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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Bcînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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IN ÎNTRECEREA PENTRU TITLUL DE COLECTIV

DE MUNCĂ FRUNTAȘ

Lucrările agricole de toamnă*.

La timp
si de bună calitate
J

agrotehnică!
pregătite

Țesătoria de ielon „Tudor Vladimirescu" din București: 
Aspect din secția preparație.

Foto : AGERPRES

Delegația Republicii Populare 
Romîne la cea de-a XVI-a sesiune

a Adunării Generale a O. N. II.

Organizarea muncii
mereu mai bună

Muncitor

Marți 12 septembrie 1961

Membrii gospo
dăriei agri
cole colective 

„Drum nou" din 
Corabia au planifi
cat să însămînțeze 
în această toamnă 
cu grîu, orz și se
cară 300 ha. Aceste 
culturi vor fi însă- 
mînțate după po
rumb, 
zahăr, 
relui. Pentru a pu
tea începe însămîn- 
țările în timpul 
optim însă, terenu
rile cultivate cu po
rumb, cu floarea- 
soarelui, cu sfeclă 
de zahăr trebuie 
să fie urgent eli
berate, recoltatul a- 
cestora constituind 
în perioada de fa
ță cea mai impor
tantă sarcină care 
stă in fața colecti-

sfeclă de 
floarea-soa-

viștilor. 
aportul 
la grăbirea campa
niei de toamnă să 
poată fi cît mai 
mare, ca și în cam
paniile agricole an
terioare, îndrumați 
și ajutați de comu
niști, utemiștii au 
discutat în cadrul 
unei recente a- 
dunări a organiza
ției de bază U.T.M. 
sarcinile care le re
vin lor

Alături de ceilalți 
colectiviști, tinerii 
au recoltat porum
bul de pe 78 hec
tare, sfecla de za
hăr de pe 12 hec
tare. Munca este 
bine organizată. De 
pildă, echipele de 
tineret din cadrul 
brigăzilor de cîmp 
au sarcini precise.

Pentru ca 
tineretului

Unele culeg știule- 
ții, altele taie co
cenii și îi leagă iar 
tinerii purtători de 
atelaje transportă 
recolta și snopii de 
coceni la locurile 
de depozitare. La 
întoarcere, purtăto
rii de atelaje care 
transportă cocenii 
aduc cu ei și cîte 
un car de mraniță 
pe care o răspân
desc pe ogoarele e- 
liberate de coceni. 
Au fost astfel pre
gătite pentru însă- 
mînțări 335 ha. E- 
chipele de tineret 
care lucrează Ia tri- 
oare au reușit să 
pregătească 39 tone 
semințe din cele 
50 tone necesare 
însămînțărilor din 
această toamnă.

I. TEOHARIDE

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne a 
numit delegația R.P.R. la cea 
de-a XVI-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. Delega
ția R. P. Romîne este compu
să din Corneliu Mănescu. mi-

In
noile construcjii,* n timp ce noile construcții, 

I care de care mai frumoase, 
se înalță în centrul și în 
colțurile Constanței, cule- 
entuziastele exclamații de 

' «

O BAZĂ FURAJERĂ
ABUNDENTA

Zn prezent, la sate se des
fășoară o largă acțiune 
de asigurare a bazei fu

rajere. Printre cei ce au ob
ținut rezultate bune în acea
stă acțiune se numără și co
lectiviștii din comuna Plopu, 
raionul Făurei.
relatat 
Nicolae, 
riei.

— La 
lozare .
pentru asigurarea hranei ani
malelor pe timpul iernii i se 
dă o mare 
fnsămînțat 
suprafață 
rumb pentru siloz. Din acea
stă suprafață însă, ca urmare 
a unui sondaj făcut în lanu
rile de porumb, am oprit 100 
de ha de porumb pentru 
boabe.

O contribuție însemnată 
acțiunea de însilozare a 
dus-o tineretul din gospodăria

Iată ce ne-a 
inginerul Munteanu 
agronomul gospodă-

noi, acțiunii de însi- 
a diferitelor plante

timpul iernii i se 
atenție. Astfel am 
pentru acest an o 
de 160 ha cu po-

noastră colectivă. Mobilizați 
de organizația de bază U.T.M-, 
tinerii au fost și sînt prezenți 
la toate lucrările. Ei au ajutat 
la selecționarea porumbului 
care va fi păstrat pentru boa
be și la însilozarea celor 2.500 
de tone de porumb pentru 
siloz de pe suprafața de 
60 de ha.

Pentru a asigura necesarul 
de siloz (5400 tone plan de în- 
silozări) gospodăria noastră 
colectivă a mai însămînțat în 
miriște 200 ha de plante fu
rajere — din care 120 ha cu 
porumb pentru siloz - plante 
care, după starea actuală de 
vegetație, vor asigura planul 
de însilozări.

T. OANCEA

toate 
gînd 
admirație sinceră ale „sezonișfilor 
care mișună pe toate arterele o- 
rașului — echipele de zidari și 
zugravi care au împînzit școlile 
din mîndra așezare de pe țărmul 
mării, au trecut aproape neobser
vate. Și tofuși, cu cîfă migală și 
cu cîfă grijă au lucrat acesfe e- 
chipe penfru ca toate localurile 
de școli din Constanța să fie pre
gătite la vreme pentru deschi
derea noului an școlar I

Mai erau două luni pînă la în
cheierea cursurilor din anul școlar 
1960—1961 cind secția de învăță- 
mînf a Sfatului popular al orașu
lui reușise deja să definitiveze 
pînă în cele mai mici detalii pla
nul de construcții și reamenajări 
în vederea noului an școlar. Așa 
se explică faptul că doar la cîteva 
zile după entuziasta serbare de 
închidere a cursurilor, acesfe lu
crări au și început.

Și Ia alte școli din orașul Cons
tanța, care în toamnă vor găzdui 
mii de elevi și eleve, lucrările 
programate s-au încheiat. Vizitînd 
aceste școli te impresionează 
grija cu care a fost pregătit 
fiecare lucru, fiecare clasă penfru 
deschiderea noului an școlar. La 
școlile 
echipe 
ducerea 
cialitate, 
teriale didactice, 
sau legînd . hărți. Cu aceeași în
suflețire detașamente întregi de

de 7 ani nr. 1 și nr. 2 
de pionieri, sub con- 

profesoriior de 
reparau ultimele ma- 

curățînd mulaje

spe-

nistrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, șeful delegației; 
Eduard Mezincescu, Silviu 
Brucan, Mihail Hașeganu, 
membri ai delegației.

Au fost numiți, de aseme
nea membrii supleanți, consi
lierii și experții delegației.

pionieri au lucrat la reamenajarea 
camerelor pionierilor, făcîndu-le 
să strălucească de curățenie.

In capul străzii Filimon Sîrbu 
se înalță noul local cu 24 săli de 
clasă a| Școlii medii nr. 3. Ulti
mele lucrări de finisare sînt pe 
terminate, întreg mobilierul a și

Zilele trecute mă pregăteam 
tocmai să plec acasă, cînd a 
venit la mine secretarul co
mitetului U.T.M. pe schelă, 
tovarășul Dumitru Baicu.

— Bine că te-am întîlnit, 
îmi spune el. Chiar voiam să 
discut cu tine. Cum mai mer
ge treaba, cum stați cu anga
jamentele ?

— Merge bine, i-am răspuns 
eu.

Și, parcă nu mi-ar fi auzit 
răspunsul, tovarășul Baicu 
a continuat :

— Am fost pe la brigada lui 
Geangu. Au realizări frumoase 
băieții. Tu îi cunoști. Sînt toți 
unul și unul-

Secretarul comitetului UTM 
îmi vorbea de brigada de in
tervenții a lui Alexandru 
Geangu care participă ca și 
brigada noastră la întrecerea 
pentru obținerea titlului de 
colectiv de muncă fruntaș. Mi 
s-a părut însă că vizita secre
tarului la noi nu-i întîmplă- 
toare, în ultima vreme ne 
vizitează mai des, urmărește, 
se interesează cum stăm cu în-

deplinirea angajamentelor, ne 
dă o părere, un sfat, ne ajută 
atunci când avem de rezolvat 
vreo problemă sau cînd avem 
cîte un necaz. Și asta nu pen
tru că băieții noștri n-ar mun
ci bine- Dar vezi, se întîmplă 
cîte odată să avem unele greu
tăți. Așa s-a întîmplat acum 
două luni.

Despre ce e vorba ? La noi, 
întrecerea pentru câștigarea 
titlului de colectiv de muncă 
fruntaș a început cu mai 
multă vreme în urmă, cam 
prin luna aprilie. Brigada pe 
care o conduc a muncit de 
atunci cu hotărîre pentru ob
ținerea acestui titlu. Unul din 
angajamentele luate de noi era 
să nu avem nici un accident 
tehnic. S-a întîmplat însă ca, 
din neatenția tînărului Gheor
ghe Buzata, să scape pom
pa la puț. Toți tinerii din 
brigadă i-au venit în ajutor și 
au pus sonda în funcțiune 
normală în termen. Din aceas
tă cauză brigăzii noastre nu 
i-a fost acordat titlul de co
lectiv de muncă fruntaș.

Perspectivă gălățeană.

angaja- 
existe a- 
care ne 
la capăt

îi privesc acum pe părinfii care 
își înscriu copiii la școală. Pe chi
purile fiecăruia citesc satisfacția și 
bucuria unui eveniment fericit, 
recunoștinfa pentru grija cu care 
partidul înconjoară pe școlari ofe- 
rindu-le o copilărie fericită. Pen
tru toți cei 19.800 de elevi

Prin școlile din orașul Constanța

sosit, în laboratoarele de fizică și 
chimie, în bibliotecă și cancelarii 
se fac ultimele pregătiri.

★
La poarta Școlii elementare nr. 

8 ne-am întîlnif cu muncitorul 
portuar Vasile Stănescu. Ținea de 
mînă un băiefel cu părul și ochii 
negri, cu pantalonași scurfi și cu 
o bluză marinărească. Din vorbă 
în vorbă mi-a destăinuit . marele 
eveniment pe care familia sa îl 
trăiește în această toamnă. Unicul 
copil a împlinit șapte ani și va 
merge la școală, 
și fireștile emoții 
adaugă veritabila 
drie a părinților.

„După ce l-am 
torul școlii m-a invitat la

La nerăbdarea 
ale copilului se 
fericire și mîn-

înscris, direc- 
........... ....hui la marea 

serbare de deschiderea cwsurilor, 
care va avea loc pe stadionul 
„1 Mai“. In aceeași zi elevii din 
clasele I—VII vor primi gratuit și 
cărțile pentru noul an școlar.

Serbarea... cărți gratuite... școli 
noi... tabere și excursii... Pe vre
muri, cind se apropia deschiderea 
școlilor, în casa părinților se aciu
iau numai griji.

I
Concursul internațional

»■

so-

sub posibilități

Rezultatele 
primei etape

eleve din clasele I—VII au și 
sif deja manualele ce se vor dis
tribui gratuit. Ele au -fost depozi
tate cu
nr. 2.

școala medie

★

Sub îndrumarea i 
rășenesc P.M.R., :
vățămînf a Sfatului 

i Și 
U.T.M.

comitetului o- 
secjia de în- 

i popular al 
orașului și comitetul orășe
nesc U.T.M. vor organiza o 
mare serbare cu prilejul deschi
derii noului an școlar. La această 
serbare își vor da concursul 3.000 
de elevi cuprinși în formațiile ar-

fistice și ansamblurile corale și 
de gimnastică.

Paralel cu pregătirile penfru a- 
ceastă frumoasă demonstrație cul- 
tural-sportivă, comitetul orășenesc 
U.T.M. se preocupă intens de in
struirea activului din școli. Astfel 
în tabăra de lingă Mangalia 95 
de secretari ai organizațiilor 
U.T.M. pe clase din școlile medii 
și profesionale petrec frumoase 
zile de vacanță, parficipînd tot
odată la 
schimburi de experiență 
vor fi de 
tea ce o vor desfășura în viitorul 
an școlar. Curînd va începe și 
instruirea activului pionieresc din 
școli, pentru ca în anul școlar ce 
începe să se întreprindă acțiuni 
și mai frumoase, să se repurteze 
succese și mai mari.

La Constanța, ca pe întreg cu
prinsul țării, pregătirile pentru re
deschiderea cursurilor sînt pe 
sfîrșite. Toate școlile își așteaptă 
cu drag elevii.

Prof. ION N. CHIȚU

diferite manifestări și 
care le 

un reai folos în activita-

Intîmplarea cu pricina 
ne-a descurajat însă. Am tras 
concluziile necesare — adică 
faptul că trebuie să ne orga
nizăm munca și mai bine și 
am pornit din nou la treabă 
hotărîți ca trei luni consecu
tiv să ne îndeplinim, cum se 
spune, sută la sută 
mentele, să nu mai 
semenea întîmplări 
cereau să luăm de 
întrecerea pentru titlul de co
lectiv de muncă fruntaș.

Brigada noastră este o bri
gadă de intervenții la sonde, 
în funcție de sarcinile de pro
ducție ale brigăzii, în angaja
mentele luate noi ne-am sta
bilit, printre altele : scurtarea 
termenului de intervenție cu 
15 la sută, nici un accident 
tehnic, reducerea la zero a 
timpilor neproductivi etc.

Și evident pentru toate aces
tea se cerea o mai bună orga
nizare a muncii în brigadă. în 
acest sens am stabilit mai 
multe măsuri privind ajutorul 
reciproc în timpul muncii, dis. 
tribuirea mai bună a sarcini
lor de producție etc. Și rezul
tatele acestor măsuri n-au în- 
tîrziat să se arate. într-o zi 
brigada a primit sarcina să 
monteze la sonda 432 o macara 
pentru retragerea 
Ne-am angajat să 
ceasta pînă la 
schimbului și fără 
bă am pornit la treabă. S-au 
ivit însă pe parcurs unele 
greutăți obiective (poziție grea 
de lucru, turla stropită cu ți
ței etc.) care păreau să împie
dice montarea macaralei în 
termenul prevăzut. în fața a- 
cestei situații conducerea sec
ției a hotărît prelungirea ter
menului. Băieții din brigadă 
s-au privit unii pe alții 
parcă aștepta fiecare de 
celălalt un răspuns. Și 
punsu.1 a venit curînd 
partea tuturor.

„Montăm macaraua pînă la 
sfîrșitul schimbului", am răs
puns toți și am început din 
nou munca. Ne îndemnam 
unii pe alții, ne ajutam reci
proc. Roșu și Drîstaru lucrau

Foto : F. EUGEN

TELEGRAMA

Tovarășului

Gheorghe
Gheorghiu-Dej

tubingului. 
facem a- 
terminarea 
multă vor-

de 
la 

ras- 
din

NICOLAE MIHAlLESCU 
responsabilul brigăzii de 
intervenții nr. 8 Schela 

Boldești

(Continuare în pag. a 3-a)

Prim-secretar 
al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului 
de Stat 

al R. P. Romine

Tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne

București

în numele Comitetului Cen
tral al 
muncesc 
vernului 
Vietnam 
vă adresăm, tovarăși, sincerele 
noastre mulțumiri pentru fe
licitările voastre 
trimise cu ocazia 
XVI-a aniversări a creării Re
publicii Democrate Vietnam. 
Cu acest prilej, urăm poporu
lui romîn ca sub conducerea 
clarvăzătoare a gloriosului 
Partid Muncitoresc Romîn și 
a Guvernului Republicii Popu
lare Romîne să obțină mari 
succese în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste în 
Rominia și de menținerea 
păcii în Europa și în lume.

Partidului celor ce 
din Vietnam, al Gu- 
Republicii Democrate 
și al nostru personal

călduroase 
celei de-a

C~y olectiviștii din comuna
, Tîrzii raionul Huși, au 

prevăzut să însămânțe
ze în toamna aceasta 350 hec
tare cu grîu și 50 hectare cu 
orz și secară. Buni gospodari, 
pricepuți agricultori, ei s-au 
pregătit din vreme. Pe tere
nurile eliberate de culturi, 
mecanizatorii de la S.M.T. au 
executat arături adinei, _ bă- 
gînd totodată sub brazdă în
semnate cantități de îngră
șăminte naturale. Astfel, cele 
50 hectare destinate orzului și 
secarei sint gata să primească 
sămînța. . . ..

In ultimele zile colectiviștii 
au acordat o deosebită aten
ție recoltării florii-soarelui de 
pe cele 130 hectare cultivate 
cu această plantă. Lucrînd 
intens, ei au reușit să strîn- 
gă in scurtă vreme recolta, 
eliberînd în același timp tere
nul în vederea arăturilor pen
tru însămînțarea griului. Cu
rînd vor începe recoltatul po
rumbului. Pentru ca însămîn- 
țările să fie executate în 
timpul optim agrotehnic, co
lectiviștii din Tîrzii au selec
tat și tratat întreaga cantitate 
de 45 tone sămînță.

La toate aceste acțiuni o 
contribuție importantă a 
adus-o tineretul. Cunoscînd 
din vreme planul de măsuri

C. SLAVIC

A•..

(Continuare in pag. a 3-a)

Tractoriștii de la S-M.T. Poiana mare, 
fac arături pe tarlalele gospodăriei 

„1907" din satul Hunia. Se ară

Oltenia, 
colective

regiunea 
agricole 
ultimele brazde. 
Foto : AGERPRES

Luni dimineața s-a încheiat 
Capitală prima etapă 

Concursului internațional 
„George Enescu". Timp de a- 
proape o săptămînă, dimineața 
s-au prezentat în fața celor 
trei jurii ale concursului 102 
tineri artiști din 19 țări.

•k

Juriile Concursului interna
țional „George Enescu" au ho- 
tărît promovarea în etapa a 
Il-a a 67 concurenți dintre 
care 17 la vioară, 20 la pian 
și 30 la canto. Conform regu
lamentului, concurenții se pre
zintă în ordinea tragerii la 
sorți, după cum urmează :

Pag. a 2-a

La institutul politehnic din. Capitală au început examenele de admitere. 
Foto : AGERPRES

HO ȘI MIN
Președintele Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 

muncesc din Vietnam,
Președintele Republicii Demo

crate Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Republicii 

Democrate Vietnam

Cartea și pasiunea muncii♦ ♦

LA VIOARA :
1. Ilarion Ionescu-Galați (R 

P. Romînă) ; 2. Cheng Shih-
sheng (R- P. Chineză) ; 3 Atti
la Kubinyi (R. P. Ungară) ; 4. 
Jolanta Wilson (R- P. Polo- 

Veselin Paraskevov 
Bulgaria) ; 6. Daniel

nă ; 5.
(R. P.
Podiovschi (R. P. Romînă) ; 7. 
Cornelia Bronzetti (R. P- Ro
mînă) ; 8- Gerardo Gomez Ca- 
sais (Spania) ; 9. Ladislau Kiss 
(R. P Romînă) ; 10'. Igor A-
leksandrovici Frolov (U-R.S-S.); 
11. Ștefan Lory (R- P. Romî
nă) ; 12. Nina Mihailovna Bei
lina (U R.S.S.) ; 13. Leonora
Geantă (R. P. Romînă) 14- 
Arnost Jira (R. S. Cehoslova
că) ; 15. Nikolai Nikolaevici 
Zabavnikov (U.R.SS.) ; 16.
Monika Zouhar (R. D- Germa-

(Continuare în pag. a 3-a)

Cui nu I s-a întîmplat ca, o- 
dată, începînd o carte 
să n-o mai poată lăsa din 

mînă și, împrietenindu-se cu e- 
roul, să se bucure pentru fiecare 
acțiune și izbîndă a lui și la urmă 
să hotărască: „Voi lupta să fiu 
la teii"

— Cînd s-a citit din „Așa s-a 
călit oțelul", îmi spunea George- 
fa Vlădoiu, bibliotecara căminu
lui cultural din comuna 23 Au
gust, regiunea Dobrogea, Pavel 
Korceaghin parcă răsărise în sală 
și ochii tuturor îl priveau cu e- 
moție. Aproape că nu-i om din 
cei aproape 600 de cititori per
manent! ai bibliotecii care să nu 
fi citit această carte. Simpozioa
nele literare, serile de lectură în 
grup au devenit de mult cele mai

cărți de specialitate privind hră- 
nirea animalelor, prevenirea și 
combaterea bolilor la animale etc. 
El a devenit unul din populariza
torii cărții agrozootehnice, iar la 
locul de munca, aplică cele ci
tite. Utemiștii Ion Al. Ion și Marin 
Stancea, care lucrează tot în sec
torul zootehnic al colectivei, s-au 
sfătuit cu el în probleme de pro
ducție, au lucrat împreună și a- 
mîndoi au devenit fruntași și ci
titori perseverent/ ai 
zootehnice.

Cartea — 
despărți) al 
din această 
se formeze 
infafi.

Și asemenea cazuri sînt frec
vente în comuna 23 August. Oa
menii vin la bibliotecă, întreabă 
ce mai e nou, împrumută cărți, 
discută pe marginea celor citite, 

găsesc în carte 
---------- un bun sfătuitor 

ÎNSEMNĂRI------------------------,„

gă cele citite cu 
munca lor zilni

că, totul se alătură firesc și sim
plu. Cartea pătrunde 
ajută să trăiești și 
mai bine.

Matei Dumitru este 
livist, brigadier la sectorul 
tehnic al gospodăriei 
din comuna 23 August. E unul din 
colectiviștii fruntași în acest sec
tor. Și lucrul nu-i de mirare. Ma
tei Dumitru a citit pînă acum 10

și mai plăcute ore 
sala de citit. Una

pe- 
din 

car- 
pa
pe

instructive 
trecute în 
formele simple ale muncii cu 
fea este și aceea de a găsi 
sajele cele mai emoționante 
care să le citim, 
trezind astfel cu
riozitatea și inte
resul ascultători
lor. In timpul 
campaniei de va
ră, de pildă, ne-am deplasat la 
arii cu mici 
am împărțit 
Cînd cititorii 
munca, cum 
să înapoieze

biblioteci. In pauză, 
cărțile solicitatorilor. 
urmau sa reînceapă 
era și firesc trebuia 
cărțile. Vasilica An- 

ghelina începuse „Moromeții".
— Nu v-o dau îndărăt, decît 

după terminarea campaniei, ne-a 
spus ea. Vreau să văd cum o 
scoate la capăt Moromefe.

la inimă, te 
să muncești cărții agro-

tînăr colec-
100- 

colective

devenită 
tinerilor 
comună,
ca oameni

prieten ne- 
colecfivișfi 

îi ajută să 
noi, îna-

A. I. ZAINESCU

/
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Finalele campionatelor republicane
ale școlilor sportive de elevi

Sportul școlar a trăit în aceste zile un eve
niment de o deosebită importanță: desfășu
rarea finalelor campionatelor republicane ale 
școlilor sportive de elevi.

Cei mai buni sportivi școlari dintre aproa
pe 7000 de participanți la prima etapă a aces
tei întreceri, care se bucură de un evident 
caracter de masă, și-au dat întilnire la Bucu
rești și Arad pentru a-și disputa întâietatea la 
cinci discipline: ATLETISM, VOLEI, GIM
NASTICA, BASCHET, și HANDBAL.

Aflată la prima ediție, această binevenită 
competiție a cunoscut, așa cum era și firesc 
de altfel, datorită condițiilor optime asigu
rate de statul nostru democrat popular, un 
remarcabil succes. Cei aproape 800 finaliști 
s-au dovedit în ansamblu bine pregătiți, ca
pabili de performanțe valoroase.

O mare parte dintre finaliști: atleți, gim- 
nașfi sau înotători au demonstrat nu numai o 
bună pregătire tehnică ci în același timp reale 
calități morale, fizice. De bună seamă in rin- 
dul lor se găsesc autentice speranțe ale spor
tului romînesc, care au început în aceste zile 
asaltul către porțile măiestriei sportive, către 
consacrare.

Astăzi vă prezentăm trei imagini de la în
trecerile disputate în București.

Un sulițaș încă necunoscut. Mîine poate se 
va întrece pentru doborirea recordului deți
nut de Alex. Bizim, căci drumul către mă
iestrie al campionului a pornit tot dintr-o în
trecere de masă (foto nr- 1).

Grație, corectitudine tehnică și-un mare nu
măr de spectatori : iată succint o primă ca
racterizare a întrecerilor feminine de gim
nastică (foto nr. 2).

Voleibaliștii băcăoani vor să demonstreze 
cu orice preț (deși au în față adversari bucu- 
reșteni) că voleiul are acum mulți prieteni 
in orașul lor iar în scurtă vreme și buni teh
nicieni (foto nr. 3).

Fotoreportaj: VAL. PIETREANU

Dumi- 
de te- 
C.SM.

Un nou succes de prestigiu 
al sportului românesc, 
nică la Leipzig echipa 
nis de masă a clubului

Duminica sportivă
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★

în cea de-a IV-a 
etapă a campiona
tului categoriei A 
de fotbal, desfășu
rată duminică, e- 
chipele fruntașe ale 
clasamentului au 
obținut victorii pre
țioase în deplasare. 
Cel mai valoros re
zultat l-a realizat 
echipa Petrolul Plo
iești, care a învins 
la Cluj cu 2—1 
(1—1) echipa locală 
Știința. Actualul 
lider al clasamentu
lui, Progresul Bucu
rești, a confirmat 
forma bună, cîști- 
gînd cu 2—0 (1—0) 
întîlnirea cu Dina
mo Bacău. La A- 
rad, Dinamo Bucu
rești a întrecut la 
limită 1—0 (0—0)
echipa U.T. Arad. 
Un joc bun a pres
tat la București e- 
chipa C.C.A., care 
a învins cu 4—0 
(1—0) pe Jiul Petro
șani, realizînd tot
odată și cel mai 
mare scor al etapei.

Alte rezultate:

Lupeni: Minerul - 
Știința Timișoara 
1—0 (0—0); Pitești : 
Dinamo —- Metalul 
Tîrgoviște 2—1 
(1-0).

în clasament pe 
primul loc conti
nuă să se afle Pro
gresul București cu 
8 puncte, urmată 
de Petrolul Ploiești 
și Dinamo Bucu
rești cu același nu
măr de puncte.

Etapa viitoare a 
campionatului cate
goriei A de fotbal 
este programată 
pentru duminică 
septembrie.

Maestrul sportu
lui Ion Țiriac (Di
namo) a cîștigat 
din nou titlul de 
campion republi
can la tenis de 
cîmp. învingîndu-1 
în finală pe Gheor- 
ghe Viziru (C.C.A.). 
Tînărul jucător a 
furnizat în compa
nia tenacelui său

e teren mai toată 
echipa de fotbal. 
Cine lipsește ? Ni
colae Filip, care în 
aceste clipe este a- 
plecat asupra strun

gului său și urmărește atent cum 
se naște o piesă de oțel. Coman
da e urgentă, recolta nu poate 
aștepta. Petre Oraca a plecat să 
repare o combină, undeva spre 
Nămoloasa, Iar căpitanul echipei...

— Băieți I S-a întors Gheorghi- 
fă Enache ?

In loc de răspuns, unul din ti
neri îi întinse o vedere de pe 
litoral. Stelian Munteanu citi cu 
voce tare : „Mă simt bine. Marea, 
stațiunea, tovarășii de aici, totul, 
totul absolut este minunat. Mă 
întorc în curînd". Iar jos, undeva 
In colțul ilustratei, era trecut un 
post scriptum : „Cum stați cu re
paratul semănătorilor de porumb?"

Fotbaliștii zîmbiră. Grăbit om 
și Gheorghifă Enache. Băiatul ăsta 
înalt și blond este iubit atît de 
tovarășii săi de muncă, cît și de 
colegii de echipă. Cînd i-a fost 
încredințată conducerea unei echi
pe în atelierul de reparat mași
nile agricole, el a cerut directo
rului S.M.T.-ului din Nănești să-i 
repartizeze numai sportivi. „O s-o 
scoți la capăt cu ei 1“ Gheorghifă 
Enache a răspuns scurt; „Vă dăm 
răspunsul pe... concret 1“

$i de atunci echipa lui este 
mereu în frunte. Atît Gheorghe 
Vîrvolici, cît și Dumitru și Nico
lae Jugaru au înțeles să fie primii 
nu numai în sport, dar și la locul 
de producție. Cea mai 
pravă" a lor
nat reparatul mașinilor 
din această

a fost că

campanie

nouă „is- 
au termi- 

agricole 
cu mult

adversar o partidă 
pasionantă care a 
numărat 5 seturi. 
Țiriac a cîștigat cu 
scorul de 3—6; 6—1; 
6—4; 2—6; 6—2. Ti
tlul de campioană 
a revenit jucătoarei 
Mina Ilina (Di
namo), care-și în
scrie pentru prima 
oară numele pe ta
bloul campioanelor. 
Ea a întrecut-o cu 
6—3 ; 6—0 pe Julie- 
ta Namian (Progre
sul), campioana de 
anul trecut a țării.

Cunoscutul boxer 
maghiar Laszlo 
Papp și-a făcut re
intrarea victorios 
învingîndu-1 la Co
lonia prin abandon 
în rundul 8 pe 
boxerul Peter Mul
ler (R.F. Germană). 
Papp s-a arătat net 
superior trimițîn- 
du-și adversarul la 
podea în rundurile 
5 și 7.

(Agerpres)

înainte de termen și au trecut ime
diat la reparatul semănătorilor de 
porumb pentru campania de pri
măvară din anul 1962.

— Ce facem ? li dăm drumul?I
— Haideți, băieți I „încălzirea", 

le spune căpitanul.
★

Despre începutul activității spor
tive în stațiunea de mașini și trac
toare din Nănești, regiunea Ga
lați, ne-ar putea spune cele mai 
multe Fănică Ștefan, tînărul acela 
înăltuț și subțirel care s-a aliniat

nea unanimă a tuturor tinerilor s-a 
hofărîf începerea unei intense ac
tivități sportive. „Dar, le-a spus 
secretarul organizației U.T.M., nu 
numai fotbal, ci și alte discipline 
sportive". Nu peste mult timp ti
nerii au avut primul echi
pament pentru echipa de fotbal, 
o minge de volei și echipamentul 
necesar, pantofi și costume pentru 
atleți. Acum echipa lor de fotbal 
activează în campionatul regional.

★
După fotbal, cea mai îndrăgită

DIM
grupului de sportivi chiar în clipa 
aceasta. Pe vremuri, cînd venea 
de la școala profesională pe care 
o urma și cobora în gara Hanul 
Conachi iuînd-o peste timpuri că
tre Rîmniceni, pe aceste locuri 
unde se alia acuma stațiunea, se 
întindeau lanuri întinse de porumb 
și grîu. Intr-o toamnă prin 1953, 
a rămas surprins, A apărut un șan
tier. Iarna tind a venit din nou în 
vacanță 
înălțau 
pînă la 
gîndea 
această
pășind pe poarta stațiunii de ma
șini și tractoare. Era în primul an 
de activitate. De sport nici nu 
putea fi încă vorba. Erau încă 
multe de făcut. In prima adunare 
a organizației U.T.M., cu adeziu-

RARA

TABELA DE MARCA]

okomotiv-Moscova 
nu e, desigur, din
tre cele mai redu
tabile echipe so
vietice : în cele 19 
campionate unio

nale la care au participat, fe
roviarii moscoviți au câștigat 
157 întîlniri, 96 le-au termi
nat la egalitate și 166 le-au 
pierdut — ceea ce indică, s-ar 
putea spune, că dețin un loc 
mijlociu. ...Și totuși, în cele 
două partide pe care le-a sus
ținut pînă acum la noi, Loko
motiv a plăcut prin tehnica 
curată a jucătorilor săi, prin- 
tr-o bună coeziune între com
partimente, prin concepția de 
joc clară, matură, lucru sem
nificativ în ce privește nivelul 
general al fotbalului sovietic. 
N-am prea văzut pase date la 
adversar, „lumânări", bîlbî- 
ieli, lufturi, cel mult cîteva 
șuturi imprecise; roș-albii 
cunosc temeinic a.b.c.-ul fot
balului, și dacă printre ei s-ar 
afla și un Netto sau Bobrov, 
adică vreo doi jucători de 
mare clasă, capabili să intro
ducă în șabloanele tehnice, 
fantezie, subtilitate, inspirație, 
ei ar repurta fără doar și poa
te succese mai răsunătoare.

Dar Lokomotiv a impresio
nat în primul rând prin alt
ceva : unsprezecele moscovit 
a arătat că știe, deopotrivă, 
să câștige, dar să și piardă, 
ceea ce, oricît ar părea de 
ciudat, nu e puțin lucru... La 
București, în partida cu Ra
pid, a câștigat cu 1—0, luîn- 
du-și astfel revanșa pentru în
frângerea din cadrul campio
natului feroviar european. La 
Ploiești, după cum se știe, a 
pierdut în fața selecționatei B, 
și încă la un scor sever — 
1—4. Ei bine Lokomotiv a 
fost aplaudată în egală mă-

sură de-a lungul și la sfîrșitul 
ambelor jocuri; echipa mos
covită a susținut amândouă 
întîlnirile la același nivel teh
nic și în același ritm, numai 
că la Ploiești a avut în față 
o formație superioară și tot
odată foarte decisă (am dori 
să vedem echipele noastre re
prezentative jucînd mereu

Racing și Lokomotiv — două 
concepții opuse despre sporti
vitate !

Feroviarii moscoviți n-au 
uitat nici o clipă, în cele 180 
de minute de fotbal, că evolu
ează în fața cîtorva zeci de 
mii de spectatori care văd to
tul, apreciază, judecă. Oricît 
le-ar părea de necrezut unora

așa!), pe cînd pe 23 August a 
destrămat cu relativă ușurin
ță atacurile nervoase, deci 
deslînate, ale rapidiștilor, care 
și-au pierdut firea cu totul la 
un moment dat.

Calmul desăvârșit, iată un 
atribut esențial al lui Loko
motiv. Prin calm, și joc sobru 
a reușit să păstreze rezultatul 
în meciul cu Rapid. O admi
rabilă stăpânire de sine a ară
tat și în partida de la Ploiești; 
nu e niciodată ușor să te vezi 
pierzând pe neașteptate, și e 
limpede că Lokomotiv consi
dera că cel mai greu meci va 
fi cel de la București, scon
tând pe o victorie în fața lo
tului B. Amintiți-vă cum a 
reacționat Racing-Paris vă- 
zîndu-se în situația de a pierde 
meciul cu Dinamo ; faulturi 
grosolane, atacarea jucători
lor fără minge, proteste și 
„ironii" la adresa arbitrului 
— un spectacol penibil. Loco- 
motiv, în schimb, la scorul ne
prevăzut de 1—3, n-a ripostat 
altfel decît printr-o mobiliza
re hotărîtă a forțelor, prin- 
tr-o dominare insistentă de 
zece minute, și scorul ar fi 
putut fi răsturnat dacă Voro- 
șilov nu rata o ocazie unică...

dintre jucătorii și antrenorii 
noștri, ei n-au comis în două 
meciuri întregi, nici un fault 
intenționat, n-au protestat nici 
o singură dată la deciziile ar
bitrului — care uneori greșeș
te și el, ca orice om... — nici 
măcar atunci cînd s-a dictat 
împotriva lor un unsprezece 
metri. Nici măcar o dată nu 
i-am surprins făcîndu-și reci
proc reproșuri, la o ocazie ra
tată, la o pasă interceptată de 
adversar, așa cum fac, vai! 
atâția dintre fotbaliștii noștri; 
nu i-am văzut niciodată în ri
dicola postură de „accidentați" 
în careu, simulînd lovirea și 
cerșind fluierul arbitrului; 
nici cercetîndu-și vîrful bo-

cancului, care el ar fi de vină, 
sărmanul, că mingea s-a dus 
departe de poartă, sau smul
gând balonul din mina adver
sarului la „auturi"... Aș putea 
spune că aproape nu i-am au
zit scoțînd o vorbă pe teren 
și că nu i-am văzut făcînd 
nici un gest care să nu fie le
gat direct de faza de joc !

Acei dintre jucătorii noștri 
care dau dovadă de nervozi
tate, de prea mult „tempera
ment" veșnic agitați, veșnic 
avînd de reclamat ceva (dacă 
nu sînt, dimpotrivă, plictisiți, 
blazați, mișcîndu-se ca niște 
moșnegi), ne-ar putea răspun
de că acestea sînt aspecte mi
nore, care nu influențează re
zultatul unui meci. Să ne fie 
cu iertare : o echipă calmă, 
sobră, stăpină pe sine, nu e 
niciodată în pericol să fie în
trecută de un adversar inferior 
ca valoare... Și, în plus, ea 
câștigă stima spectatorului, cu- 
cerindu-i întotdeauna aplau
zele.

Intr-un cuvînt, Lokomotiv- 
Moscova a făcut o adevărată 
demonstrație de sportivitate ; 
iată de ce am aplaudat-o fără 
rezervă.

întîlnirea internațională de 
baschet Voința Bucureșii- 
Start R.P. Polonă, s-a termi
nat cu un rezultat nedecis: 
69—69. Iată o imagine din 

această dispută.

NICOLAE MĂRGEANU

Sportivii romîni 
în noi întreceri 
internaționale

în cursul lunii octombrie 
sportivii romîni vor susține 
numeroase întîlniri interna
ționale. La 8 octombrie se va 
desfășura în țara noastră me
ciul triunghiular de atletism 
dintre echipele feminine ale 
R.P. Romîne, R.P. Ungare și 
Italiei. S-a stabilit ca meciul 
dintre echipele selecționate A 
de fotbal ale R.P. Romîne și 
Turciei să se dispute Ia 8 
tombrie la București, 
cele dintre echipele secu 
în aceeași zi la Ankara, 
sfîrșitul lunii 
București 
nate 
culin 
neze. 
plan 
avea 
rofilii și baschetbaliștii noștri.

vedit a fi un bun aruncător 
disc. El se situează întotdeauna, 
cu prilejul diferitelor competiții de 
mase, pe locuri fruntașe.

Zilele trecute cicliștii de la 
S.M.T. s-au întrecut cu cei din sat, 
din Nănești. Pe distanța celor 7 
km de la Nănești pînă la Călieni, 
s-au întrecut peste 30 de concu- 
renfi. Desigur, acesta este un în
ceput bun al activității cicliste a 
tractoriștilor și mecanizatorilor, 
care trebuie însă continuat.

Ce vă putem spune despre vo-

corpurile clădirilor se 
majesfuoase din zăpada 
brîu. Pe atunci Panică nu 
că o să lucreze și el in 
stafiune. Și iată-l în 1955

dintre disciplinele sportive 
atletismul. Cu prilejul crosurilor 
din primăvară și din toamnă nu
mărul celor care se întrec este 
mare. Printre cei mai buni se do
vedește a fi Nicolae Năstase. El 
lucrează de doi ani în stafiune și 
a cucerit o dată chiar dreptul de 
a participa la o finală pe fără a 
școlilor profesionale. Pe distanfa 
de 1.000 de metri, tractoristul Ște
fan Lascu din brigada nr. 6 —
Fundeni, nu și-a găsit încă adver
sar să-l învingă. In cadrul vechiu
lui raion Liești, cu prilejul edifici 
de anul trecut a concursului cul- 
tural-sportiv, el a cucerit chiar ti
tlul de campion al raionului. Dar 
să nu credeți că numai alergătorii 
se situează pe locuri fruntașe, 
lată : tractoristul Ștefan Bucșe din 
brigada nr. 3 — Nănești, s-a do-

leibaliști! Printre cei mai buni să-i 
amintim pe frații Munteanu, Ste- 
lian și Mihai, care sînt și fotba
liști talentați.

Pasionații tenisului de masă se 
întîlnesc ia clubul stațiunii, acum 
vara, mai ales în zilele ploioase 
cînd nu se poate lucra la cîmp. 
Atunci la cele două mese au loc 
interesante dispute. Tot atunci și 
cele 12 mese de șah se dovedesc 
a fi insuficiente. Cel mai bun șa- 
hist al stațiunii, așa, pe drept 
numitul „campion" este tractoris
tul Dumitru Serghiuță. Deși nu are 
decît 19 ani, el dovedește multă 
subtilitate și inventivitate în jocul 
de șah.

★
Prietenia care s-a cimentat Intre 

tinerii tractoriști și mecaniza
torii de la S.M.T. Nănești, și tine-

a cucerit
■

echipă 
înscrie 
trofeul 
dove-

Cluj a cîștigat prima ediție a 
„Cupei Camvpiomlor Euro
peni", învingând în finală cu 
scorul de 5-0 echipa Lokomo
tiv-Leipzig.

Jucătorii romîni au făcut o 
frumoasă impresie prin sti
lul elegant și tehnica lor re
marcabilă. De subliniat că în 
decursul partidelor susținute 
ei nu au pierdut nici un set. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Negulescu-John 2-0 (19,13) ;
Rethy-Lemke 2-0 (15,11); Co- 
bîrzan-Viebig 2-0 (15,15);
Negulescu-Lemke 2-0 (10,12) 
Cobîrzan-John 2-0 (19,14).

După echipele Știința Bucu
rești (femei) și Rapid Bucu
rești (bărbați) care au cîștigat 
„Cupa Campionilor Europeni" 
la handbal în 7 și respectiv 
volei, iată că o altă 
din țara noastră își 
în acest an numele pe 
unei mari competiții, 
dind că și la tenis de masă 
reprezentanții R.P. Romîne 
se numără printre cei mai 
buni din Europa.

(Agerpres)
Rapidiștii încearcă din nou poarta formației Lokomotiv 

Moscova. E drept spectaculos, dar ineficace.

Turul ciclist al R. P. R.
Reprezentativa țării
Cea de-a 10-a ediție jubi

liară a Turului ciclist al 
R.P. Romine a început dumi
nică în mijlocul unui mare 
interes. Zeci de mii de cetă
țeni ai Capitalei înșiruiți de-a 
lungul străzilor și bulevarde
lor, precum și spectatorii a-

rii colectiviști din împrejurimi în 
decursul activității comune pe 
ogoare, și-a găsit corespondență 
și în activitatea sportivă. Ba mai 
mult, tinerii din Nănești sînt an
grenați continuu în activitățile 
sportive pe care le inițiază trac
toriștii și mecanizatorii din S.M.T. 
Echipa de fotbal a juniorilor, care 
participă și ea în campionatul re
gional este compusă în bună par
te din tineri colectiviști din Nă
nești. Din rîndurile lor a tost ridi
cat tînărul Cornel Hîrlău, în vîrstă 
de 19 ani, și promovat în prima 
echipă de fotbal a stațiunii. De 
asemenea, Ion Jujău, de numai 17 
ani, a dovedit multă iscusință pen
tru care i s-a acordat cinstea de a 
juca și el în campionatul regional 
de fotbal al seniorilor, lată de ce 
zilele trecute, cînd la poarta sta

țiunii au bătut două „păsări că
lătoare" care pretindeau că sînt 
„specialiste" în ceea ce privește 
jocul cu mingea rotundă, cei ce 
conduc treburile sportive la S.M.T. 
Nănești le-au spus răspicat : „Nu 
avem nevoie de fotbaliști ci de 
tractoriști sau mecanici I La ce vă 
pricepeți?"' Cei de la S.M.T. Nă
nești știu cum să-și crească junio
rii și să-i promoveze.

★
In prezent, tractoriștii și meca

nizatorii de la S.M.T. Nănești sa 
pregătesc pentru „Cupa Agricul
turii". întrecerea dintre ei și cei
lalți mecanizatori pentru obținerea 
de recolte tot mai bogate va con
tinua și pe stadioane.

OTTO BENKO

noastre pe primul ioc după două etape
flați în tribunele stadionului 
23 August au urmărit 
sportivă între 
R. D. Germană, 
Danemarca și 
participanți la marea 
cere. Prima etapă a cuprins 
multe momente interesante. 
Clasament : 1. G. MOICEANU 
(R.P.R.) a parcurs 93 km în 
2 h 15’ 17” 2. K. Hoffman
(R.D.G.) 2 h 15’ 19" ; 3. Simion 
Ariton (Voința) 2h 15’20”; 
4. Ion Cosma (R.P.R.) ; 5. Do- 
brescu (Voința) ; 6. K. Keller
man (R.D.G.) ; 7. C. Moiceanu 
(Flacăra Roșie) ; 8. A. Șelaru 
('R.P.R.); 9. H. Petersen (Da
nemarca) 10. Șt. Poreceanu 
(Olimpia Brașov) toți în 
același timp cu S. Ariton.

★
Desfășurată pe șoseaua 

care leagă capitala țării de 
orașul Brașov, cea de-a doua 
etapă a Turului ciclist al R.P. 
Romîne s-a soldat cu un nou

lupta 
rutierii din 

Iugoslavia, 
R.P. Romînă, 

între-

succes al reprezentanților ță
rii noastre: Gh. Șerban Ră- 
dulescu a trecut primul linia 
de sosire pe stadionul Tine
retului din Brașov, iar Ga
briel Moiceanu, clasat al doi
lea, continuă să poarte tri
coul galben cucerit în prima 
etapă.

Clasamentul etapei Bucu- 
rești-Brașov (170 km.) : 1. Gh. 
Șerban Radulescu (R. P. R. 
4h 30’24’’ ; 2. G. Moiceanu
(R.P.R.) același timp ; 3.
Hoffman (R.D.G.) 4 h 30’25” ; 
4. V. Dobrescu (Voința) ; 
Grunzig ‘
(C.C.A.) ; 
8. Ritter 
receanu 
10. C. Baciu (Flacăra Roșie), 
toți în același timp cu 
Hoffman,

în clasamentul general con
duce Gabriel Moiceanu (R.P.R.) 
cu 6h 44’11” urmat la 33’’ 

Șerban Rădulescu.

5. 
(R.D.G.) ; 6. Neagoe
7. Cosma (R.P.R.) ; 

(Danemarca) ; 9. Po- 
(Olimpia Brașov) ;

cc- 
iar 
le 

La 
vor evolua la 

echipele selecțio- 
de tenis de masă mas- 
și feminin ale R.P. Chi- 
O intensă activitate pe 
international vor mai 
boxerii, șahiștii, halte-

Zn zilele lui Cuptor patinele 
și celelalte ustensile ne- 

----- spor- 
uitafe 

pod sau 
asocia-

cesare practicării 
tului pe gheață zac 
printr-un colț de 
într-o magazie a unei 
ții sportive.

Sînt însă și sportivi în București 
care nu se mulțumesc cu un vis 
efemer și își continuă antrenamen
tele pe o gheață, iluzorie ce-i 
drept, dar cit se poate de bună 
pentru antrenamente. Să precizăm 
însă : se fac antrenamente nu pe 
patine obișnuite ci pe cele cu ro
tile. Zilnic, în fața monumentalei 
clădiri a Academiei Militare, pe 
un platou de marmoră se antre
nează tinerii patinatori de la C.C.A.

De la bun început privirea îți 
este atrasă de un „trio" care prin 
măiestrie și grație se detașează 
net de ceilalți patinatori. Să facem 
cunoștință cu ele: cea mai tînără 
membră este AURICA ION. La 

cei 6 ani și jumătate pe care îi 
are, cei trei ani de activitate spor
tivă cîntăresc greu. Patinează de
gajat, urmărind îndeaproape în 
execuție pe cea mai vîrsfnică 
membră a acestui „trio" : SANDA 
ARONESCU, elevă în clasa 
a Xl-a a școlii medii nr. 22 din 
București. Ea patinează de cîțiva 
ani iar pentru patinajul artistic se 
pregătește de doi ani. ANCA BO
SEL, elevă și ea în clasa a Xl-a, 
însă a școlii medii nr. 28 din Bu
curești, întregește acest mic an
samblu capabil de adevărate per
formanțe artistice pe „gheața" 
de marmoră.

Acest „trio’’ și-a propus o co
laborare permanentă, zilnică pen
tru a obține performanțe cît mai 
frumoase, De aceea, chiar în tim
pul verii tinerele sportive nu și-au 
întrerupt pregătirile anfrenîndu-se 
cite trei ore în fiecare zi.

Am fi însă nedrepți să nu a- 
mințim și de ceilalți 30 de tineri 
pe care îi pregătește în timpul 
verii antrenorul F. Eisenbeisser- 
Fieraru. Am notat o serie de nu
me: 
NIA 
CEA 
CU, 
IANCU, MĂRIUCA ANGHELESCU 
etc.

Pregătindu-se cu multă perse
verență tinerii patinatori artistici 
de la C.C.A, vor obține fără în
doială rezultate frumoase în se
zonul de iarnă.

CORNEL OBOGEANU, TA- 
BURCA, ADA TURCU, MIR- 
MILITARU, AURELIA POPES- 
SANDA BONCEA, VALENTIN

O

S. SPIREA
J

Reprezentativa da ciclism a R.P. Romine, în primele două etape ale Tu-învingătoare 
rului ciclist al R.P.R.

Fotografiile paginii ; V. RANGA V. CONSTANTINESCU



-Ad
'vONCl/RS/SI FESTIVAL INTERNATIONAL

Geniul lui Richter Recital A. CiccoHni

Pregătirile pentru deschiderea noului an de învățămînt po litic sînt în toi. La F.R.B. din 
Capitală, fotoreporterul nostru a surprins într-o pauză un fragment din 
care membrii comitetului U.T.M. o purtau cu un grup de tinere privind 

învățămînt pe care o vor urma în acest an.
Foto : O.

discuția pe 
forma de

PLECAN

Pregătiri pentru deschiderea

Cursuri pentru
propagandiști

orașul Ploiești au 
/ început cursurile de pre- 

gătire a propagandiștilor 
organizate de Comitetul oră
șenesc U.T.M. Ploiești.

Aceste cursuri au menirea 
să-i ajute pe propagandiști 
să-și adîncească cunoștințele 
despre politica partidului nos
tru, să cunoască mai bine sar
cinile pe care partidul 
pus în fața tineretului.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Ploiești s-a îngrijit totodată, 
ca la aceste cursuri să aibă 
loc un larg schimb de expe
riență între propagandiști a- 
supra metodelor folosite în 
conducerea cercurilor politice 
U.T.M. Pentru aceasta biroul 
comitetului orășenesc U.T.M. 
s-a îngrijit din timp să ajute 
un număr de propagandiști 
cu o bogată experiență și o 
îndelungată practică în acea
stă muncă, pentru a susține 
referate metodice. Astfel, in
ginera Veronica Rusnac de la 
Uzinele „1 Mai" va prezenta 
un referat asupra felului in 
care pregătește și ține expu
nerile in fața cursanților ; 
Ana Georgescu, tehnician la 
Fabrica de textile „Doroban
țul" va împărtăși din expe
riența ei în folosirea materia
lului demonstrativ pentru u- 
șurarea înțelegerii de către 
cursanți a problemelor studia
te ; Miu Nicolae, maistru la 
Rafinăria nr. 6 va vorbi des
pre felul în care îi ajută pe 
cursanți în studiu și în însu
șirea materialelor predate etc.

le-a

zații de bază U.T.M. au exis
tat tendințe de formalism, 
dar membrii comitetului 
U.T.M. au intervenit la timp.

în noul an de învățămînt 
politic U.T.M., la Uzinele „Gri
vița Roșie" 
de cercuri, 
studiere a 
iar 13 „Să ne cunoaștem pa
tria noastră socialistă".

Aproape 
membri ai 
zațiilor de 
ponsabili 
producție 
membri ai 
de control 
tivelor pe 
recomandați organizațiilor de 
partid și vor studia în cadrul 
învățămîntului de partid. 
Pentru circa 100 de tineri 
care nu au iost încadrați în 
cercurile de învățămînt poli
tic ale U.T.M.
un 
un 
fost 
si : 
neri 
rale.

vor funcționa 24 
din care 11 de 

Statutului U.T.M.

320 de tineri — 
birourilor organi- 
bază U.T.M., res- 
ai brigăzilor de 

ale tineretului, 
posturilor uiemiste 
și membrii colec- 
resoarte au fost

s-a organizat 
ciclu de conferințe. Tot 

conferințe aciclu de
programat să se tină 

pentru cei
elevi ai școlii medii se-

520 de ti-

I. ȘERBU

Greșelile
sâ fie înlăturate I

I MOCANU

înscrierea
cursanților

La Uzinele „Grivița 
șie" din Capitală 
gătirile în vedeiea

Ro- 
pie- 
des- 

chiderii noului an de învăță
mînt politic U.T.M. se apropie 
de sfîrșit. Membrii comisiilor 
discutînd cu iiecare tînăr în 
parte l-au ajutat să se înscrie 
la iorma de învățămînt 
litic corespunzătoare 
dului lui de pregătire poli
tică. Foarte bine au lucrat 
în această privință comisiile 
la strungărie - vagoane, scu- 
lerie, cazangerie. E drept că 
la început în unele organi-

Pornind de la necesitățile și 
posibilitățile din comuna noas
tră — ne-a spus secretarul co
mitetului comunal U.T.M. din 
comuna Măceșu de Jog — noi 
am hotărît să organizăm în 
acest an de învățămînt politic 
patru cercuri politice: două 
cercuri „Să ne cunoaștem pa
tria noastră socialistă" și două 
de studiere a Statutului 
U.T.M. Propagandiști pentru 
aceste cercuri au rămas tot cei 
din anii anteriori. Ei 
au experiența necesară pentru 
ca cercurile să poată func
ționa în bune condiții .

— în privința recrutării 
cursanților ce ați întreprins 
pînă acum ?

— Recrutarea ?
Am citit o listă în fața tine

rilor prin care i-am anunțat 
în ce cercuri politice vor par
ticipa în viitorul an de învă
țământ politic-

La observația noastră că 
metoda de recrutare a cursan
ților nu corespunde indicațiilor 
C.C- al U.T.M. tovarășul Ale
xandru Răduca, secretarul co
mitetului comunal U. T. M. 
ne-a răspuns că din partea 
comitetului raional U.T.M. 
care cunoaște acest lucru 
nu i s-a spus pînă acum că 
fi procedat greșit. Evident 
acest procedeu cu privire

în cercu- 
este gre- 
ca birou- 
de bază

ar 
că 
la

încadrarea tinerilor 
rile politice U.T.M. 
șit. Este nevoie 
rile organizațiilor
U.T.M. propagandiștii, să stea 
de vorbă cu fiecare tînăr în 
parte să cunoască pregăti
rea Iui, să-i afle dorința și să-l 
îndrume să se înscrie în 
unul din cercurile politice 
care corespunde cel mai bine 
nivelului său.

Comitetul comunal U.T.M., 
organizațiile de bază U.T.M. 
din comună și propagandiștii 
trebuie de asemenea să se o- 
cupe cu răspundere și de ti
nerii care rămîn în afara 
cursurilor. Pentru aceștia tre
buie organizate cicluri de con
ferințe, informări politice, în- 
tîlniri cu activiști de partid și 
de stat, cu oameni de cultură 
etc. De toate aceste lucruri 
foarte necesare ar fi trebuit 
de fapt să se intereseze pînă 
acum și membrii Comitetului 
raional U.T.M. Segarcea, care, 
după cum se vede se mai îm
pacă încă cu formalismul.

viatoslav Richter 
ne vizitează pen
tru a treia oară, 
în urină cu ani, 
Richter ne-a mo
delat contururile 

unor lucrări de Beethoven, 
Chopin, Brahms, iar răscoli
toarele sale coordonate inter
pretative ne-au făcut să ne 
dăm seama că avem în fața 
noastră unul din cel mai de 
seamă pianiști ai tuturor vre
murilor.

De atunci fascinantul Rich
ter, exponent de seamă al 
strălucitei pleiade de pianiști 
sovietici, a pășit în marile 
săli de concert ale Europei 
și Americii. Cei mai severi 
critici muzicali și-au epuizat 
superlativele în descrierea • 
mistuitoarei forțe cu care 
Richter toarnă nobila sa sim
țire pe clapele pianului.

La începutul anului acesta, 
în triumfalul său turneu prin 
străinătate s-a întâlnit cu di
rijorul George Georgescu — 
după propria sa expresie - 
„acest mare artist și mare 
prieten cu care este întot
deauna o desfătare să poți 
cînta". Richter și-a exprimat 
atunci dorința de a interpre
ta în premieră la București, 
sub conducerea marelui diri
jor romîn, „Burlesca pentru 
pian și orchestră" de Richard 
Strauss. (în urmă cu cîteva 
decenii Richard Strauss scria 
de altfel că G. Georgescu este 
unul din interpreții ideali ai 
operelor sale). Și : 
septembrie 1961, 
Richter a sosit la 1 
bătoare a muzicii

Emoția cu care 
muzicii au așteptat colabora
rea lui Richter și Georgescu 
în interpretarea lui Strauss 
n-a fost cu nimic dezmințită. 
Richter și filarmonica bucu- 
reșteană sub conducerea lui 
G. Georgescu au creat în cele 
20 de minute de interpretare, 
20 de minute de neuitată des
fătare artistică.

„Burlesca pentru pian și 
orchestră" a lui Richard 
Strauss este o lucrare mai 
puțin auzită în sălile de con
cert. Ea aparține perioadei 
de tinerețe din creația lui 
Strauss (compozitorul avea 
atunci 21 de ani), cînd lucra 
la Meiningen și se afla sub 
neta influență a lui Brahms. 
„Burlesca" conține totuși pa
gină de pagină neasemuite 
frumuseți artistice, emoționea
ză profund prin căldura și 
noblețea pe care o 
Cu toate influențele 
siene, lucrarea este 
inedit surprinzător,

idee melodică, fiecare măsură, 
fiecare notă a lucrării.

Pătimaș stăpînitor al cla
viaturii, Richter redă formele 
construcției muzicale în așa 
fel, încît toate elementele la' 
prima vedere disparate, une
ori chiar contradictorii, sînt 
organizate, sînt legate într-un 
tot unitar, recreînd imaginea 
unei opere care îți place, te 
subjugă chiar de la prima 
audiție.

La cererea publicului, Rich
ter și filarmonica bucureș- 
teană au repetat în întregime 
scurta dar strălucitoarea 
crare.

A doua 
Richter avea 
Incandescența 
sale artistice 
fund.

S-a scris și 
despre imensa 
ilustrului pianist de a se con
topi cu lucrarea, cu stilul 
compozițional. Această con
topire a realizat-o deastădată 
Richter și în „Burlesca" lui 
Strausg dovedindu-ne nu nu
mai că a înțeles toate adînci- 
mile gîndurilor exprimate pe

dar 
de- 
ze- 
ai 
în

ra-

de ecourile stră- 
sale ascensiuni 

Cîcco- 
pu

și 
de

Iu-

lui 
noi.

I. TEOHARIDE

oară creația 
elemente 

mărturisirii 
emoționa pro-

s-a vorbit mult 
capacitate a

portativele lui Strauss, 
că reușește să transmită 
îndată întreaga sa emoție 
cilor de mii de iubitori 
muzicii care l-au urmărit 
sală, în fața aparatelor de 
dio sau la televiziune.

O excelentă interpretare a 
celorlalte două lucrări ale 
concertului simfonic dirijat de 
George Georgescu - „Trei 
dansuri romînești" de Theo
dor Rogalski — un triptic or
chestral (în care regretatul 
compozitor romîn vădește 
excepționala sa măiestrie î» 
prelucrarea tezaurului nostru 
folcloric) și a „Simfoniei I-a“ 
de Brahms (binecunoscută 
capodoperă a marelui clasic 
german, lucrare care de 
peste patru decenii a fost di
rijată de George Georgescu 
în cele mai mari săli de con
cert ale lumii) au întregit an
samblul concertului 
care a fost 
nestemată 
constelație 
tistice din < 
„George Enescu".

simfonic 
; fără îndoială o 

în strălucitoarea 
de manifestări ar- 
cadrul Festivalului

iată că în 
Sviatoslav 

marea săr- 
romînești. 

! iubitorii

degajă, 
brahm- 
de un 
punînd 

totodată în fața interpretului 
dificile probleme tehnice.

Căutător permanent nu nu
mai de drumuri noi în inter
pretare ci și a unor lucrări 
noi, ce se cîntă mai rar, 
Richter și-a alăturat-o uria
șului său repertoriu.

Georgescu și Richter au gă
sit din primele măsuri ale 
lucrării aceleași rezonanțe în 
creația lui Strauss, valorifi- 
cînd la maximum fiecare

po- 
gra-

(Urmare din pag. l-a)

7 7
bună drep-

Medalia de aur pen-

film, pe
la recentul Festival

Rezultate 
sub posibilități

al organizației de partid 
al consiliului de conducere al 
gospodăriei colective, organi
zația de bază U.T.M. a pus 
in centrul muncii politice mo
bilizarea tuturor tinerilor co
lectiviști la lucrările din 
campania agricolă de toam
nă. Au fost stabilite sar
cini concrete pentru fiecare 
tînăr : unii la recoltatul flo- 
rii-soarelui, alții la tratatul 
și selecționatul semințelor, 
alții la transportul îngră
șămintelor naturale pe cimp.

Aceeași preocupare față de 
buna pregătire a campaniei 
agricole de toamnă au mani
festat-o și colectiviștii 
Berezeni, Rîșești și din 
sate și comune.

Rezultatele obținute pe 
samblul raionului nu sînt însă 
pe măsura condițiilor 
sibilităților, multe 
fiind rămase în urmă 
timpul înaintat. De 
pînă acum cîteva zile erau 
pregătite pentru însămînțări 
numai 15 la sută din supra
fețele planificate. In același 
timp era asigurată numai 26 
la sută din sămînța necesară 
și se transportaseră pe cimp 
cantități prea mici de îngră
șăminte naturale. Mult răma
se în urmă sînt comunele Ră- 
ducăneni, Lunca Banului, 
Șchipoeni și altele.

O contribuție importantă la 
urgentarea lucrărilor în uni
tățile agricole socialiste din 
aceste comune o poate aduce 
tineretul. Pentru aceasta însă, 
este necesar ca organizațiile 
U.T.M. din satele și comunele 
raionului Huși să pună în 
aceste zile în centrul muncii 
politice pe care o desfășoară 
mobilizarea tuturor tinerilor 
la toate muncile din campa
nia agricolă de toamnă.

și po- 
lucrări 

față de 
pildă,

e multe străzi ale 
Sofiei și în multe 
alte orașe și sate 
din Bulgaria, există 
monumente ori plăci 
comemorative ca.e 

amintesc despre eroismul luptă- 
pentru 

po-
lorilor antifasciști căzufi 
libertatea și viitorul fericit al . 
porului bulgar. Multe dintre ele 
nu au nume, fiindcă — în 
întunecați ai fascismului — 
care s-au lipsit „de muncă, 
nă, voie bună, cuvinte de mîn- 
gîiere și chiar de lumina soa
relui", pentru ca toți oamenii să 
se poată cîndva bucura din plin 
de toate acestea, au renunțat șl 
la adevăratul lor nume, păstrîn- 
du-și ca principală identitate pe 
aceea de „luptători pentru feri
cirea poporului".

Nu putem ști care dintre mo
numente a fosf ridicat în amin
tirea eroilor care au inspirat pe 
cineaștii bulqari în realizarea 
zguduitorului film „Am fost ti
neri". Probabil că nu unul sin
gur, ci toate acelea care cin
stesc memoria sutelor de tineri 
căzufi în lupta împotriva fascis
mului. Desigur că un frumos și 
înălțător monument închinat ti
nerilor luptători antifasciști este

anii 
cei 
tih-

IOSIF SA VA

Sviatoslav Richter

Precedat 
lucitei 
din ultimii ani, 

lini a stîrnit curiozitatea 
blicului în bună măsură 
prin conținutul deosebit
interesant al programului 
său. Evitind căile bătătorite 
de repertoriul pianistic, artis
tul italian merită toată recu
noștința noastră pentru faptul 
de a ne fi dezvăluit valoarea 
creației lui M. Clementi. Com
pozitor, pianist și pedagog cu 
renume mondial pe vremea 
lui, Clementi este cunoscut 
astăzi aproape exclusiv ca au
tor de lucrări didactice, deși 
opera sa cuprinde nu mai pu
țin de 64 de sonate pentru 
pian, printre care unele de o 
mare frumusețe, după cum a 
dovedit cea înscrisă în pro
gramul lui Ciccolini.

Tot atit de îmbucurătoare a 
fost și audiția admirabilei 
fantezii „Călătorul" de Schu
bert care, ca de altfel toată 
opera pianistică a lui Schu
bert, apare mult prea rar în 
repertoriile pianiștilor zilelor 
noastre. In partea a doua a 
concertului au figurat apoi 
binecunoscutele Preludii (Cae- 
tul I) de Debussy și — o sur
priză dintre cele mai plăcute 
- „Fantezia baetica" una din 
cele mai valoroase lucrări ale 
lui Manuel de Falia.

înzestrat cu o tehnică de o 
mare precizie și siguranță, 
Ciccolini se situează, fără în
doială, printre cei mai de 
seamă pianiști contemporani 
din tînăra generație. Plin de 
temperament și de sensibili
tate - însușiri manifestate în
deosebi în „Călătorul" de 
Schubert și „Fantezia baetica" 
de De Falia - Ciccolini se 
caracterizează înainte de toa
te prin luciditate și un pro
fund simț al stilului. Arta lui 
ne îneîntă printr-o îmbinare 
armonioasă a intuiției cu ju
decata, printr-un sentiment 
caid, dar întotdeauna stăpinit 
de o gîndire clară și plină de 
respect față de intențiile com
pozitorilor interpretați.

I. C. SPIRU

Rezultatele
(Urmare din pag. l-a)

„Concursul de la 
București este al 
doilea Concurs In
ternațional la ca
re particip după 
Geneva — a decla
rat concurenta fran
ceză Ia secția canto 
SIMONE RIST-RO- 
CHEFORT. Sînt 
pentru prima oară 
în Romînia și Bucu- 
reștiul m-a impre
sionat foarte mult. 
Mi-au plăcut în 
special noile con
strucții, șoseaua Ki- 
seleff, „Casa Scîn- 
teii" și locurile pi
torești din împreju
rimile orașului. Do
resc foarte mult să 
mai cunosc și alte 
locuri frumoase din 
țara dv. îmi pare 
rău — a spus în 
continuare cîntă-

reața franceză 
că n-am 
bilitatea 
arta de 
virtuos, 
dirijor a lui Enescu, 
a cărui faimă e 
foarte mare în țara 

îi prețuiesc 
foarte mult 
și aș vrea 
folosesc de 
cit voi sta 
mînia ca să 
și alte lucrări 
lui Enescu, să iau 
contact mai apro
piat cu muzica ro- 
mînească".

„Sînt nespus de 
fericită că mă aflu 
din nou în Romî- 
nia — a declarat 
dirijoarea DANU
TA 
SKA, 
rea

avut posi- 
să admir 

violonist 
pianist și

mea.
creația 
să mă 
timpul 
în Ro- 
cunosc 

ale

KOLODZIEJ- 
conducătoa- 

grupului de

concurenți polonezi. 
Mă bucur că voi 
putea veni în con
tact cu ooncurenții, 
că voi putea lua 
parte la concertele 1 
Festivalului, că am 
prilejul să admir 
arta marelui diri
jor romîn, George 
Georgescu, pe care 
îl prețuiesc.

Vorbind apoi in 
numele concuren- 
ților polonezi, Da
nuta Kolodziejska 
a spus printre al
tele : „Tuturor ne 
place țara dv. și 
sîntem impresio
nați de grija și a- 
tenția cu care ne 
înconjurați. Ne sim
țim foarte bine și 
așteptăm cu nerăb
dare rezultatele 
Concursului".

nă) ; 17. Claire Hodgkins
(S.U.A.).

LA PIAN ;
1. Dan Grigore (R. p. Ro-mî- 

nă) ; 2. Pao Hwei Chao (R. P. 
Chineză) ; 3. Rujka Ciarakcie* 
va (R. p. Bulgaria) ; 4. Hong 
Teng (R. p. Chineză) ; 5. 
Jerzy Witkowski (R. p. po_ 
loină) ; 6. Hermann Wolf (R. D. 
Germană) ; 7. Emile Lelouxh 
(Franța) ; 8. Ileana lanky (R. 
P. Română) ; 9. Bernadette
Garcon (Franța) ; 10. William 
Corbett Jones (S U.A.) ; 11. A- 
rie Vardi (Izrael) ; 12. Brigitte 
Jeanne Trannoy (Franța) ; 13. 
Maria Cristian (R. P. Romî- 
nă) ; 14. Iacob Maxin (S.U A.); 
15. Jerzy Lukowicz (R. p. po
lonă) ; 16. Svetla Proțici (R. P. 
Bulgaria); 17. Gheorghe Singer 
(R. P. Română) ; 18. Theodor 
Paraschivescu (R. P. Romînă); 
19- Constantin Iliescu (R. P. 
Romînă) ; 20. Dietrich Brauer 
(R. D- Germană).

LA CANTO:
1. Elena Simionescu (R. P. 

Romînă) ; 2. Iulia Buciuceanu

Organizarea
(Urmare din pag. l-a)

acolo unde era mai greu, dar 
nici Vasile Trifan și Ionică 
Constantin nu se dădeau în
vinși. La sfîrșitul schimbului 
cu toți am împărtășit bucuria: 
macaraua a fost montată cu 
o jumătate de oră înainte față 
de angajament-

Dar cite exemple nu mai 
sînt. Mi-amintesc că odată 
conducerea schelei ne-a repar
tizat sonda 429 pentru 
trece la exploatare prin 
lift. Ni s-au fixat patru 
pentru aceasta. Membrii
găzii s-au angajat să execute 
lucrarea de bună calitate și 
să reducă timpul la jumătate. 
Nu era lucru ușor de realizat. 
Am luat măsuri pentru a ne

a o 
gaz- 
zile 
bri-

AM FOST TINERI
chiar acest 
tafe distins
International al Filmului de la 
Moscova cu 
tru excepționale calități artistice.

„Să nu uităm niciodată pe cei 
care s-au jertfit pentru fericirea 
noastră" — a spus Binka Jeliaz
kova, regizoarea filmului, adre- 
sîndu-se spectatorilor noștri cu 
prilejul prezentării în premieră de 
gală a acestei valoroase creații 
a cinematografiei, bulgare.

„Să nu uităm.»."---- acesta este
subtextul răscolitor al fiecărei 
imagini din film. El este astfel 
legat de fot ce se petrece pe 
ecran, are semnificații atît de 
complexe și variate, încît pătrun
de rn conștiința fiecărui specta
tor. „Am fost tineri" este un 
film care te copleșește prin fru
musețea si dramatismului lui, te 
îndeamnă la multiple și adinei 
reflecții, te determină să-ți con
frunți însușirile morale cu cele 
ale eroilor lui și, mai ales, are 
darul de a-ti întări hofărîrea de 
a luofa. cu nestrămutată tărie, 
împotriva tuturor acelora care în
cearcă să reînvie domnia întu
necată și crudă a fascismului.

„Am fost tineri" nu este nu
mai povestea luptei, dragostei și

jertfei lui Dimo și Veska, ci a 
unei întregi generalii a cărei ti
nerele nu s-a confundat cu flo
rile primăverii, cu rîsetele voioa
se sau cu șoaptele de dragoste 
rostite sub clar de lună, ci s-a 
împletit cu șuierul sirenelor, cu 
răpăitul mitralierelor, cu explo
ziile bombelor și cu întunericul 
beciurilor umede, pe pereții că
rora se păstrează urmele sînge-

CRONICA
FILMULUI

lui scurs din rănile luptătorilor 
pentru libertate, torturafi cu săl
băticie. Avind de îndeplinit o 
acfiune foarte periculoasă, Dimo 
dă prietenei sale o scrisoare, 
ruqînd-o să n-o deschidă decît 
dacă nu se va mai întoarce. In 
ea îi spunea : „Te iubesc, nu 
știu cît de mult, fiindcă iubesc 
acum pentru prima oară. Noi 
ne-am unit drumurile nu ca să 

■ trăim, ci ca să murim...".
Există în aceste cîteva 

pe cît de simple pe atît 
duitoare, o necruțătoare

cuvinte, 
de zgu- 
acuzare

muncii mereu mai bună
organiza bine munca, după 
ceasornic, căci aici vedeam 
noi rezerve care să ne per
mită realizarea angajamentu
lui. Ne-am aprovizionat mai 
întîi cu toate sculele necesare 
(elevatori, pene cu ring, 
clești) pentru ca să nu fim 
nevoiți, în timpul lucrului, să 
alergăm după o sculă sau 
alta. Am împărțit apoi oame
nii din brigadă de posturi, 
după pregătirea fiecăruia și 
am pornit la lucru- Angaja
mentul ne-a fost lege : timpul 
de executare a lucrării a fost 
redus la jumătate.

Am dat aceste două exem
ple pentru ca să arăt că lupta 
pentru realizarea angajamen
tului de a reduce lunar timpul 
de intervenții cu 15 la sută

se dă în fiecare zi. Rea
lizarea și depășirea zilnică a 
planului ne asigură de fapt 
îndeplinirea angajamentului 
pe întreaga lună. Iulie a fost 
prima lună care contează pen
tru obținerea titlului de 
lectiv de muncă fruntaș, 
tunci brigada a reușit

£ £

co-
A- 
să 

scurteze termenul de inter
venții cu 28 la sută față de 
15 la sută cît era angajamen
tul. Și la celelalte obiective 
ne-am îndeplinit punct cu 
punct toate prevederile. In lu
na august de asemenea am 
obținut reeultate bune. Pînă 
la sfîrșitul celei de a treia 
luni mai este. Noi sîntem ho- 
tărîți să muncim în așa fel în
cît de data aceasta brigada 
noastră să obțină titlul de co
lectiv de muncă fruntaș și să-l 
poarte cu cinste. Desigur, la 
aceasta ne ajută 
în ultimul timp 
nizat munca în 
bine.

și faptul că 
ne-am orga- 
brigadă mai

Primirea ia Marea 
Adunare Națională 

a ansamblului artistic 
ai Uniunii democrate 
a tineretului cipriot
Tovarășul Șteian Voitec, 

președintele Marii Adunări 
Naționale, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a primit 
luni la amiază pe membrii 
ansamblului artistic al Uniu
nii democrate a tineretului 
cipriot (E.D.O.N.), în frunte 
cu Mihalis Olimpios, secretar 
general adjunct al Uniunii 
democrate a tineretului ci
priot. Ansamblul întreprinde 
un turneu în țara noastră la 
invitația C.C. al U.T.M., ca 
răspuns la vizita făcută m 
Cipru de către un grup fol- 
doric al Ansamblului artistic 
al Uniunii Tineretului Munci
tor.

La primire, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a 
participat tovarășul Virgil 
Trofin, prim-secretaj al C.C. 
al U.T.M.

(Agerpres)
——®------

Informații
Luni dimineața a sosit în 

Capitală Rafie Asha, noul 
ambasador al Republicii A- 
rabe Unite la București.

La sosire, în Gara de Nord, 
ambasadorul Rafic Asha a 
fost salutat de Nicu Șerban, 
director ad-interim al Proto
colului Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost de față membrii 
Ambasadei Republicii Arabe 
Unite la București, în frunte 
cu Saad Mortada, însărcinat 
cu afaceri ad-interim, precum 
și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
O delegație guvernamen

tala indoneziana a șoșit du
minică seara în Capitală. De
legația este condusă de mi
nistrul Construcțiilor și Dez
voltării al Indoneziei, Chairul 
Saleh, copreședinte al Comi
siei guvernamentale mixte 
permanente de colaborare 
economică și tehnică romîno- 
indoneziană.

Luni dimineața tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a primit pe Chairul 
Saleh, ministrul Construcțiilor 
si Dezvoltării, și pe, ceilalți 
membri ai delegației guverna
mentale indoneziene.

---- w-----

primei etape
(R. P. Romînă); 3. Elena Bald- 
jieva (R. P. Bulgaria); 4. Juri 
Mazurok (U.R.S.S.); 5. Pom
pei Hărăstășanu (R. P. Romî
nă); 6. Țoi Cian Rim (R.P.D. 
Coreeană); 7. Dan Iordăches- 
cu (R. P. Romînă); 8. Constan
tin Gh. Dumitru (R. P. Romî
nă); 9. Pavel Gherdjikov (R.P. 
Bulgaria); 10. Huang Kwei 
Chung (R. p. Chineză); 11. 
Nedialka Delibașcva (R. P. 
Bulgaria); 12. Serghei Iako
venko (U.R.S.S.); 13. Ion Bu- 
zea (R. P. Romînă); 14. Corne- 
liu Fînățeanu (R. P. Romînă); 
15. Elena Cotrubaș (R. P. Ro
mînă); 16. Alis Manukyan 
(Turcia); 17. Ion Iercoșan (R.P. 
Romînă); 18. Ion Budoiu (R.P. 
Romînă); 19. Agatha Druzescu 
(R. P. Romînă); 20. Dorothea 
Palade (R. P. Romînă); 21. 
Nadejda Vilimova (R. S. Ceho
slovacă); 22. Emma Șarkisian 
(U.R.S.S.); 23. Nins. Silnikova 
U.R.S.S.); 24. Ladislau Konya 
(R. P. Romînă); 25. Liudmila 
Simonova (U.R.S.S.); 26. Ay- 
han Baran (Turcia); 27. Maria 
Romașcanu (R. P. Romînă); 
28. Pantazi Marian (R. P. Ro
mînă); 29. Roman Horak (R.S, 
Cehoslovacă) ; 30. George Kri- 
nos (Grecia).

Solii artei sovietice 
în mijlocul 
muncitorilor 

de la Uzinele 
„ Semănătoarea “
Pentru muncitorii, tehni

cienii și inginerii uzinelor 
„Semănătoarea" ziua de luni 
a fost așteptată cu nerăbdare. 
Ei au avut ca oaspeți în a- 
ceastă după-amiază pe mem
brii orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii sovietice. în 
sala clubului uzinelor, cele 
peste 400 de locuri au fost 
ocupate din vreme. Salutați 
cu vii aplauze, membrii or
chestrei, dirijată de Ghenadi 
Rojdestvenski, artist emerit 
al R.S.F.S. Ruse, au interpre
tat rapsodia a Il-a de Geor
ge Enescu, poemul simfonic 
„Don Juan" de Richard 
Strauss, și simfonia a V-a de 
Ceaikovski.

la adresa fascismului și războiu
lui, o fierbinte chemare la luptă 
pentru apărarea vieții, a tinere
ții și dragostei.

Scenaristul Hristo Ganev și re
gizoarea Binka Jeliazkova nu au 
redat în filmul lor acțiuni de 
mare amploare ale tinerilor ile
galiști. Ei au subliniat însă greu
tățile luptei lor, eforturile făcute 
pentru găsirea unor mijloace cit 
mai eficiente în vederea zdro
birii cotropitorilor fasciști. „Ce 
bine ar fi dacă am putea să-i 
nimicim numai cu voința noas
tră" — exclamă Dimo, înciudat 
că bomba lăsată — cu prețul 
unor mari riscuri — într-un res
taurant frecventat de nemți, n-a 
explodat

Cineaștii bulgari au urmărit cu 
o admirabilă cunoaștere a psiho
logiei tinerilor reacțiile sufletești 
ale eroilor, evoluția lor morală, 
amestecul de naivitate și dîrze- 
nie, frămînfările și visurile lor, 
reliefînd în permanentă acea se
ninătate proprie celor care știu 
unde merg și sînt 
fească totul pentru 
lului lor măref.

„Am fost tineri" 
care impresionează 
conținutul său ci și prin excep
ționala sa realizare artistică. Este

gala să jert- 
afingerea fe-

este un film 
nu numai prin

vorba deopotrivă de ineditul mij
loacelor cinematografice folosite 
cu fantezie și sensibilitate de re
gizoarea Binka Jeliazkova, de 
imaginea, uneori uimitor de fru
moasă și expresivă, realizată de 
operatorul Vasil Holiolcev cît și 
de interpretarea admirabilă, ca
racterizată printr-o trăire sinceră 
și simplitate emoționantă, a ti
nerilor actori Rumiana Karabelo- 
va (Veska), Dimitr Bpinozov (Di
mo) și Gheorghi Naumov (Mfșka). 
O mențiune specială merită crea
ția de neuitat a tinerei actrife 
Ludmila Ceșmedjieva, care inter
pretează rolul complex și impre
sionant al infirmei Țvetatf

„Am fost tineri" esfe* un film 
pe care trebuie să-l vadă orice 
tînăr spectator. Cînd veți urmări, 
cu ochii umeziți de emoție, po
vestea dramatică dar înălțătoare 
a eroilor lui, amintiți-vă de mi
nunatele versuri ale poetului so
vietic Stepan Șcipaciov închinate 
tuturor celor care au luptat pen
tru libertatea și fericirea oameni
lor de pretutindeni:
„Stelele sclipesc, orașul doarme 
Uiți de toate — ești îndrăgostit... 
Poate azi iubești fiindcă ostașul 
N-a putut iubi pîn-la sfîrșif".

Simpozion cu tema 
ale situației

în aula „Mihail Eminescu" 
Universității ,-,Al. I. Cuza“ 

la

IRINA DRĂGAN

a 
din Iași a avut loc luni 
amiază un simpozion cu tema 
„Problemele actuale ale 
tuației internaționale".

La această manifestare or
ganizată de Comitetul regio
nal de luptă pentru pace îm
preună cu filiala locală a 
S.R.S.C. au participat nume
roși oameni ai muncii din fa
brici și uzine, oameni de cul
tură, artă și știință, funcțio
nari, studenți, gospodine.

Prof. univ. Nicolae Calini- 
cenco, președintele Comitetu
lui orășenesc Iași de luptă 
pentru pace a vorbit despre 
politica consecventă de pace 
și coexistență pașnică dusă de 
țările socialiste, despre efortu
rile lor continue, perseveren
te, de a rezolva prin tratative 
toate problemele internaționa
le litigioase. Conferențiarul a 
subliniat că poporul romîn a-

si-

„Problemele actuale 
internaționale"

probă și sprijină Pe deplin 
măsurile luate de guvernul 
Uniunii Sovietice și de alte 
țări socialiste pentru întărirea 
capacității lor de apărare, mă
suri impuse de încordarea si
tuației internaționale datorită 
intensificării pregătirilor de 
război din partea țărilor im
perialiste.

Prof. univ. Cristofor Simio
nescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., rectorul 
Institutului politehnic din 
Iași, s-a referit în cuvîntul 
său Ia însemnătatea deosebită 
a propunerilor Uniunii Sovie
tice pentru dezarmarea gene
rală și totală, cea mai sigu
ră soluție pentru evitarea u- 
nui război termonuclear.

Au mai vorbit prof. univ. 
Gheorghe Gheorghiev, Ilie Pa- 
tapi, muncitor la atelierele de 
reparat material rulant „Ili« 
Pintilie". și Valeriu Georges
cu, student la Institutul poli
tehnic.



0ȘȘȘ

*

Cea mai importantă problemă actuală:
Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov 

la mitingul consacrat punerii în funcțiune 
a hidrocentralei .Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.* 

încheierea Tratatului cu Germania 
va consolida pacea in întreaga lume

Acordarea 
unor înalte distincții 

constructorilor 
hidrocentralei 

de pe Volga „Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S/'

dezarmarea generală și totală
Publicarea comunicatului comun sovieto-indian

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
TASS transmite : 
Uniunii Sovietice

STALINGRAD 10 (Agerpres). TASS transmite : La 10 sep
tembrie, intr-un cadru festiv, a fost pusă în funcțiune Hidro
centrala „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S." de pe Volga.

Cu acest prilej, în ajun au sosit la Stalingrad Nikita Hruș
ciov, Dmitri Poleanski, Ghennadi Voronov.

Luînd cuvîntul în orașul Voljski la mitingul consacrat dă
rii în exploatare a hidrocentralei „Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.", Nikita Hrușciov a transmis constructorilor centra
lei din însărcinarea Comitetului Central al P.C.U.S., a Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a Guvernului sovietic 
un salut fierbinte și felicitări pentru această deosebită victorie 
in muncă.

Construirea acestui nod hi
draulic, a spus Hrușciov, este 
intr-adevăr o pagină minuna
tă în cronica eroică a construi
rii comunismului, un dar de 
muncă destoinic al oamenilor 
sovietici făcut Congresului al 
XXII-lea al partidului-

Trecînd la problemele situa
ției internaționale, N. S. Hruș
ciov a arătat că, luînd cu
vîntul la mitingul prieteniei 
sovieto-indiene de la Mosco
va, a expus destul de amănun
țit poziția Uniunii Sovietice 
în cele mai importante pro
bleme internaționale și că la 
cele spuse la acest miting se 
poate adăuga că în lume s-a 
creat o situație acută. Princi
palele puteri imperialiste in
tensifică în fel și chip cursa 
înarmărilor, ne amenință pe 
față și în același timp încear
că, în pofida faptelor eviden
te, să prezinte Uniunea Sovie
tică ca principalul vinovat 
pentru încordarea internațio
nală. •

Președintele Franței, gene
ralul de Gaulle, a spus N- S. 
Hrușciov, a declarat la confe
rința sa de presă din 5 sep
tembrie că Uniunea Sovieti
că a tolerat timp de 16 ani si
tuația din Berlin, „pe care a 
stabilit-o ea însăși, a creat-o 
împreună cu Statele Unite ale 
Americii și Anglia la confe
rința de la Potsdam", iar 
acum, deodată, s-a apucat să 
ceară modificarea ei. Spunînd 
acestea, președintele se că
lăuzește evident de regula — 
dacă faptele nu corespund 
concepției lui, atunci cu atît 
mai rău pentru fapte. Această 
manieră însă nu este prea si
gură, a observat N. S- Hruș
ciov.

Oare la Potsdam s-a căzut 
de acord asupra modului cum 
s-ar putea transforma Ber
linul occidental, într-o bază a 
diversiunii și spionajului ? 
Sau acolo se stabilea modul 
în care să fie reînviat mili
tarismul german sau felul în 
care să i se pună Ia dispozi
ție arme ? Actuala conjunc
tură din Republica Federală 
Germană și din Berlinul oc
cidental nu are nimic comun 
cu ceea ce s-a înscris în acor
dul de la Potsdam. Niciodată 
nu am fost de acord ca for
țele militarismului să-și ridi
ce din nou capul în Germania 
occidentală.

Uniunea Sovietică, Republi
ca Democrată Germană, nu
meroase alte state desfășoară

de mulți ani lupta împotriva 
spiritului revanșard și milita
rist din Germania occidentală, 
pentru normalizarea situației 
în Berlinul occidental, pentru 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, care trebuie să 
apere temeinic viața și secu
ritatea popoarelor Europei, să 
consolideze pacea în întreaga 
lume.

Problema Tratatului de pace 
cu Germania, a spus Hrușciov, 
nu a apărut azi sau ieri. El 
a amintit că guvernul sovie
tic a prezentat propuneri în 
problema reglementării pașni
ce cît mai urgente cu Germa
nia și în anul 1952, și în anul 
1954, și în anul 1958, și în anul 
1959.

Ce auzim însă ca răspuns 
din partea puterilor occiden
tale ? Propunerile noastre paș
nice, poziția noastră sînt de
naturate, iar cînd insistăm 
pentru rezolvarea problemei 
germane și spunem că vom 
încheia, că vom încheia nea
părat Tratatul de pace cu Re
publica Democrată Germană, 
dacă puterile occidentale și 
Republica Federală Germană 
vor refuza să semneze trata
tul de pace, — sîntem învinui- 
ți de o pretinsă agresivitate. 
Rezultă că încheierea tratatu
lui de pace este o amenințare, 
iar menținerea rămășițelor 
războiului trecut este aproape 
o contribuție la cauza păcii.

In prezent oameni de stat 
— mă refer mai cu seamă la 
cancelarul Adenauer, pre
ședintele de Gaulle și primul 
ministru al Angliei, Macmil
lan, a subliniat Hrușciov, în
deamnă să se adepte o „po
ziție fermă" împotriva propu
nerilor pașnice sovietice- Dar, 
fermitatea în relațiile inter
naționale trebuie întotdeauna 
să se îmbine cu echitatea și 
elasticitatea, a arătat Hruș
ciov.

Hrușciov a amintit că de 
Gaulle în cadrul conferinței 
sale de presă a proorocit ,,o 
dezorganizare totală în Ru
sia" în caz de război, și, nici 
mai mult nici mai puțin decît 
„prăbușirea puterii sovietice".

Bineînțeles, a spus Hrușciov, 
vom avea pierderi grele în
tr-un asemenea război, dar, 
trebuie să-1 întrebăm pe pre
ședintele Franței despre ceea 
ce a trecut sub tăcere : ce va 
mai rămîne din țara lui, dacă 
imperialiștii vor târî lumea în
tr-un război ?

Trebuie folosite toate posi-

bilitățile pentru rezolvarea 
problemelor litigioase dintre 
state pe calea tratativelor și 
pe calea unei rezolvări echi
tabile, care să consolideze pa
cea și să excludă dezlănțuirea 
unui război de către agresori 
nu numai în prezent dar și în 
viitor-

Hrușciov a sprijinit întruto
tul cuvintele președintelui de 
Gaulle că trebuie să aibă loc 
tratative, că aceste tratati
ve vor avea loc. Hrușciov a 
subliniat, de asemenea, că și 
cancelarul Adenauer, care se 
pronunța insistent împotriva 
tratativelor pașnice, și-a schim
bat poziția în ultimul timp.

Așadar, judecind după de
clarațiile conducătorilor din 
Occident, a declarat Hrușciov, 
în prezent au apărut licăriri 
promițătoare. Președintele Sta
telor Unite ale Americii, Ken
nedy, primul ministru al Ma
rii Britanii, Macmillan, a re
marcat el, s-au declarat, după 
cum se știe, în favoarea tra
tativelor.

Noi am propus întotdeauna 
tratative pașnice, a spus Hruș
ciov. Dacă oamenii de stat 
occidentali ar fi dat ascultare 
glasului rațiunii, nu ar fi exis
tat actuala încordare interna
țională deosebit de acută, nu 
ar fi existat psihoza războini
că, care domnește acum în 
Occident. Ar fi fost rezolvate 
de mult cele mai urgente pro
bleme, care provoacă această 
încordare, ar fi fost netezită 
calea spre colaborarea între 
state.

Niciodată însă nu este tîr- 
ziu să se facă o treabă bună, 
a subliniat Hrușciov, de aceea 
salutăm pe cei care adoptă 
pozițiile coexistenței pașnice 
și ale rezolvării problemelor 
litigioase prin mijloace pașni
ce, pe calea tratativelor, iar 
nu pe calea armelor. Salutăm 
pe cei care se pronunță pen
tru dezarmare, spre a exclude 
pentru totdeauna războiul din 
relațiile dintre state, pe cei 
care își dau seama de nece
sitatea reglementării pașnice 
cu cele două state germane.

Hrușciov a subliniat că po
porul sovietic ar dori să tră
iască în prietenie cu poporul 
american, cu popoarele Fran
ței, Angliei. Italiei și celor
lalte țări, precum și cu între
gul popor german, după cum 
trăiește în prietenie cu po
porul Republicii Democrate 
Germane-

Poporul nostru nu este ran
chiunos, a spus Hrușciov, el își 
dă seama bine întotdeauna că 
nu trebuie să trăiești cu tre
cutul, ci cu prezentul și 
viitorul-

MOSCOVA 11 (Agerpres).— 
TASS transmite: Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a hotărît ca hidrocentrala de 
la Stalingrad să se numească 
„Hidrocentrala de pe Volga — 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.".

Pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinii construirii 
acestei hidrocentrale, care este 
cea mai mare din lume, di
recția șantierului „Stalingrad- 
ghidrostroi" ții Institutul „Ghi- 
droproekt" au fost distinse cu 
ordine Lenin. Trusturile „Ghi- 
dromelianizația" și „Ghidroe- 
lektromontaj", care au parti
cipat la construirea hidrocen
tralei au fost decorate cu or
dine Steagul Roșu al Muncii.

S-a acordat titlul de Erou 
al Muncii Socialiste unui nu
măr de șase constructori și 
montori ai hidrocentralei de 
Ia Stalingrad. Alexandr Ale
xandrov, Erou al Muncii So
cialiste, șeful șantierului „Sta- 
lingradghidrostroi" a fost de
corat cu medalia de aur „Se
cera și ciocanul" clasa doua.

S-au decernat ordine și me
dalii ale Uniunii Sovietice la 
2.013 muncitori, ingineri, teh
nicieni și funcționari care s-au 
distins în mod deosebit. 64 de 
persoane au fost 
ordinul Lenin.

decorate cu

Guvernele 
și Indiei 

consideră că sarcina lor prin
cipală este asigurarea unei 
păci trainice, se spune în co
municatul comun sovieto-in
dian dat publicității la Mos
cova.

Aceas,ta este cu atît mai im
portant în momentul de față 
ținîndu-se seama de actuala 
situație internațională primej
dioasă.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U-R.S.S-, Nikita 
Hrușciov, a expus în cursul 
convorbirilor cu primul minis
tru al Indiei, Jawaharlal(|Ne- 
hru, poziția guvernului sovie
tic în problema încheierii Tra
tatului de pace cu Germania- 
Nehru a fost de acord cu N- S- 
Hrușciov că în prezent faptul 
existenței celor două state 
germane nu poate fi ignorat 
și că orice încercare de a mo
difica granițele ar avea con
secințe periculoase.

Primul ministru al Indiei a 
scos în evidență necesitatea 
acută de a se căuta o soluție 
pașnică a problemei germane, 
pe calea unor tratative între 
toate părțile interesate.

N. S- Hrușciov și-a expri
mat părerea că în actualele 
condiții un acord cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală în condițiile unui control 
internațional strict și eficient 
constituie singura cale posi
bilă de încheiere într-un timp 
scurt a unui acord cu privire 
la interzicerea exploziilor ex
perimentale cu arma atomică 
și arma termonucleară.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a decla
rat că guvernul și poporul so
vietic doresc din tot sufletul 
să treacă la aplicarea în viață 
a măsurilor cu privire la de
zarmarea generală și totală în 
condițiile unui control inter
național strict, dacă puterile 
occidentale vor consimți la în-

portantă etapă spre întărirea 
înțelegerii reciproce, colabo
rării și prieteniei dintre Uniu
nea Sovietică și India.

cu

importantă 
află astăzi

al Indiei a

cheierea tratatului de dezar
mare pe această bază.

Nehru a declarat că este de 
acord cu N. S. Hrușciov că 
dezarmarea generală și totală, 
în condițiile unui control in
ternațional riguros și efectiv 
constituie cea mai 
problemă care se 
în fața lumii.

Primul ministru
făcut cunoscute președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U R-S-S. rezultatele recentei 
conferințe de la Belgrad a ță
rilor neangajate. N. S- Hruș
ciov a fost de acord că colo
nialismul sub toate formele 
și manifestările lui și mai cu 
seamă acțiunile autorităților 
coloniale portugheze din An
gola și din alte părți trebuie 
condamnate categoric.

în comunicat se subliniază 
că vizita primului ministru 
Nehru în U.R.S.S. a constituit 
o manifestare elocventă a 
prieteniei sincere dintre po
poarele sovietic și indian. Pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a exprimat con
vingerea fermă că această vi
zită constituie o nouă și im-

Un simbol al muncii
creatoare a oamenilor

pașnice, 
sovietici

J. Nehru : „Problema
Berlinului poate 

fi rezolvată"
DELHI 11 (Agerpres). - Cu 

prilejul sosirii la Delhi, după 
vizita făcută în Uniunea So
vietică, primul ministru al 
Indiei, Nehru, a declarat pe 
aeroport ziariștilor că pro
blema Berlinului, după pă
rerea sa, poate fi rezolvată. 
Nehru și-a exprimat speranța 
că șefii guvernelor marilor 
puteri se vor întîlni în scopul 
reglementării problemei ger
mane. El a subliniat că șeful 
guvernului sovietic, N.S. Hruș
ciov, nu refuză să participe la 
o asemenea întîlnire. Nehru a 
adăugat că nici Kennedy și 
nici Macmillan nu refuză să 
participe la o întîlnire.

Referindu-se la hotărîrea 
guvernului sovietic de a relua 
experiențele cu arma atomică, 
Nehru a citat cuvintele lui 
N. S. Hrușciov că guvernul 
sovietic, cu durere în suflet, a 
fost nevoit să recurgă la a- 
ceastă acțiune și că în condiții 
favorabile Uniunea Sovietică 
va înceta experiențele ato
mice.

MOSCOVA 10 (Agerpres), — 
TASS transmite: Comuniștii orga
nizației de partid Moscova a 
P.C.U.S. au ales în unanimitate 
ca delegați la Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S. pe Leonid Brej
nev, Ekaterina Furfeva, Nikita 
Hrușciov, Nikolai Ignatov, Frol 
Kozlov, Alexei Kosîghin, Otto 
Kuusinen, Anastas Mikoian, Nu- 
ritdin Muhitdinov, Dmitri Polean
ski, Mihail Suslov, Nikolai Șver- 
nik, Ghennadi Voronov și Viktor 
Grișin.

Printre delegați se află pilotul 
cosmonaut luri Gagarin, S. Koto
va, Erou al Muncii Socialiste, a- 
jufor de maistru la Fabrica<r„Ka- 
linin", A. Stepanov, mecanic, 
Erou al Muncii Socialiste, mareșa
lul Malinovski, ministrul Apărării 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

-•--------

Lupta 
pentru rezolvarea 

problemei germane — 
o sarcină principală 
a tineretului iubitor 

de pace
CHEMAREA F.MT.D. 

ADRESATĂ TINERETULUI 
LUMII

Pregătirile S.U.A. pentru reluarea exploziilor 
nucleare se desfășoară de mai multe luni

Asocia- 
referin- 
cercuri

U.R.S.S. va lansa variante mai puternica 
și mai perfecționate de rachete purtătoare 
cu mai multe trepte pentru obiecte cosmice

Experiențele vor avea loc în Oceanul Pacific 
între 13 septembrie — 15 octombrie

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: în cadrul 
planului lucrărilor de cerce
tări științifice și experimenta
le de proiectări pentru cuce
rirea continuă a spațiului cos
mic, oamenii de știință și 
poiectanții sovietici au pregă
tit pentru a fi experimentate 
variante mai puternice și mai 
perfecționate de rachete pur
tătoare cu mai multe trepte 
pentru obiecte cosmice. Lansa
rea unor asemenea rachete 
fără ultimele trepte vor fi e- 
fectuate în regiunea părții 
centrale a Oceanului Pacific, 
mărginită cu următoarele co
ordonate :

Latitudine nordică : 10 gra
de 20 minute ; 11 grade 30 rni- 
nute ; 9 grade 10 minute ; 8 
grade 05 minute.

Longitudine vestică: 170
grade 30 minute ; 167 grade 
55 minute ; 166 grade 45 mi
nute : 169 grade 20 minute.

în cursul lansărilor, în a- 
ceastă regiune se vor afla 
nave ale flotei sovietice în
zestrate cu mijloace speciale 
de măsurat.

In scopul asigurării secu
rității, agenția TASS este îm-

că gu- 
guver-

puternicită să declare 
vernul U.R.S.S. solicită _ 
nele celorlalte țări, care utili
zează căi maritime și aeriene 
în Oceanul Pacific, să dea 
instrucțiuni organelor de re
sort ca în perioada lansării 
rachetelor navele și avioanele 
să nu intre în regiunea zonei 
maritime și a spațiului aerian, 
mărginite de coordonatele 
sus-menționate.

Lansările vor fi efectuate în 
intervalul 13 septembrie — 15 
octombrie a.c.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Corespondenții din Las Vegas 
(Nevada) ai agenției 
ted Presse relatează, 
du-se Ia surse din
competente, că Statele Unite 
au pregătit pentru explozie 
24 de bombe pe poligoanele 
experimentale ale arsenalului 
lor de arme nucleare.

Pregătirile pentru reluarea 
de către Statele Unite a ex
ploziilor nucleare se desfășoa
ră de mai multe lțini, scriu 
corespondenții.

Brigăzile de artificieri au 
lucrat timp de cîteva luni cîte 
24 de ore în șir săpînd un la
birint de noi tuneluri și înlă- 
turînd pietrele sfărîmate din 
vechile tuneluri, dărîmate de 
exploziile subterane din anul 
1958. Numeroase tuneluri au 
fost consolidate cu beton și 
schelărie. Unele au și fost uti
late cu cabluri lungi de mile 
întregi și cu tone de aparate 
pentru măsurarea rezultatelor 
exploziei. Acum rămîne nu
mai să se monteze instalațiile 
destinate exploziei în tunelu
rile corespunzătoare. Pentru 
aceasta va fi nevoie doar de 
cîteva ore. în ultimele săptă
mâni, au fost aduși din New

Mexico 30 de colaboratori ai 
comisiei pentru energia ato
mică și zilnic sosesc noi co
laboratori. Efectivul total al 
noului personal angajat de 
comisia pentru energie atomi
că și de împuterniciții ei nu 
se cunoaște, însă se presupune 

, că se ridică la cîteva sute de 
persoane.

--------e--------

Federația Mondială a Tinere
tului Democrat salufă pro
punerile prezentate de 

U.R.S.S. și R.D.G. în vederea re
glementării problemei germane 
și cheamă tineretul lumii să spri
jine aceste propuneri și să lupte 
pentru aplicarea lor, organizînd 
largi acțiuni comune la 7 octom
brie, ziua celei de-a 12-a ani
versări a R.D.G. Situația interna
țională este foarte serioasă, subli
niază F.M.T.D. Lupta pentru a- 
părarea păcii, pentru rezolvarea 
pașnică a problemei germane, 
constituie în prezent sarcina prin
cipală a tineretului antiimperialist 
și iubitor de pace de pe toate 
continentele.

I Franța continuă 
seria experiențelor
GENEVA 11 (Agerpres). — 

„Franța intenționează să-și 
continue experiențele nuclea
re". Sub acest titlu „Journal 
de Geneve" a publicat o știre 
a corespondentului său din 
Paris, în care se arată că 
ambasadorul american la Pa
ris a plecat la Washington cu 
un mesaj personal al lui 
de Gaulle către președintele 
Kennedy. Conducătorul statu
lui francez declară în acest 
mesaj că Franța va continua 
și de acum înainte experien
țele cu arma sa atomică și nu 
se consideră legată cu nimic 
de propunerea anglo-america- 
nă privind încetarea explozi
ilor atomice în atmosferă.

Deschiderea
Tirguliii de toamnă 

de la Zagreb

I

Călduroasa primire 
președintelui Cubei la

MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 11 sep
tembrie Moscova a întîmpinat 
călduros, cu mare ospitalitate 
pe președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos Tor
rado. In cinstea sosirii înaltu
lui oaspete au fost împodobite 
străzile și piețele orașului.

făcută 
Moscova

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
La 9 septembrie s-a deschis 

la Zagreb Tîrgul de toamnă.
La deschiderea oficială a 

tîrgului au asistat președintele 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
membri ai guvernului iugo
slav, persoane oficiale străine.

La tîrg participă 32 de 
țări, printre care R.S.S. Ucrai
neană, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria. R. P. 
Romînă este prezentă cu un 
birou tehnico-comercial.

Ca invitat al președintelui 
Comitetului pentru comerț 
exterior, S. Kraiger, la des
chidere a participat Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțu
lui al R.P. Romine.

In aceeași zi, Kraiger a 
oferiț un dejun în cinstea mi
nistrului Comerțului al R. P. 
Romine, Gogu Rădulescu.

------- 0--------Pe aeroport, în întîmpinarea 
oaspeților au sosit Leonid 
Brejnev, Nikolai Ignatov, A- 
lexei Kosîghin, miniștri ai 
U.R.S.S., președinți ai comite
telor de stat și alte persoane 
oficiale.

La ora 15,30 (ora Moscovei) 
președintele Dorticos și per
soanele care îl însoțesc co
boară pe scara avionului.

Leonid Brejnev și O. Dorti
cos se apropie de microfon. 
Salutîndu-l pe Osvaldo Dorti
cos Torrado și persoanele care 
îl însoțesc, Leonid Brejnev a 
declarat: Vizita dv. în Uni
unea Sovietică îi bucură pe 
toți oamenii sovietici, de
oarece poporul țării noastre 
nutrește sentimente de caldă 
prietenie și profund respect 
față de poporul Cubei revolu
ționare.

Admirăm fapta de eroism a 
poporului cuban, care în focul 
luptelor revoluționare și-a cu
cerit dreptul la libertate și in
dependență și îl apără cu fer
mitate împotriva oricăror a- 
tentate, a sublimat Brejnev.

Leonid Brejnev a calificat 
vizita lui Dorticos drept o 
nouă dovadă a prieteniei tot 
mai trainice dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Cuba.

In cuvîntarea de răspuns 
președintele Cubei și-a ex
primat convingerea că vi
zita sa va contribui la întă
rirea continuă a prieteniei 
dintre Cuba și U.R.S.S. El a 
exprimat marea recunoștință 
a poporului cuban pentru con-

tribuția importantă a Uniunii 
Sovietice la cauza întăririi 
economiei naționale a Cubei, 
pentru sprijinirea luptei po
porului cuban împotriva încer
cărilor imperialiștilor de a îm
piedica dezvoltarea pe calea 
revoluționară a țării sale.

In prezent, a declarat dr. 
Dorticos, cînd Cuba este din 
nou amenințată de o inter
venție, poporul nostru iubitor 
de pace trebuie să-și sporeas
că vigilența. Dar noi nu sîn- 
tem singuri. Ne bucurăm de 
sprijinul întregii omeniri iu
bitoare de libertate și vom 
merge înainte cu pași uriași.

Dr. Dorticos a declarat că 
poporul Cubei sprijină cu ho- 
tărîre propunerile rezonabile 
ale guvernului sovietic în pro
blema germană.

Osvaldo Dorticos Torrado, 
Râul Roa, ministrul Afaceri
lor Externe al Cubei, Leonid 
Brejnev și ceilalți conducători 
sovietici iau loc în automo
bile și părăsesc aeroportul.

Mii de moscoviți l-au salu
tat pe președintele Republicii 
Cuba pe tot parcursul pînă la 
reședința sa din Moscova.

★
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 11 sep
tembrie Osvaldo Dorticos Tor
rado, președintele Republicii 
Cuba, care se află în Uniunea 
Sovietică, a făcut o vizită la 
Kremlin lui Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Noi amănunte 
despre atentatul 

la viata lui de Gaulle
PARIS 11 (Agerpres). — La o 

conferință de presă convocată în 
mod special, Roger Frey, minis
trul Afacerilor Interne, a comuni
cat ziariștilor amănunte asupra 
atentatului nereușit la viața gene
ralului de Gaulle, președintele 
Franței, săvîrșit la 8 septembrie 
seara tîrziu.

Generalul de Gaulle părăsise 
Parisul, plecînd cu atomobilul la 
reședința sa din Colombey-les- 
Deux-Eglises. La aproximativ jumă
tate de drum între această loca
litate și Paris automobilul în care 
se afla generalul de Gaulle, și 
care mergea cu mare viteză, s-a 
ciocnit cu o mină de o mare pu
tere explozivă camuflată cu pri
cepere. Mina se compunea din- 
tr-o încărcătură de 4 kg de
terie explozivă, care era racorda
tă la un focos format dintr-un re
zervor cu lichid inflamabil. A 
explodat însă numai rezervorul, 
care a produs o flacără mare. Ca 
rezultat nu a fost avariat decît 
farul drept al automobilului gene
ralului de Gaulle. Președintele 
nu a avut de suferit.

Frey a declarat că atentatul la 
viața generalului de Gaulle a fost 
pus la cale de organizația anti
guvernamentală clandestină care 
se autointitulează „organizația ar
mată secretă" (grupare ultracolo- 
nialistă — N.R.).

BV-lea ^es
al Partidului Muncii din Coreea

Toate puternicele centrale 
electrice din străinătate au 
fost construite pe temelii stîn- 
coase. De-a lungul barajului 
s-au construit o linie de cale- 
ferată și o autostradă.

Clădirea centralei, care se 
înfige în fundul Volgăi, are o 
înălțime de 80 m și o lungime 
de 736 m.

Valorificarea Volgăi în sco
puri energetice a început încă 
înainte de război. în regiunea 
cursului superior al Volgăi 
s-au construit hidrocentralele 
relativ mici . de la Ivankovo, 
Uglici și Rîbinsk. După război 
s-au construit centrale electri
ce în dreptul orașelor Gorki 
și Kuibîșev. Pînă nu de mult, 
hidrocentrala ,,Lenin" de pe 
Volga, cu o putere de 2.300.000 
kW, a fost cea mai puternică 
din lume.

în prezent 
„Lenin", si 
XXII-lea al 
Volga au devenit baza de spri
jin a sistemului energetic unic 

părții europene a

care se re-

U.R.S.S.

in-
a

hidrocentralele
„Congresul al 

P.C.U.S." de pe

al 
din Coreea 
IV-lea al

po-

Vedere generala a Hidrocentralei „Congresul al XXII-lea al P.C.U.S."

STAS 3452 52.

din cele mai violente 
din istoria S.U.A. a- 
să devasteze o regiu- 
iungime de circa 500

partidului Uniunea popoarelor 
din Angola, la înapoierea sa 
din Belgrad.

N. S. Hrușciov inaugurează Hidrocentrala „Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S."

PHENIAN 11 (Agerpres). — 
La 11 septembrie, în clădirea 
Teatrului Mare din Phenian 
s-a deschis Congresul al IV-lea 
al Partidului Muncii din Co
reea.

La Congres participă și o de
legație a Partidului Muncito
resc Romîn condusă de tova
rășul Chivu Stoica.

La primul punct de pe or
dinea de zi a luat cuvîntul 
Kim Ir Sen, președintele Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre
zentând raportul de activitate 
al Comitetului Central 
Partidului Muncii 
la Congresul al 
partidului.

în perioada la
feră raportul — a spus Kim

Ir Sen — partidul, conducând 
poporul coreean, a dobindit 
victorii mărețe în revoluția so
cialistă și în construcția so
cialistă în Coreea de nord, a 
realizat un mare progres în 
lupta pentru unificarea pașni
că a patriei, au fost desăvâr
șite transformările socialiste la 
orașe și sate și a fost creată 
baza socialismului.

Referindu-se Ia situația 
ternațională, Kim Ir Sen 
subliniat printre altele :

Noi sprijinim întrutotul
ziția justă a Uniunii Sovietice 
în legătură cu încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și 
hotărîrea guvernului sovietic 
cu privire la reluarea explo
ziilor experimentale cu arma 
nucleară.

ma-

Puterea centralei este de
2,5 milioane kW. Ea va 
furniza anual (în func

ție de cantitatea precipitații
lor) între 11 și 14 miliarde 
kWh energie. Dinspre Stalin
grad șe întinde spre Moscova 
o linie de transport de ener
gie electrică la o tensiune de 
500.000 V, cu o lungime de 
1.000 km. Este în curs de con
strucție o linie de transport de 
energie electrică în curent 
continuu Stalingrad —Donbas, 
pe care electricitatea va fi 
transportată pentru prima 
oară în lume la o tensiune de 
800.000 V.

Datorită construirii acestei 
centrale electrice, s-a format 
un mare lac de acumulare cu 
o lungime de 600 km. El va 
permite să fie irigate 1,5 mi
lioane ha și să fie alimentate 
cu apă 6 milioane ha de tere
nuri fertile și pășuni în re-

giunea dincolo de Volga și în 
șesul pericaspic.

La centrala hidroelectrică 
„Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S." de pe Volga func
ționează astăzi 21 hidrogene
ratoare de cîte 115.000 kW.

La Leningrad se constru
iește pentru această centrală 
încă un generator experimen
tal care va fi cu aproape 50 
la sută mai puternic decît 
cele existente, deși greutatea 
și dimensiunea lui vor fi mai 
mici.

în locul unde s-a construit 
centrala electrică pe Volga 
trec în medie cîte 5.000 m.c. de 
apă pe secundă. Acolo fluviul 
a fost stăvilit de un baraj de 
5 km care se reazemă pe tere
nul nisipos. Practica mondia
lă a construcțiilor energetice 
nu cunoaște exemple de con
struire a unor mari hidrocen
trale pe asemenea terenuri.

BRNO. — La 9 septembrie, 
la Brno a avut Ioc festivitatea 
deschiderii celui de-al treilea 
Tîrg internațional. La festivi
tate a luat cuvîntul V. Siroky, 
președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace.

Țara noastră este prezentă 
cu o expoziție în aer liber în- 
fățișind un șantier petrolier. 
Sînt expuse instalații de foraj 
în funcțiune și diferite alte 
utilaje petroliere. Alături de 
acestea, expoziția cuprinde 
excavatoare, buldozere și alte 
utilaje folosite în mod curent 
în exploatările petroliere.

LEOPOLDVILLE. — Preșe
dinții Nkrumah, Nasser, Su
karno, Burghiba și primul mi
nistru Nehru au promis spri
jin moral șj material multila
teral poporului angolez luptă
tor, a declarat la 9 septem
brie într-un interviu acordat 
unui corespondent al agenției 
France Presse Ia Leopoldville, 
Holden Roberto, președintele

VIENA. — In ziua de 9 sep
tembrie, pavilionul R. P. Ro
mine la Tîrgul din Viena a 
fost vizitat de ministrul Co
merțului al Austriei, Bock, și 
de alte personalități oficiale. 
Oaspeții au fost întîmpinați 
de Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț.

BRASILIA. — Agențiile de 
presă anunță că la prima reu
niune a consiliului de mi
niștri brazilian întrunit sub 
prezidenția lui Joao Goulart, 
noii miniștri militari, care au 
înlocuit pe cei trei miniștri 
complotiști, au declarat că 
unitățile armatei, aviației și 
marinei au revenit la bazele 
lor și că în țară domnește li
niștea.

MOSCOVA. — Intrecîndu-se 
in cinstea Congresului al

XXII-lea al P.C.U.S., oamenii 
muncii din colhozuri și sov
hozuri au terminat pînă la 5 
septembrie recoltatul culturi
lor cerealiere (cu excepția po
rumbului) pe o suprafață de 
93.106.000 ha — adică 84 la 
sută din suprafața insămînța- 
tă cu aceste culturi.

NEW YORK. — Agențiile 
americane de presă relatează 
că unul 
uragane 
menință 
ne cu o 
km de-a lungul coastei golfu
lui Mexic.

CAIRO. — După cum trans
mite agenția France Presse, 
nivelul apelor Nilului a cres
cut amenințător ; s-a creat pe
ricolul ruperii barajelor ; pe 
întregul teritoriu al 
egiptene a R.A.U. s a 
starea excepțională.

regiunii 
decretat
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