se plimbă prin grădina ja
poneză. trec pe lîngă frumoa
sele cascade și izvoare ter
male.

în continuare membrii dele
gației au vizitat unul din 
noile cartiere de locuințe 
din capitala ungară, situat în 
circumscripția nr. 13. Aici, pe 
unul din fostele terenuri vi
rane ale orașului, s-a înălțat 
în ultimii șase ani un adevă
rat orășel care cuprinde azi 
zeci de blocuri cu peste 2800 
de apartamente. Fațadele 
blocurilor în culori vii, nu
meroasele spații verzi și gră
dini dau cartierului o înfăți
șare pitorească, veselă.

în întâmpinarea delegației 
au ieșit toți locuitorii cartie
rului. Ei poartă buchete de 
flori. Membrii delegației de 
partid și guvernamentale sînt 
primiți cu puternice ovații, cu 
lozinci în cinstea prieteniei 
romîno-ungare. Oaspeții ro
mîni se opresc și stau de 
vorbă prietenește Cu locuitori 
ai cartierului. Ei sînt invitați 
să viziteze una din noile școli. 
Elevii și profesorii oferă flori 
conducătorilor de partid și de 
stat ai R. P . Romîne. Mem
brii delegației se opresc în 
clasa I-a C unde tocmai are 
loc o consfătuire cu părinții 
în vederea organizării noului 
an de învățământ. într-o at
mosferă deosebit de călduroa
să locuitorii cartierului îm
părtășesc oaspeților romîni 
felul în care a luat naștere și 
s-a dezvoltat cartierul lor. La 
ieșirea din clădirea școlii 
membrii delegației sînt din 
nou salutați cu puternice 
aplauze.

La blocul din str. Ernst 
Thălmann nr. 71 A locuiește 
Istvan Hegedus, muncitor la 
fabrica de textile. El invită pe 
oaspeții romîni să-i viziteze 
apartamentul. în orele libere 
Hegedus se îndeletnicește cu 
pictura, fapt care se oglin
dește în casa sa împodobită cu 
lucrări proprii. Membrii fami
liei lui Hegedus fac o caldă 
primire conducătorilor romîni. 
Este vizitat apoi apartamentul 
lui Gero Andras, muncitor la 
șantierele navale „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej". Aici oaspeții 
sînt întâmpinați cu cuvintele: 
„Fiți bine veniți în casa noas
tră, dragi oaspeți. Vizita dv. 
ne face o mare bucurie. Să 
trăiască și să înflorească prie
tenia dintre popoarele noas
tre".

După vizitarea noului car
tier de locuințe, coloana de 
mașini s-a îndreptat spre cen
trul orașului. Aci membrii 
delegației au vizitat două ma-, 
gazine și s-au plimbat apoi 
pe străzile orașului. Pretutin
deni locuitorii Budapestei au 
înconjurat cu multă simpatie 
pe oaspeții romîni strîngîn- 
du-le cu căldură mîinile și 
aolamînd în cinstea prieteniei 
romîno-ungare.

în cursul vizitării Buda
pestei, delegația de partid și 
guvernamentală a .R; P. Ro
mîne a fost însoțită de tova
rășul Kiss Kăroly, membru în 
Biroul Politic și secretar al 

P.M.S.U., de Pesta 
Vicepreședinte al

C.C. al 
Laszlo, 
Sfatului Popular Orășenesc 
Budapesta, și de alte persoane 
oficiale.

nezdruncinat. Această 
constituie unul

și chezășia cea mai

Cuvîntarea tovarășului
Alexandru Moghioroș

După ce a salutat în numele 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Popu
lare Romîne, conduse de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
în numele întregului popor 
romîn, colectivul Combinatu
lui de aluminiu din înota, to
varășul Alexandru Moghioroș 
a spus : Dăți-mi voie să ex
prim oamenilor muncii, popu
lației orașului mulțumirile 
noastre fierbinți pentru pri
mirea cordială de care ne-am 
bucurat și să dau glas recu
noștinței noastre pentru cu
vintele frumoase rostite aici 
Ia adresa poporului romîn, a 
muncii și realizărilor sale, la 
adresa Partidului Muncitoresc 
Romin și a guvernului R. P. 
Romine.

Prietenia dintre popoarele 
noastre, a spus în continuare 
vorbitorul, este trainică, de 
nezdruncinat. Sub steagul in
ternaționalismului socialist, 
relațiile frățești dintre țările 
și popoarele noastre se dez
voltă pe temelia de granit a 
comunității noastre de țeluri 
și interese.

Vizita în frumoasa voastră 
țară ne oferă posibilitatea de 
a cunoaște mai bine, nemijlo
cit, realizările importante ob
ținute de poporul frate ungar, 
sub conducerea încercată a 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, în făurirea vieții 
sale noi, socialiste. După ce 
am vizitat ieri puternicul cen
tru metalurgic Sztalinvaros, 
cetatea de oțel a Ungariei so
cialiste, sîntem bucuroși, 
dragi tovarăși, că ne aflăm in 
mijlocul bravilor muncitori ai 
Combinatului de la înota. 
Munciți într-o întreprindere

socialistă modernă, bine uti
lată, care în decurs de cîțiva 
ani a cunoscut o dezvoltare 
considerabilă. Ne este cunoscut 
faptul că pentru contribuția 
Pe care ați adus-o la îndepli
nirea sarcinilor planului de 
stat, colectivul dv. a primit 
de trei ori titlul de întreprin
dere fruntașă pe ramură și o 
dată drapelul C.C.S.

Vă felicităm din toată ini
ma pentru realizările obținute 
și vă urăm noi succese în dez
voltarea combinatului, în în
deplinirea planului de pro
ducție și ridicarea continuă a 
productivității muncii, spre 
binele țării dv. și al harnicu
lui și talentatului ei popor.

Progresul continuu și mul
tilateral este, tovarăși, o ca
racteristică de bază a socia
lismului, a țărilor care făuresc 
orînduirea nouă socialistă. 
După ce a făcut în continua
re o scurtă prezentare a succe
selor obținute de poporul 
romîn sub conducerea parti
dului în cei 17 anî care au tre
cut de la eliberarea de sub ju- 

Mo-gul fascist, tovarășul 
ghioroș a spus :

In opera de făurire și con
solidare a vieții noi, socialis
te, popoarele noastre pășesc 
în strînsă unire în cadrul ma
rii șî puternicei familii a Sta
telor socialiste. Unitatea și 
coeziunea lagărului socialist 
ne sînt scumpe ca lumina o- 
chilor. căci ele chezășuiesc 
dezvoltarea cu succes a fiecă
rei țări socialiste în parte și 
a lagărului socialist în an
samblul său. Popoarele romin 
și ungar vor păși întotdeauna 
umăr la umăr cu popoarele 
Uniunii Sovietice și ale celor-

lalte țări socialiste surori 
spre mărețul țel comun.

Sistemul mondial socialist a 
devenit factorul hotărîtor al 
dezvoltării istorice, lagărul 
socialist fiind reazemul prin
cipal al luptei pentru pace și 
progres în lumea întreagă. 
Popoarele noastre, partidele 
și guvernele țărilor socialiste 
depun eforturi neslăbite pen
tru triumful politicii de co
existență pașnică, pentru des
tinderea internațională, pen
tru crearea unui climat de 
pace și bună înțelegere între 
toate statele.

Tot ce clădesc popoarele 
noastre se face în numele pă
cii. Prin eforturile creatoare 
ale popoarelor noastre înflo
resc orașele și satele, se înalță 
noi uzine, furnale, centrale 
electrice, cartiere de locuințe, 
devine tot mai fericită viața 
oamenilor muncii. Nu vom în
gădui să fie amenințată mun
ca pașnică a popoarelor țări
lor socialiste. Nici un fel de 
zăngănit de arme nu ne poate 
intimida. Sîntem încredințați 
că, prin lupta unită a popoa
relor, pacea poate fi menținu
tă. Acestui scop nobil îi vor 
consacra șî în viitor popoare
le noastre toate eforturile lor.

Vă mulțumim încă o dată 
pentru primirea caldă, tovă
rășească și vă dorim noi succe
se în activitatea dv., consa
crată înfloririi Ungariei so
cialiste. Vă asigurăm că în 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii metalurgîști din țara 
noastră, în toți oamenii mun
cii din Republica Populară 
Romînă aveți tovarăși de nă
dejde, adevăr ați prieteni șl 
frați.

Deschiderea expoziției întreprinderii 
ungare de comerț

In prezență reprezentanților 
Ministerului Comerțului, Ca
merei de Comerț și ai altor mi
nistere și instituții centrale 
economice s-a deschis luni 
la amiază o expoziție a 
întreprinderii ungare de 
comerț exterior „Artex" din 
Budapesta. Au fost de față 
Jeno Gyotgy, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al 
R. P. Ungare la București și 
alți membri ai ambasadei.

Salutând pe cei prezenți, Pe.

exierior „Artex"
ter Kovari, director al între
prinderii „Artex", a subliniat 
în cuvîntul său dezvoltarea 
continuă a relațiilor în toate 
domeniile între R- P. Ungară și 
R. P. Romînă.

Asistența a vizitat apoi ex
poziția, care cuprinde produse 
ale industriei ușoare și de arti
zanat.

Expoziția este organizată în 
strada Batiștei nr. 33.

Conferințe 
pe teme internaționale

în numeroase localități din 
țara noastră, precum și în Ca
pitală, au avut loc numeroa
se conferințe organizate de 
S.R.S.C. pe teme internațio
nale, în cadrul cărora au vor
bit oameni de știință și cul
tură, juriști, ziariști etc. Ast
fel în ultimul timp în stațiu
nile de odihnă, atît de pe lito
ralul Mării Negre cît și din 
întreaga țară, oamenii muncii 
aflați la odihnă, la Govora, 
Călimănești, Olănești, Sinaia, 
Bușteni, Slănic Moldova, Ocna 
Sibiului, Sovata etc. au ascul
tat expuneri asupra necesității 
imperioase pentru asigurarea 
păcii și securității în Europa 
a încheierii Tratatului de pace 
ou Germania. Conferințe pe a- 
ceeași temă ău fost ținute în 
fața oamenilor muncii din 
Pașcani, Focșani, Odobești, la 
Brăila, Galați, în orașul Vic
toria, la Oradea și în alte orașe 
ale țării.

Recent în Capitală au avut 
loc conferințe similare. Astfel 
au făcut expuneri pe tema 
„Tratatul de pace cu Germa
nia — o problemă imperioasă 
a zilelor noastre", prof. univ. 
Mihail Ghelmegeanu la clubul 
întreprinderii „Industria Bum
bacului". prof- univ- ErVin 
Glaser la clubul uzinei de mo
toare electrice-

S-R.S-C. organizează în pre
zent alte numeroase oonferin-

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări de la crearea Partidu
lui Comunist din Belgia, Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn vă trimite dv. și tuturor comuniștilor belgieni 
un cald salut frățesc și cele mai sincere felicitări.

Călăuzindu-se după învățătura marxist-leninistă, Partidul 
Comunist din Belgia a ținut sus steagul luptei pentru apărarea 
intereselor vitale ale celor ce muncesc, a inițiat. în anii celui 
de-al II-lea război mondial, mișcarea de rezistență împotriva 
cotropitorilor hitleriști. Partidul Comunist din Belgia se află 
în primele rânduri ale luptei duse de clasa muncitoare pentru 
drepturi și libertăți democratice, militează cu hotărîre împotri
va politicii agresive a imperialismului, pentru desființarea ba
zelor militare ale Bundeswehrului revanșard de pe pămîntul 
Belgiei și retragerea țării din N.A.T.O., pentru dezarmarea ge
nerală și totală.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în continua întărire a 
rîndurilor partidului, în lupta pe care o duceți pentru făurirea 
unității clasei muncitoare, pentru pace, democrație și socialism.

Minerii din bazinele carbo
nifere ale trustului „Munte
nia" au atins în luna august 
cel mai înalt vîrf de produc
ție. Lucrînd cu randamente 
superioare în subteran, ei au 
reușit să extragă peste plan 
7.373 tone de cărbune. Cali
tatea cărbunelui
tățit simțitor, procentul 
cenușă fiind mai mic cu 
sută față de cel admis.

Încheind cele 8 luni
acest an cu o depășire a pla
nului de peste 40.000 tone de 
Cărbune, minerii din exploa
tările trustului „Muntenia" 
au realizat totodată, prin re
ducerea prețului de cost, eco
nomii suplimentare 
loare de 1.000.000 lei.

s-a îmbună- 
de 
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COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Blocuri noi de locuințe la Pitești.Deschiderea celui de-al V-lea Congres al Asociației geologice carpato-balcanice
Și 

ale

Luni dimineața s-a deschis 
în București cel de-al V-lea 
Congres al Asociației geologi
ce carpato-balcanice. La lu
crările Congresului iau parte 
delegațiile R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace. R.P.F. Iu
goslavia. R. P. Polone, R. P. 
Romîne, R. P. Ungare 
U.R.S.S. — țări membre
Asociației. In sala de mar
mură a Casei Scânteii. unde 
au loc lucrările, erau prezenți 
de asemenea invitați din di
ferite alte țări ale Europei și 
Asiei, precum și academicieni, 
profesori universitari, nume
roși cercetători în domeniul 
geologiei și alțj oameni 
știință din țara noastră.

La ședința festivă de des
chidere au participat tovară
șii Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Bujor Almășan, 
ministrul Minelor și Energiei 
Electrice, Dumitru Diacones- 
cu, președintele Sfatului popu
lar ăl Capitalei, precum șl alți 
reprezentanți ai unor minis
tere și instituții centrale eco
nomice, științifice și ai unor 
organizații obștești.

Luînd cuvîntul. acad. N. P. 
Semenenko, conducătorul de
legației U.R.S.S., președintele 
precedentului Congres, a a- 
dresat un călduros salut celui 
de-ăl V-lea Congres al Aso
ciației geologice carpato-bal
canice și a transmis împuter
nicirile de președinte al Con
gresului reprezentantului R.P. 
Romîne, aead. prof. Al Codar- 
cea.

Salutînd pe cei prezenți, 
acad. prof. Al. Codarcea, pre
ședintele Comitetului geologic, 
a subliniat, printre altele, în
semnătatea rezoluțiilor prece
dentului Congres al Asocia
ției, care s-a ținut în 1958 în 
U.R.S.S., precum și necesita
tea imperioasă de a strînge 
laolaltă și a prelucra bogatul 
material documentar rezultat 
din amplele cercetări geologi
ce efectuate în țările carpati
ce și balcanice.

Referindu-se la problemele

de

țe pe teme internaționale atît 
în București cit și îri proviii-

Da curînd la Uzinele ,,23 August" din Capitală a fost amenajată 
o hală de sculerie, înzestrată cu mașini moderne. Inginerul 
Ion Burlacu, șeful secției de sculerie verifică împreună cu un 
grup de tehnicieni din aceeași secție operația executată de una 

din mașinile automate de curînd montate

teoretice care își așteaptă re
zolvarea, acad. prof. Al. Co
darcea a amintit, printre al
tele, problema legăturii geo
logice între lanțurile mun
toase ale Carpaților și Bal
canilor, a cărei rezolvare 
prezintă interes pentru eco
nomia minieră, precum și 
problema terenurilor meta- 
morfice din aceste masive 
muntoase și în special stabi
lirea vîrstei lor geologice. A- 
cad. Al. Codarcea a vorbit 
apoi despre înflorirea cerce
tărilor științifice în domeniul 
geologiei din țara noastră, în 
condițiile deosebit de favora
bile create de Partidul Mun
citoresc Romîn și guvernul 
R. P. Romîne, precum și des
pre importanța rezultatelor 
practice ale acestor cercetări 
pentru descoperirea șj valori
ficarea bogățiilor subsolului 
în scopul dezvoltării econo
miei naționale a țării. în în- 
cheiere vorbitorul a spus :

„Vă asigurăm de dragostea 
noastră și de dorința 
de colaborare care ne 
în vederea elucidării 
zolvării pasionantelor 
me puse de geologia Carpați
lor și Balcanilor, în scopul 
strîngerii legăturilor de prie
tenie între toate popoarele 
lumii dornice de progres și 
de ridicare a nivelului lor de 
viață, într-un climat de fră
țească coexistență".

Luînd apoi cuvîntul, acad. 
Gh. Macovei, renumit om de 
știință, președinte de onoare 
al Comitetului național romîn 
de organizare a congresului, 
a spus printre altele :

„Cu recunoștință aducem 
mulțumirile cele mai căldu
roase partidului și guvernului 
nostru pentru ajutorul nepre
cupețit pe care l-a dat din 
plin geologiei în țara noastră. 
Niciodată geologia pământului 
nostru și geologii romîni nu 
s-au bucurat de ajutor mai 
eficient ca în perioada de la 
instaurarea regimului de de- 
mocr ație-populără".

în aplauzele celor prezenți 
a luat apoi cuvîntul tovară
șul Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care în numele 
guvernului R. P. Romîne a 
adus un călduros salut con
gresului.

— Sîntem bucuroși 
spus el 
oară se desfășoară în 
noastră un congres al 
importante organizații 
fice internaționale.

Colaborarea strînsă 
geologii țărilor carpato-balca
nice are o mare însemnătate 
și este utilă popoarelor noas
tre. Ea prilejuiește un rodnic 
schimb de experiență și uni
rea eforturilor oamenilor de 
știință în rezolvarea proble
melor complexe puse de stu
dierea structurii geologice a 
spațiului carpato-balcanic și 
dă posibilitatea ca într-un 
timp mai scurt să se obțină 
rezultate valoroase care pot 
fi de mare folos economiei ță
rilor noastre.

Republica Populară Romînă 
este în mod deosebit interesa
tă în dezvoltarea cercetărilor 
geologice care contribuie la 
creșterea rezervelor de sub
stanțe minerale necesare asi
gurării unui înalt ritm de 
dezvoltare a economiei națio
nale.

Statul nostru democrat- 
popular acordă o atenție deo
sebită creșterii nivelului cer
cetărilor și prospecțiunilor 
geologice ca factor important 
în realizarea planului de 6 
ani privind dezvoltarea eco
nomiei naționale șl alocă a-

sinceră 
animă, 
și re- 

proble-

a
că pentru a doua 

țara 
acestei 
științi*

dintre

cestui sector, an de an, fon
duri și mijloace sporite.

Conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn și a statului a- 
preciază eforturile și rezulta
tele obținute pînă în prezent 
de oamenii noștri de știință, 
de inginerii, tehnicienii și 
muncitorii care desfășoară o 
activitate susținută și rodnică 
în acest important sector 
al economiei naționale, urîn- 
du-le tuturor, și cu acest mi
nunat prilej, noi și mai pre
țioase rezultate pentru binele 
patriei noastre si al poporu
lui romîn.

Țărâ'fioastră;" alături de U- 
niunea Sovietică și de celelal
te țări socialiste promovează 
cu consecvență o politică de 
pace și colaborare internațio
nală de coexistență pașnică.

Guvernul R.P.R. încurajea
ză permanent contactele și 
legăturile științifice dintre oa
menii de știință romîni și sa- 
vanții din alte țări.

Prin natura ei, știința tre
buie să slujească progresului, 
omenirii, fiind contrară răz
boaielor de agresiune aducă
toare de mari distrugeri și ne
norociri.

De aceea în mod deosebit, 
astăzi cînd puterile occiden
tale, în frunte cu S.U.A., ac
celerează cursa înarmărilor, 
zăngănesc din nou armele, in
tensifică încordarea interna
țională și amenință pacea, oa
menii de știință de pretutin
deni pot aduce o contribuție 
importantă în lupta tuturor 
popoarelor pentru zădărnici
rea planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, pentru 
menținerea și consolidarea pă
cii.

Prezentul Congres al Aso
ciației geologice carpato-bal
canice constituie o manifesta
re a spiritului de colaborare 
pașnică și constructivă și va 
contribui neîndoios la strîn- 
gerea și dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre popoarele 
noastre.

Cu ocazia congresului, sti- 
mații noștri oaspeți de peste 
hotare au posibilitatea de a 
face cunoștință, în mod ne
mijlocit, cu munca plină de 
avînt a poporului nostru, pen
tru dezvoltarea economiei și 
culturii patriei sale, pentru 
construirea socialismului și a- 
părarea păcii.

în încheiere tovarășul 
Gh. Apostol a urat succes de
plin în lucrările congresului și 
în activitatea pe care geolo
gii o desfășoară pentru desco
perirea bogățiilor naturale și 
folosirea lor în interesul pro
gresului și bunăstării popoa
relor, în interesul unei păci 
trainice.

în cadrul ședinței de deschi
dere. au adus salutul lor con
ducătorii delegațiilor celorlal
te țări membre ale asociației: 
acad. Iovcio Iovcev (R. P. 
Bulgaria), dr. M. Mahel (R.S. 
Cehoslovacă), prof. dr. Luka 
Marie (R.P.F. Iugoslavia), prof, 
dr. St. Wdowiarz (R. P. Polo
nă) și acad. E. Szadeczky-Kar- 
dos (R. P. Ungară).

Lucrările congresului conti
nuă pe secții și comisii pînă 
la 9 septembrie. Vor fi prezen
tate numeroase rapoarte și 
comunicări despre noile cer
cetări în domeniul mineralo
giei, petrografiei, stratigrafiei, 
tectonicii, geofizicii, geologiei 
economice etc. După încheie
rea lucrărilor congresului, 
pînă la 19 septembrie, parti
cipanții vor face excursii de 
studii șî cercetări în diferite 
regiuni ale țării noastre.

(Agerpres)



apărătoarea
împotriva unui

Să se pună capăt 
acțiunilor provocatoare ale R. f. G.

în Berlinul occidental!

răs- 
pu- 
au-

Nota guvernului
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS: Guvernul sovietic a 
adresat guvernului S.U.A. o 
notă în problema folosirii co
municațiilor cu Berlinul occi
dental.

Note cu conținut identic au 
fost trimise la 2 septembrie 
de Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. ambasadelor 
Angliei și Franței la Mosco
va. Aceste note ale guvernu
lui sovietic constituie un 
puns la notele guvernelor 
terilor oocidentale din 26 
gust.

Consiliul de Control — se 
spune în notă — nu a adop
tat nici un fel de hotărîri 
cvadripartite cu privire la 
transporturi aeriene comerci
ale nesupuse controlului prin 
coridoarele aeriene sau cu 
privire la transportul prin a- 
ceste coridoare de personal 
sau persoane germane nefă- 
cînd parte din serviciul auto
rităților de ocupație ale celor 
trei puteri, și cu atît mai pu
țin de revanșarzi și militariști 
vest-germani. Asemenea hotă
rîri nu există în general.

Guvernul sovietic, se arată 
în notă, insistă ca guvernul 
S.U.A., care, împreună cu gu
vernele Angliei și Franței e- 
xercită în momentul de față 
funcții de ocupație în Berli
nul occidental, să pună capăt 
acțiunilor ilegale și provoca
toare ale R.F.G. în acest oraș.

în notă se subliniază . că 
de-a lungul multor ani puteri
le occidentale 
prin acțiunile 
cvadripartit 
transformând 
dental într-o bază pentru ac
tivități diversioniste, de spio
naj, de speculă și alte activi
tăți subversive împotriva 
R.D.G., Uniunii Sovietice și 
celorlalte state socialiste.

în notă se constată că pu
terile occidentale au recunos
cut în repetate rânduri și, ju
decind după nota S.U.A., ele 
nu neagă nici acum că Berli
nul occidental nu este o par
te a R.F.G., nu poate fi admi
nistrat de autoritățile ei, și, 
în consecință, nu poate nici 
să servească drept reședință 
pentru astfel de autorități. în 
legătură cu aceasta în notă se 
pune întrebarea : Cum poate 
fi compatibilă această poziție 
oficială a puterilor occiden- 

au desființat 
lor statutul 

al Berlinului, 
Berlinul occi-

Deplină adeziune 
fată de Declarația » 9

guvernului U. R. S. S
înaltă răspundere 

față de destinele păcii
m citit cu atenție Decla
rația guvernului sovie
tic privind hotărîrea 

U.R.S.S. de a efectua ex
plozii experimentale cu ar
ma nucleară. M-a impre
sionat puternic analiza a- 
dîncă făcută situației interna
ționale actuale, înalta răspun
dere pe care o manifestă Uni
unea Sovietică față de popoa
re, față de destinele păcii.

Uniunea Sovietică, celelal
te țări socialiste printre care 
și țara noastră, au depus și 
depun toate eforturile în ve
derea eliminării pericolului 
de război, pentru întărirea pă
cii în întreaga lume. în 
schimb, imperialiștii ce fac? 
Ei intensifică cursa înarmări
lor, fac pregătiri de război cu 
scopul să lovească în țările so
cialiste. Imperialiștii, în frun
te cu S.U.A., amenință astăzi 
cu războiul pentru că U.R.S.S. 
și celelalte țări socialiste vor 
să încheie Tratatul de pace 
cu R. D. Germană, întrucît 
statele occidentale nu vor să

0 hotărîre justă, - necesară
t-v eclarația guvernului so- 
/) vietic demască în fața 

opiniei publice mondiale 
pregătirile de război ale pu
terilor imperialiste din occi
dent și explică sensul măsu
rilor adoptate de guvernul 
sovietic pentru întărirea secu
rității U.R.S.S., a țărilor so
cialiste, a tuturor popoarelor 
iubitoare de pace. Ea consti
tuie apoi o puternică lovitură 
dată cercurilor imperialiste a- 
gresive, tuturor dușmanilor 
păcii. Aceste măsuri constituie 
un răspuns necesar la zăngă- 
nitul de arme și la pregătirile 
de război ale cercurilor impe
rialiste din Occident. Imperia, 
liștii trebuie să știe că forța 
unită a țărilor lagărului so
cialist este capabilă să înfrîn- 
gă orice agresor !

întreaga lume cunoaște țe
lurile pașnice ale politicii ex
terne a guvernului sovietic. 
Cînd Uniunea Sovietică a în
cetat 
nucleare, 
urmeze pilda au răspuns prin 
efectuarea unui șir de explozii 
de bombe nucleare de o in
tensitate fără precedent. Pu
terile imperialiste au făcut to-

unilateral experiențele
S.U.A. în loc să-i

Uniunea Sovieticâ
4

omenirii
nou război

Wî::

Evenimentele din Brazilia

sovietic adresată guvernului S. U. A.
tale cu crearea și funcționa
rea în Berlinul occidental, 
sub oblăduirea autorităților 
de ocupație, a unor departa
mente și instituții vest-ger- 
mane, ținerea acolo a unor 
ședințe ale Parlamentului 
R.F.G. și organelor sale, ex
tinderea asupra Berlinului oc
cidental a acțiunii legilor de 
la Bonn ?

Este limpede că acestea sînt 
lucruri incompatibile — se 
subliniază îty notă.

în notă se confirmă din nou 
că guvernul sovietic nu inten
ționează să limiteze legături
le internaționale ale Berlinu
lui occidental în general și cu 
R.F.G. în particular. După în-

S. U. A. intensifică 
psihoza războiului

Protestul guvernului R. D. Germane
BERLIN 3 (Agerpres). — Gu

vernul R. D. Germane a adre
sat guvernului S.U-A. o notă 
în care protestează împotriva 
trimiterii în Berlinul occiden
tal a unui grup de luptă ame
rican cu un efectiv de 1 500 de 
oameni, realizată abuzîndu-se 
de căile de comunicație 
din R. D. Germană.

După cum se arată în notă, 
trupele S.U.A. au fost trans
portate în Berlinul occidental 
în scop provocator, deoarece 
interesele S.U.A. nu erau cîtuși 
de puțin afectate de măsurile 
guvernului R. D Germane, în
făptuite pentru a-și pune fron
tierele Ia adăpost de centrul 
de provocări din Berlinul occi
dental. Marșul trupelor S.U.A. 
prin teritoriul suveran al R.D. 
Germane și încartiruirea lor în 
Berlinul occidental nu pot de- 
cît să îngreuneze tratativele 
dintre statele interesate cu pri
vire la rezolvarea pașnică a 
problemei Berlinului occiden
tal și să agraveze situația care 
s-a creat acolo. Această 
acțiune urmărește intensifica
rea psihozei războiului.

★
BERLIN 4 (Agerpres). — 

ADN transmite : Guvernul 
Republicii Democrate Germa
ne a adresat guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței note 

semneze Tratatul cu ambele 
Germanii. Imperialiștii să ia a- 
minte! Pe noi nu ne pot spe
ria amenințările. Forța lagă
rului socialist este atît de pu
ternică îneît el poate da ri
posta cuvenită oricărui agre
sor care ar încerca să pună 
în aplicare o agresiune în
dreptată împotriva marii fa
milii a țărilor socialiste.

Poporul romîn este un po
por iubitor de pace. El este în 
același timp și deosebit de vi
gilent față de uneltirile im
perialiștilor care ar voi să dis
trugă cel mai de preț bun al 
omenirii — pacea. Tocmai 
pentru că iubim pacea, noi ne 
exprimăm deplina adeziune 
față de măsurile luate de gu
vernul sovietic. Noi vedem în 
aceste măsuri hotărîrea fer
mă a Uniunii Sovietice de a 
apăra pacea și securitatea tu
turor popoarelor.

VASILE STAMATIDE 
muncitor electronist 

la întreprinderea 
„Automatică"-București

tul ca să zădărnicească trata
tivele privind interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară; 
mai mult, nu se poate ignora 
faptul că Franța, aliata S.U.A. 
din blocul N.A.T.O. efectuea
ză încă de multă vreme expe
riențele nucleare. In prezent, 
imperialiștii amenință deschis 
cu război, ca răspuns la pro
punerile pașnice ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Demo
crate Germane privind înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania.

Firește că guvernul sovietic 
nu putea trece cu vederea a- 
cest fapt și a fost silit să a- 
dopte măsuri eficiente pentru 
întărirea securității statului 
sovietic. Aceste 
tribtiie la 
întregului 
list.

Iată de
lalți oameni ai muncii 
țara noastră consider întruto
tul justă și necesară hotărîrea 
guvernului sovietic.

măsuri con- 
întărirea securității 
nostru lagăr soda-

ce, alături de cei- 
din

DEAR ARPAD 
profesor la Școala medie 

„Bolyai — Farkaș“ 
din Tg. Mureș

cheierea Tratatului de pace, 
Berlinul occidental, ca oraș 
liber, va avea dreptul și po
sibilitatea de a întreține legă
turi diplomatice, economice 
și culturale cu orice țară de 
pe orice continent. Acest drept 
nu va fi legat de ocupație, ci 
se va baza pe acordurile co
respunzătoare cu guvernele 
țărilor prin ale căror terito
rii vor trece comunicațiile 
sale.

Guvernul sovietic a averti
zat guvernele puterilor occi
dentale că sînt întrutotul răs
punzătoare pentru eventuale
le consecințe ale continuării 
acțiunilor provocatoare ale 
R.F.G. în Berlinul occidental.

identice, în care protestează 
împotriva cazurilor de răpire 
a copiilor din Republica De
mocrată Germană și de trimi
tere a acestora în Berlinul 
occidental.

în note sînt citate două ca
zuri deosebit de flagrante de 
răpire a copiilor din R. D. 
Germană.

Guvernul R. D. Germane 
cheamă guvernele S.U.A., An
gliei și Franței, care exercită 
în prezent funcții de ocupație 
în Berlinul occidental, să ia 
măsurile necesare pentru ca 
criminalii să fie pedepsiți, iar 
copiii să fie înapoiați părinți
lor lor.

Degeaba se zvîroolesc provo catorii... 
desen de V. VASILIU

A supra Statelor Unite ale
Americii continuă să se 
reverse valul isteriei 

războinice. Declarațiile be
licoase ale comandanților mi
litari și congresmenilor se 
succed cu furie pe tema 
permanentei promovări a 
cursei înarmărilor. în S.U.A. 
au fost chemați sub dra
pel în serviciul militar 
activ peste 200.000 de rezer
viști și se adoptă tot felul de 
măsuri în vederea sporirii for
țelor armate americane. Ame
ricanii sînt sistematic hrăniți 
cu o propagandă otrăvită pen
tru a accepta sporirea impozi. 
telor în vederea acoperirii ce
lor mai mari cheltuieli militare 
în timp de pace. Bugetul mili
tar al S.U.A. pe exercițiul 
financiar 1961-1962 a fost ma
jorat cu 3,5 miliarde de dolari, 
depășind 50.000.000.000 de do
lari.

Recent, am aflat că ziarul 
american „Wall Street jour
nal" a scris ; „Statele Unite și 
aliații lor efectuează în pre
zent o serie întreagă de exer
ciții militare în regiunile cheie 
ale globului pămîntesc". Toa
te aceste acțiuni arată în mod 
limpede că cercurile milita
riste din Statele Unite se pre
gătesc pentru o agresiune 
militară. Ce urmăresc ma
nevrele comandate de șefii 
militari de la Pentagon a re
ieșit cu deosebită claritate 
cu prilejul publicării unor 
documente ale C.E.N.T.O. care 
încă în urmă cu 3 ani plă- 
nuiau transformarea în „zone 
ale morții" a unor vaste re
giuni.

în timpul unor manevre mi
litare care au avut loc în

Sprijin deplin 
hotărîrii guvernului 

sovietic
PRAG A 4 (Agerpres). — 

După cum anunță C-T-K-, gu
vernul cehoslovao a adoptat 
o declarație în care se arată 
că sprijină și aprobă întruto
tul hotărîrea guvernului so
vietic de a efectua experiențe 
cu arma atomică și o consi
deră ca o măsură absolut ine
vitabilă. Guvernul Republicii 
Socialiste Cehoslovace — se 
spune, printre altele, în de
clarație — va depune și pe 
viitor maximum de eforturi 
pentru realizarea dezarmării 
generale și totale.

O.

Succese 
ale agriculturii 
R* D. Germane

BERLIN 4 (Agerpres). — Ziare
le din R. D. Germană relafează 
despre succesele înregistrate în 
ultima vreme ds agricultura din 
R. D. Germană mai ales în ce 
privește furnizarea de produsa a- 
limentare pentru populajie. A- 
ceste succese, subliniază într-un 
articol apărut în ziarul „Neues 
Deutschland" economistul F. De» 
witz, au fost posibile datorită 
sprijinului important acordat de 
sfatul democrat-popular agricul
turii.

Daforifă acestui ajutor, subli-: 
niază ziarul, a fost posibilă creș
terea importantă a productivită
ții în domeniul producției bunu» 
rilor alimentare și de larg 
sum.

In 1960 agricultura R. D. 
mane a dat populației cu 
milioane bucăți ouă, cu 250.000 
tone lapte, cu peste 50.000 tone 
carne de porc mai mulf decît în 
anul precedent. Și — subliniază 
autorul articolului — în anul a- 
cesta cifrele vor fi și mai ridicate.

con-

Ger»
400

Uneltirile aventurierilor imperialiști
A _ • _ » •sînt sortite eșecului

de a- 
luptă, 

Walter 
lăudă-

condiții cit se poate 
propiate de cele de 
un oarecare căpitan 
Bixton, a declarat cu 
roșenie corespondentului ace
luiași ziar „Wall Street Joui- 
nal“ : „Soldații noștri își dau 
seama cît se poate de bine 
că halta următoare poate să 
fie Berlinul1-.

Pregătirile de război ale uti
litariștilor de peste ocean, cot 
la cot cu revanșarzii vest-ger
mani, urmăresc ca țel imediat 
cotropirea Republicii Demo
crate Germane, primul stat 
pașnic, socialist al muncitori
lor și țăranilor din istoria Ger
maniei, care stă ca o stâncă 
de granit în apărarea păcii și 
a securității în Europa. în
treg lagărul socialist se află 
alături de R. D. Germană. 
Faptul că dușmanii păcii urlă 
ca din gură de șarpe în jurul 
așa numitei „crize a Berlinu
lui" ațîțînd isteria războinică 
pînă la paroxism și dincolo 
de limitele lui, demonstrează 
că măsurile luate de R.D.G.

. în Berlin, măsuri adoptate cu 
consimțămîntul și sprijinul ță
rilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, au dat o pu
ternică lovitură celor ce trimi
teau prin Berlinul occidental, 
„oraș de front11, tot soiul de 
spioni, diversioniști și provo
catori mîrșavi în Republica 
Democrată Germană. Aplica
rea iermă, calmă și consec
ventă a măsurilor adoptate de 
guvernul R.D. Germane, de
mascarea uneltirilor revanșar
zilor cuibăriți la Bonn și în 
Berlinul occidental au dat o 
puternică lovitură celor ce 
făuresc planuri agresive în

w

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 4 septembrie, 
șeful guvernului sovietic, Nikita 
Hrușciov, și alfi conducători so
vietici au vizitat Expoziția națio- 
nală franceză inaugurată acum 
două săpfămîni la Moscova, în 
parcul „Sokolniki".

Șeful guvernului sovietic a e- 
xaminat cu o deosebită atenție 
pavilionul consacrat agriculturii, 
unde a sfat de vorbă cu agro
nomii francezi.

El a dat o înaltă prețuire insta
lațiilor de irigație folosite în agri
cultura Franței. El a adăugat că 
specialiștii sovietici au preluat cu 
succes experiența francezilor în 
acest domeniu.

La intrarea în pavilionul știin
ței și culturii, Nikita Hrușciov a 
fost salutat prin aplauze furtunoa
se de funcționarii și vizitatorii ex
poziției.

In acest pavilion Nikita
Hrușciov a ascultat, printre altele, 
vocea înregistrată pe discuri a
lui Romain Rolland. El a examinat 
apoi cu o deosebită atenție stan
durile care ilustrează activitatea 
Comisariatului pentru 
tomică, precum și

energia a- 
maferialele 

despre cercetările oceanografilor 
france».

Șeful guvernului sovietic a vi
zitat apoi stafia de televiziune 
care funcționează la expoziție. 
După ce a examinat macheta Pa
risului și s-a interesat de activi
tatea transportului din capitala 
Franței, Hrușciov a vizionat un 
film despre orașele Franței.

In pavilionul consacrat indus
triei, șeful guvernului sovietic a 
examinat automobilele și standu
rile siderurgiei franceze.

Nikita Hrușciov și ceilalți con
ducători sovietici au vizitat expo
ziția timp de aproximativ o oră 
și jumătate.

-------•--------

Călduroasa primire 
făcută lui 6. S. Titov 

la Leipzig
LEIPZIG '4 (Agerpres). — In 

după-amiaza zilei de 4 septem
brie a sosit la Leipzig, venind de 
la Magdeburg, cel de-al doilea 
cosmonaut sovietic, Gherman Ti
tov. La sosire el a fost intîmpinat 
de o mare mulțime de cetățeni ai 
orașului, precum și de numeroși 
oaspeți străini, prezenfi la Tirgul 
international.

Pregătirile făcute pentru primi
rea cosmonautului sovietic au ac
centuat șl mal mult atmosfera săr
bătorească ce domnea In oraș. 
Pretutindeni pe unde a trecut 
cosmonautul sovietic a fosf salu
tat cu admirație și căldură.

La scurf timp după sosire, 
Gherman Titov împreună cu Wal
ter Ulbrlchf, prlm-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat a| R. D. Germane, 
au vizitat halele expozifiei teh
nice a Tîrguluî. După ce au vizio
nat exponatele unor firme și în
treprinderi străine, oaspeții s-au 
oprit la standul R. D. Germane 
care expune aparate de măsurat 
șl instrumente de precizie.

In după-amiaza aceleiași zile, 
In palatul noii primării din Leip
zig, a avut loc o conferință de 
presă la care Gherman Titov a 
răspuns numeroaselor întrebări 
puse de ziariști. După aceea, In 
piața Karl Marx, în fața Operei 
din Leipzig, a avut loc o mare 
manifestație a oamenilor muncii 
in cinstea eroului cosmonaut.

Acad. prof. 
G. Vrănceanu

director adjunct al Institutului 
de Matematică al Academiei 

R. P. Romine 

centrul Europei, confirmînd 
încă o dată că numai încheie
rea Tratatului de pace ger
man poate bara calea amato
rilor de aventuri agresive în 
Europa. Numeroase glasuri 
din occident își dau seama că 
în prezent a sunat ceasul tra
tativelor pentru rezolvarea 
problemei germane.

Zarva, cea mai belicoasă o 
desfășoară imperialiștii în le
gătură cu propunerile realiste 
ale U.R.S.S. de încheiere a 
Tratatului de pace cu Germa
nia. S-a anunțat că în Germa
nia occidentală trei mari uni
tăți de luptă împreună cu sub
unități ale aviației tactice a- 
mericane vor participa la un 
mare exercițiu al trupelor 
aeropurtate. Cei 1.500 de mi
litari trimiși în mod provoca
tor pentru a „întări" garni
zoana americană din Berlinul 
occidental sînt antrenați chiar 
pe străzile „orașului de front", 
sub privirile îngrijorate ale lo
cuitorilor. Iar vicepreședintele 
Statelor Unite, Johnson, nu s-a 
sfiit să declare în Berlinul oc
cidental că S.U.A. „n-au avut 
niciodată pînă acum aliați 
mai buni și mai viteji" ca mi- 
litariștii de la Bonn, care pun 
la cale o repetare a marșuri
lor de acum două decenii 
cotropire a Europei.

Promovînd încordarea 
căutând totodată să tragă

de

Și 
cit

BRASILIA 4 (Agerpres). — 
Hotărîrea Congresului de a-1 
investi ca președinte al țării 
pe vicepreședintele Joao Gou- 
lart este interpretată de agen
țiile de presă ca un indiciu că 
criza politică din Brazilia se 
îndreaptă spre o rezolvare. 
Sub presiunea uriașei mișcări 
a opiniei publice braziliene 
care a cerut cu hotărîre res
pectarea legalității constituțio
nale și investirea imediată a

Belgrad: Lucrările conferinței 
țărilor neangajate

BELGRAD 4 (De la trimisul 
special Agerpres). — La Bel
grad continuă lucrările confe
rinței șefilor de state și de 
guverne ai țărilor neangajate. 
In ședința din seara zilei de 
2 septembrie a luat cuvîntul 
primul ministru al Libanului, 
Saeb Salam, care a subliniat 
printre altele, necesitatea adu
cerii la îndeplinire a rezolu
ției Adunării Generale O.N.U. 
cu privire la lichidarea totală 
și definitivă a colonialismului.

Regele Nepalului, Mahen
dra, a spus că secretariatul 
O.N.U. „nu corespunde situa
ției actuale în lume“ și că a- 
cesta „favorizează Europa 
Occidentală și America de 
Nord“. Referindu-se la pro
blema germană, regele Nepa
lului a declarat că aceasta tre
buie să fie rezolvată pe calea 
tratativelor între părțile inte
resate.

Ultimul a luat cuvîntul mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Irakului, Jawad, care a criti
cat cu tărie puterile occiden
tale pentru faptul că încear
că să-și mențină pozițiile în 
lume cu ajutorul politicii de 
forță. El a declarat că impe
rialismul reprezintă piedica 
principală în calea păcii.

Conferința a continuat în 
dimineața zilei de 3 septem
brie, primul luînd cuvîntul 
președintele Iugoslaviei, I. B. 
Tito. El a spus că dezarmarea 
generală și totală este singura 
soluție trainică și posibilă la 
care trebuie să se ajungă. 
Referindu-se la problema ger
mană, Tito a spus că existen
ța celor două state germane,

„Sîntem extrem 
de recunoscători 

poporului sovietic1
La Universitatea prieteniei 

popoarelor „Patrice Lumum
ba» s-au înscris anul acesta 
700 de studenți din aproape 
70 de (ări ale lumii. Ei vor 
începe cursurile la facultatea 
pregătitoare.

Unul din noii studențL ci
priotul Kostakis, a declarat: 
Puteam eu, fiu de păstor, 
unul din cei opt copii ai unei 
familii sărace să visez că voi 
învăța Ia universitate ? Desi
gur nu. Sîntem extrem de 
recunoscători poporului sovie
tic care ne-a oferit posibilita
tea de a studia la această 
universitate. Mă voi strădui să 
devin un bun inginer pentru 
a construi pentru muncitorii 
din Cipru locuințe tot atit de 
frumoase ca șl la Moscova.

Am plecat în străinătate dar 
ne simțim ca acasă, au decla
rat doi studenți libanezi, vii
tori medici. Constatăm că sin- 
tem primiți la Moscova din 
toată inima, ca niște rude- 

mai multe profituri de pe ur
ma actualei situații, Adenauer 
și clica lui solicită cu insis
tență sporită arma atomică.

Valului de isterie războinică, 
care a cuprins occidentul, ță
rile socialiste îi opun poziția 
de rezolvare pe calea tratati
velor a problemelor internațio
nale litigioase. Tocmai la 
masa rotundă, prin discutarea 
fiecărui articol al Tratatului 
de pace cu Germania, propus 
de U.R.S.S., se poate găsi ca
lea sigură spre reglementarea 
pașnică a problemei germane. 
Totodată, promotorii politicii 
imperialiste ar trebui să nu 
uite că țările socialiste sînt 
pe deplin pregătite să dea re
plica puvenită oricărui agre
sor.

Ca stat european, Romînia 
nu poate asista nepăsătoare 
la uneltirile agresive ale re
vanșarzilor vest-germani, con
tinuatorii „tradițiilor11 acelui 
militarism care a aprins focul 
războiului de două ori în vea
cul nostru pe pămîntul Euio- 
pei. Uneltirilor agresive ale 
imperialiștilor, poporul nostru 
le răspunde întărind economia 
țării, avînd deplina încredere 
în forța lagărului socialist, din 
care face parte și R. P. Ro- 
mînă, de a da replica cuve
nită oricui ar îndrăzni să aten
teze la cuceririle popoarelor 
libere din țările socialiste.

Forța de neînvins a lagăru
lui socialist constituie o pa
văză de nădejde pentru apă
rarea păcii în lumea întreagă 
și de aceea acest lucru are o 
importanță pozitivă, vitală 
pentru popoarele țărilor socia
liste, pentru toate popoarele

Crește mișcarea în favoarea învestirii lui J. Goulart 
ca președinte al țării 

lui Goulart, cei trei miniștri 
militari de război, ai flotei 
militare și aviației, care la în
ceput declaraseră că se vor o- 
pune cu forța revenirii lui 
Goulart în țară, au anunțat că 
acceptă hotărîrea Congresului 
național. Pe de altă parte în
să, cercurile reacționare au 
reușit să impună adoptarea de 
către Congres a noilor amen
damente menite să restrângă 
în mod considerabil puterea

ședinței de 
cuvîntul pri- 
Cambodgiei, 
care a subit.

cu orînduirii sociale diferite, 
este un fapt real care nu poate 
fi negat.

In încheierea 
dimineață a luat 
mul ministru al 
Norodom Sianuk, 
niat necesitatea recunoașterii 
celor două state germane, 
pronunțîndu-se de asemenea 
pentru dezarmare generală și 
totală, sub un control interna
țional eficient și împotriva 
prezenței bazelor militare pe 
teritorii străine.

In ședința din după-amiaza 
zilei de 3 septembrie, pre
ședintele Republicii Mali, Mo
dibo Keita, a cerut participan- 
ților la conferință să adopte o 
atitudine hotărîtă și combati
vă în favoarea apărării păcii 
și securității popoarelor. El a 
condamnat cu asprime politi
ca puterilor coloniale în Afri
ca și a caracterizat drept anor
mal faptul că aducerea la în
deplinire a hotărîrilor O.N.U. 
se află în mîinile unei singure 
persoane — secretarul 
ral al O.N.U.

Ședința s-a încheiat prin- 
tr-o cuvîntare rostită de / 
vatorul din partea Boliviei.

gene-

obser-

★
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

Delegația Republicii Congo 
condusă de Cyrille Adoula și 
din care tac parte Antoine 
Gizenga vicepreședintele gu
vernului congolez și Justin 
Bomboko, ministrul de Exter
ne, a sosit în dimineața zilei 
de 4 septembrie la Belgrad 
pentru a participa la confe
rința țărilor neangajate.

/X

încheierea lucrărilor seminarului 
international 

de la
al studenților 
Hanoi

La Hanoi și-a încheiat lucră
rile seminarul internațio
nal al studenților, consacrat 

rolului studenților și organizațiilor 
studenfești în dezvoltarea învăță- 
mîntului național. In fața partici- 
panfilor la seminar a rostit o cu
vîntare președintele R. D. Viet
nam, Ho Și Min.

După cum anunfă Agenția Viet
nameză de Informații, studenții 
reprezentând 36 de țări au decla
rat că organizațiile studențești 
trebuie să-și unească lupta pen
tru un învăjămînt național și de
mocratic cu lupta pentru indepen
dența națională și progres social.

Participant» la seminar au con
damnat politica obscurantistă a 
colonialiștilor și imperialiștilor 
și au subliniat că atîta timp 
cît jugul colonial și impe
rialist n-a fost nimicit nici nu 
poate fi vorba de crearea unui 
învăjămînt național și democratic. 
Ei au chemat pe studenfi să lupte 

iubitoare de pace. Hotărîrea 
guvernului sovietic de a re
lua exploziile experimentale 
cu arma nucleară constituie o 
măsură necesară pentru apă
rarea Uniunii Sovietice, a tu
turor țărilor socialiste și este 
răspunsul logic menit să tre
zească la realitate pe cei ce 
consideră că ar putea cuteza 
să repete nepedepsiți „blitz- 
krieg-ul" imaginat de Hitler în 
urmă cu două decenii. Degea
ba încearcă Casa Albă în de
clarația sa să scape guvernul 
american de răspunderea ce-i 
revine pentru faptul că vor fi 
reluate experiențele cu arma 
nucleară, cînd toată lumea 
știe că la Geneva reprezen
tanții S.U.A. și Angliei timp în
delungat au torpilat tratati
vele, că Franța, parteneră a 
S.U.A. și Angliei în blocul 
N.A.T.O., a efectuat experiențe 
pentru perfecționarea armei 
atomice, că în S.U.A. s-au fă
cut intense pregătiri pentru 
reluarea experiențelor tocmai 
în speranța că s-ar putea ob
ține un avantaj asupra țărilor 
socialiste. Declarația guvernu
lui sovietic a rupt masca de 
pe fața agresorilor imperia
liști, subliniind răspunderea 
serioasă care revine la ora 
actuală tuturor popoarelor 
pentru a împiedica pe ațîță- 
torii la război să-și înfăptu
iască planurile.

Măsurile adoptate de Uni
unea Sovietică sînt sprijinite 
de țările socialiste, de popoa
rele din lumea întreagă care 
văd în ele un efort susținut 
pentru a bara calea războiu
lui, pentru realizarea unei 
păci trainice pe pămînt.

președintelui. Juscelino Ku- 
bitschek — care l-a precedat 
pe Janio Quadros în funcția 
de președinte — a pronunțat 
un violent discurs împotriva 
„gestului Congresului care e- 
chivalează pur și simplu cu 
disprețuirea voinței poporu
lui". „Noi nu avem dreptul, a 
subliniat Kubitschek, să mo
dificăm constituția fără să 
consultăm poporul. Noi tre
buie să asigurăm investirea 
vicepreședintelui fără să fa
cem vreo concesiune, căci alt
minteri creăm un precedent 
care poate avea consecințele 
cele mai grave pentru demo
crația din Brazilia".

Potrivit agenției France 
Presse, Joao Goulart a decla
rat că își rezervă dreptul de 
a discuta ulterior legalitatea 
amendamentului adus consti
tuției. Intr-o declarație făcută 
postului de radio „Legalita
tea", Brizzola, guvernatorul 
statului Rio Grande do Sul, a 
declarat că amendarea consti
tuției este „nulă și neavenită" 
deoarece a fost votată „sub 
presiunea militarilor".

Intre timp în întreaga țară 
continuă mișcarea menită să 
zădărnicească uneltirile reac- 
țiunii. 37 de sindicate brazilie
ne au hotărât să declare o 
grevă totală pînă la investirea 
lui Goulart. „Clasa muncitoa
re din țară va face să fie res
pectate verdictul urnelor și 
investirea vicepreședintelui", 
se spune în manifestul publi
cat de aceste sindicate care 
acuză „forțele loviturii de stat 
reprezentate prin miniștrii mi
litari și guvernatorul statului 
Guanabara „că încearcă să 
nesocotească constituția”. Gre
va este efectivă în portul Rio 
de Janeiro, la compania fero
viară „Leopoldina" și la alte 
societăți- Potrivit rezultatelor- 
unei anchete a Institutului 
brazilian pentru sondarea opi
niei publice, 80 la sută din a- 
legătorii statului Guanabara 
sînt în favoarea investirii ime
diate a lui Goulart. Ancheta a 
arătat, de asemenea, că 69 la 
sută din cei care l-au ales pe 
Lacerda ca guvernator al sta
tului, și care după cum se 
știe este unul din conducătorii 
cercurilor reacționare opuse 
lui Goulart, se pronunță pe 
față pentru investirea ca pre
ședinte a acestuia din urmă-

activ pentru coexistența pașnică, 
pentru dezarmarea generală și to
tală și pentru Tratatul de pace cu 
cele două Germanii. Delegații 
și-au exprimat sprijinul fierbinte 
pentru popoarele eroice algerian 
și angolez și pentru toate țările 
coloniale și semicoloniale depen
dente. Delegații au asigurat de 
sprijinul |or pe studenții și popu
lația Cubei, Laosului, Congoului 
care luptă împotriva amestecului 
și penetrației S.U.A.

-------•--------
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VIENA. — La 3 septembrie 
avut loc deschiderea tradî- 

Tirg internațional 
de Ia Viena, la

a 
ționalului 
de toamnă 
care participă 4.500 de firme 
din 25 de țări, inclusiv între
prinderi industriale din Po
lonia, Romînia, Cehoslovacia, 
Ungaria și R. D. Germană. La 
festivitatea de deschidere a 
Tîrguluî au participat pre
ședintele Republicii Austria, 
dr. Adolf Schârf, cancelarul 
federal A. Gorbach și alte per
sonalități austriece. Expona
tele R. P. Romine și modul de 
prezentare a acestora s-au 
bucurat de aprecierea vizitato
rilor.

Ca urmare a succesului de 
care se bucură, pavilionul ro- 
mînesc a fost filmat de tele
viziunea austriacă.

SALONIC. — In seara zilei 
de 2 septembrie, în prezența 
primului ministru al Greciei, 
Karamanlis, s-a deschis la Sa
lonic cel de-al XXVI-Iea 
Tirg internațional.

La Tirgul internațional de 
la Salonic, R. P. Romină parti
cipă printr-un birou de infor
mații tehnico-comerciale. A 
doua zi după deschidere, bi
roul de informații al R. P. Ro
mine a primit vizita unei de
legații oficiale grecești, con
dusă de Leonidos Dertilis, mi
nistrul Comerțului.

DELHI. — Ziarele indiene 
„Hindustan Standard" și 
„Ananda Bazar Patrica» care 
apar la Calcutta, au publicat 
recent un reportaj comun in
titulat : „Ei biruie toate greu
tățile și construiesc rafinăria 
de Ia Noonmati".

Descriind ajutorul dat de 
R. P. Romină dezvoltării in
dustriei de petrol din India, 
autorii reportajului arată că 
rafinăria, construcție care va 
fi terminată la sfîrșitul aces
tui an, va constitui un simbol 
al prieteniei și colaborării ro- 
mîno-indiene.

HAVANA. — La Havana * 
apărut noua revistă teoretică 
și politică lunară — „Cuba so
cialistă".

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scânteii", Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii1 STAS 3452 52.


