
Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
Tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XVII, seria II nr. 3838 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 17 septembrie 1961

Citifi
în pag. a 2-a:

• Din poșta saptămînii
• Noua generație a uzinei

în pag. a 3-a:
• Al n-Iea Concurs și 

Festival Internațional 
„George Enescu“
• Sport

în pag. a 4-a:
• Eroism
(Din țara constructorilor 

comunismului)

E grea aritmetica. Așa îți 
pare la început cînd vezi 
cartea plina de cifre. Dar 
curînd vor descifra tainele 

cifrelor.
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In regiunea Banat

S-AU DESCHIS NOI ȘANTIERE 
DE CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE

La gospodăria agricolă colectivă „Viață Nouă" din comuna Domnești, regiunea Bucu
rești a început recoltatul porumbului.

Zilele acestea în 
regiunea Banat s-au 
deschis noi șantie
re de construcții de 
locuințe. La 
de exemplu, 
cartier din 
Pomostului
put construirea a

Reșița, 
în noul 
Lunca 

a înce-

încă 12 blocuri care 
vor cuprinde 379 
de apartamente. în 
orașele Timișoara, 
Arad și Lugoj se 
lucrează, de aseme
nea, la ridicarea de 
noi blocuri ce în
sumează aproape

200 de apartamen
te. Ele se vor adă
uga celor 600 de 
apartamente date 
în ultimul timp în 
folosința oamenilor 
muncii din această 
parte a țării.

(Agerpres)

Dealurile bătrîne
întineresc

IIH ill 
IA ȘCOALĂ
In școală nouă

Iarăși septembrie și, ca-ntot- 
deauna, iarăși freamăt tineresc 
inundînd curțile școlilor și încă
perile de clasă, în cea dinfîi di
mineață a noului an școlar.

Nou an școlar I
De fapt aici toful e nou. Căci 

Școala medie mixtă nr. .15 din 
Cluj își deschide astăzi pentru 
înfîia oară porțile.

Prin februarie nu era nimic în 
aceste locuri. Acum, o clădire 
impunătoare constituie mîndria 
celor din cartierul Donath. Tova
rășa Enache Elisabeta, secretara 
organizației P.M.R. din cartier, ar 
putea să-ți spună multe despre 
miile de ore de muncă patriofică 
prestate aici de către locuitorii 
întregului cartier pentru finisarea 
și înfrumusețarea noului local.

Și iată, ziua sărbătorească a 
inaugurării a sosit I Curtea școlii 
este plină de elevi, și bineînțeles, 
și de părinți.

Vizitarea școlii a luat sfîrșif și 
cei din clasa l-a, cu cărțile 
subsuoară, însoțiți de părinți, 
pleacă spre casă. Ceilalți rămîn 
fiecare în clasele lor și își ocupă 
locurile în bănci. în fața fiecăruia 
pachetul de cărți legat cu pan
glică roșie.

Vor învăța aici, în acest an, 
peste 800 de elevi. O cifră care 
spune mult: în această zi și copiii 
de virstă școlară clujeni din cla
sele I—Vll-a au primit cărți în 
valoare de peste o jumătate de 
milion de leii

CORNELIU ȘERBAN

„Amănuntul“
i scultați cum sună : ca- 

yȚ meră-stil.
Ce spuneți ?

Mie, îmbinarea termenelor, 
de o reală savoare, îmi place. 
Firește, corect ar fi: garnitu
ră de mobilă-stil. Firește, dacă 
obiectele pe care expresia cu
rentă le desemnează ar fi vul
gare sau, măcar, neinspirate, 
titulatura ar fi supărător 
grandilocventă. Dar purtîn- 
du-și cu distincție liniile sim
ple, sprijinindu-se pe niște pi
ciorușe cochete, reflectînd 
imaginea în suprafețe lustrui
te, dulapul, patul, toaleta, 
masa, justifică blazonul, oare
cum princiar, în materie de 
mobilă. „Camera-stU“ este un 
semn al exigenței pe cel pu
țin două criterii — confort și 
estetică.

Am văzut-o ivindu-se, adi
că parcurgînd pe rînd etapele 
fabricației la întreprinderea 
de produse din lemn nr. 3, un
deva pe șoseaua Alexandriei, 
unitate declarată model de 
către Sfatul popular al Capi
talei. Panelul de fag, furnirul 
de nuc trăiau marea experien
ță, unică, c vieții lor; omul 
le dădea un sens, o formă uti
lă, o grație exterioară. înde
plinea acest lucru absorbit de 
grija pentru calitate, cartea de 
vizită la care ține din respect 
pentru sine și pentru colecti
vitate. Neavizatul ar putea 
crede că strădania maximă în 
acest sens trebuie s-o depună 
doar executanții ultimelor o- 
perații de finisaj, de pildă, fe
meile care realizează retușu
rile cu poliș ale ușilor de du

lap, suprafețe mari, vulnera
bile la examenul critic.

Nu este așa.
Calitatea înseamnă, în pri

ma instanță, rezistență, soli
ditate. Mobila din garnitura 
camerei-stil are în această pri
vință o garanție de marcă — 
este dublu furniruită. Să a- 
sigure o înaltă trăinicie a mo
bilei este grija muncitorilor 
care dispun, fîșie cu fîșie, fur
nirul, preparîndu-l pentru pre
să, sau a celor care execută 
manual diferitele operații. 
Să-mi fie iertată incursiunea 
(neartistică, desigur) în do
meniul tîmplăriei de mobilă; 
dar a demonstra fie și sumar 
preocuparea lui Gheorghe 
Florea, de pildă, pentru cali
tate, fără a-i urmări cit de cit 
munca, operațiile efective, este

imposibil. Cîndva (de fapt sînt 
doar cîțiva ani de atunci, dar 
omului nostru îi pare o veșni
cie), Gheorghe Florea era 
ospătar. Mobilitatea spiritului 
nu-i era satisfăcută cu munca 
aceea. Și-a schimbat meseria. 
Dar ai fi zis că nici aici tâm
plarului nu-i rămânea prea 
mult de gîndit: mîinile să 
execute bine mișcările tradi
ționale ale meseriașilor din 
ramura lui — și gata! Ei 
bine, nu. Trebuie făcută o lu
crare oarecare, să zicem lăca- 
șuri pentru balamalele spe
ciale. Ia să vedem, nu se pot 
realiza mecanic ? Nici pome
neală, spun bătrînii. E adevă
rat că iau timp, că dimensiu
nile nu pot fi riguros și uni
form exacte, dar dacă altfel 
nu se poate... Gheorghe Flo

rea montează în axul circula
torului un burghiu cu trei 
canturi și demonstrează con
trariul: se poate. Altceva. Cînd 
se încleiază lezenele (rame din 
lemn masiv) la dulapuri, stu- 
diouri, toalete, mă rog, la mai 
toate piesele garniturii, lungi
mea acestor rame ar impune 
strîngerea pe porțiuni în men
ghine. Cite 10-15 minute de 
lovituri cu ciocanul pentru 
potrivirea egală (și urmele 
ciocanelor tot se văd, chiar 
după tratamentul lemnului cu 
baiț și șerlac, sau tocmai din 
cauza lor). Ce fel de treabă ar 
fi asta pentru o unitate mo
del, cu brigăzi de calitate în

I. ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Mersul lucrărilor
agricole

In întreaga țară recoltarea cul
turilor tîrzii continuă tot mai in
tens, concomitent cu pregătirile 
pentru efectuarea din plin a în- 
sămînțărilor de toamnă.

Potrivit datelor Ministerului 
Agriculturii, pînă la 15 septem
brie, porumbul pentru siloz a fost 
recoltat în proporție de 80 la 
suia, floarea-soarelui de 50 la 
sută, sfecla de zahăr de 25 la 
sută, iar cartofii în proporție de 
21 la sută. In unele regiuni a în
ceput Ș' culesul porumbului pen
tru boabe.

Pentru însămînțări lucrările de 
pregătire a terenului au fost ter
minate pe 915.000 ha, ceea ce 
reprezinl'ă 26 la sută din supra
fața ce se va însămînța în toamna 
aceasta. Totodată, au fost condi
ționate 70 la sută din semințele 
necesare și au fost încorporate pe 
terenurile destinate culturilor de 
grîu și secară 3.100.000 tone în
grășăminte naturale, adică 36 la 
sută din cantitățile prevăzute.

în toate regiunile se însămîn- 
fează secara furajeră, iar în re
giunile București, Banat și Crișana 
a început însămînfarea orzului de 
toamnă.

Lucrările de pregătire a terenu
rilor pentru formarea unui bun 
pat germinativ în vederea însă- 
mînțărilor sînt însă întîrziate. De 
asemenea, schimbul de semințe 
necorespunzătoare cu semințe re
cunoscute este rămas în urmă în
deosebi în regiunile Oltenia, Cluj, 
Ploiești, Argeș și București.

Pentru efectuarea lucrărilor 
agricole de toamnă la timp și în 
condiții corespunzătoare posibili
tăților de care dispun unitățile 
agricole socialiste. Ministerul 
Agriculturii recomandă să se 
grăbească recoltarea culturilor 
prășitoare și mai ales a acelora 
de pe terenurile care urmează să 
fie însămînțate cu grîu și secară. 
Să se urgenteze recoltatul și 
treieratul florii-soarelui pentru e- 
vitarea deprecierii și pierderilor 
de recoltă.

în săptămîna viitoare, este ne
cesar să se termine pregătirea 
terenurilor de pe care s-a strîns 
recolta, acordîndu-se toată grija 
efectuării de lucrări de bună ca
litate. De asemenea, să se termi
ne schimbul de semințe necores
punzătoare cu semințe din soiu
rile cele mai productive puse la 
dispoziție unităților agricole so
cialiste prin bazele de recepfio- 
narea produselor agricole, precum 
și verificarea puterii de germina
ție a semințelor. Să se contjnuie 
mai intens însilozarea furajelor, 
treieratul trifolienelor și să se a- 
sigure toate măsurile necesare 
pentru executarea la timp a ce
lorlalte lucrări agricole ce se fac 
în această perioadă : recoltarea 
legumelor, a fructelor, strugurilor, 
precum și înmagazinarea recoltei.

(Agerpres)

In acțiunea 
de înfrumusețare 

a orașelor

Uzina ,,Electroputere"-Craio- 
va. Lica Gh. șeful echipei de 
montori și Săceanu Iulian, 
execută montarea separatori

lor tripolari de 110 K. V.
Foto : AGERPRES

Zilnic pe șantierele de con
strucții din Iași sînt văzuți 
numeroși tineri din fabrici, 
uzine și instituții, lucrători din 
cooperație care în orele lor 
libere participă cu entuziasm 
la acțiunea de înfrumusețare 
a orașului. Fațadele și curțile 
interioare ale fabricii de an
tibiotice, ale Fabricii „Țesă- 
tura“ și Fabricii de confecții 
au fost transformate în fru
moase spații verzi cu alei 
împodobite cu mii de flori 
multicolore.

Brigada de montaj cadre pentru semănători condusă de comunistul Dobrescu Ion de la 
Uzina metalurgică „Vasile Roaită“ din Capitală își depășește planul de producție 

lună de lună. Iată-1 pe membrii brigăzii la o consfătuire de lucru.
Foto : AGERPRES

Satul Tîrzii din raionul 
Huși este așezat undeva 
pe Valea Crasnei, în 

partea de răsărit a Moldovei. 
Pitulat între spinările dealu
rilor domoale care-1 înconjoa
ră, aproape că nici nu-1 vezi 
pînă nu apuci pe ulițele lui 
întortocheate care tot urcă și 
coboară urmînd ondulările 
capricioase ale terenului. Dar 
nu numai satul este așezat pe 
dealuri. O bună parte din pă- 
mînturile colectiviștilor din 
Tîrzii, pe care aceștia le cul
tivă în fiecare an cu cereale 
și diferite alte plante, se gă
sesc tot aici, pe coastele dea
lurilor acestora prelungi. Pe 
dealurile acestea pe care, în 
fiecare primăvară cînd încep 
dezghețurile, ori toamna, o da
tă cu venirea ploilor, șuvoaiele 
de apă încep să sape brazde 
adinei, lăsîndu-le urme de 
îmbătrînire. Așa s-au petrecut 
lucrurile de veacuri și cei din 
Tîrzii se obișnuiseră cu ele în 
așa măsură îneît ajunseseră să 
creadă că nu se mai poate face 
nimic pentru îndreptarea lor. 
Că fiecare dezgheț, ori fiecare 
ploaie, trebuie să le răpească 
o bună ibucată din pămîntu- 
rile lor bune de lucru, lăsînd 
tot mai mult viroagele, rup
turile, pe care de multe ori nu 
mai creștea nici iarba firavă 
cel puțin.

Așa au stat lucrurile pînă 
mai acum vreo cîțiva ani de 
zile,- pînă cînd, la îndemnul 
organizației de partid din gos
podărie, după o socoteală fă
cută cu multă chibzuință, co
lectiviștii au hotărît să nu se 
mai întîmple așa. Să pună ca
păt pentru totdeauna eroziu
nilor, acțiunilor dăunătoare ale 
ploilor, zăpezilor și vînturilor 
pe pământurile lor. Ba, ceva 
mai mult, să înceapă o adevă
rată bătălie pentru a recîș- 
tiga tot ceea ce vitregiile na
turii le răpise pînă atunci, 
pentru recuperarea tuturor te
renurilor degradate de pe te
ritoriul satului lor.

Zis și făcut. In adunarea a- 
ceea generală la care au dis
cutat asemenea lucruri, colec
tiviștii au hotărît să-i cheme 
pe specialiști să le facă pla
nurile tehnice pentru această 
acțiune și, de asemenea, au 
mai hotărît ca nici unul din
tre ei să nu lipsească de la 
lucrările care vor fi necesare.

Specialiștii — ingineri și 
tehnicieni — au venit și, după 
studii amănunțite, le-au ară> 
tat că ei, cei de la Tîrzii, pot 
cîștiga prin terasări cu benzi 
înierbate, prin plantări de 
pomi fructiferi și prin alte lu
crări de ameliorare a terenu
lui peste 200 de hectare teren.

Două sute de hectare teren 
cîștigate în plus, pe lîngă cele 
1560 hectare pe care le avea 
atunci gospodăria colectivă, 
nu erau un lucru de nimic. De

aceea, de cum au fost termi
nate planurile inginerilor, co
lectiviștii au și pornit la 
treabă.

Mai întîi, pentru că aceasta 
era o lucrare destul de mare, 
ce nu se putea face într-un 
singur an, ei au hotărît să 
eșaloneze munca pe fiecare 
an în parte, din cei cîțiva 
care erau necesari pentru ter
minarea ei. într-o adunare ge
nerală, la începutul anului 
respectiv, s-au stabilit lucră
rile pe care le vor avea de 
făcut, s-au împărțit pe bri
găzi și echipe terenurile pe 
care se va lucra, și treaba în
cepu chiar de-a doua zi.

Stînd de vorbă cu colecti
viștii din Tîrzii am aflat că de 
la aceste lucrări care au o 
importanță așa de mare pen
tru gospodăria colectivă tinerii 
sînt întotdeauna nelipsiți.

— Cum am luat cunoștință 
de la consiliul de conducere 
al gospodăriei colective de a- 
ceastă acțiune, ne spunea cu 
cîtva timp în urmă tovarășul 
Gheorghe Marcu, secretarul 
organizației U.T.M., noi am 
hotărît într-o adunare gene
rală a organizației ca nici un 
tînăr să nu lipsească de la 
lucru : fie că era vorba de 
săpăturile pentru terase, fie 
că era vorba de plantările de 
pomi fructiferi, ori de însă- 
mînțarea benzilor înierbate. 
Pentru ca tinerii să înțeleagă 
și mai bine pentru ce mun
cesc, ce foloase va avea gos
podăria colectivă, deci și fie
care dintre noi după ce toate 
aceste peste 200 de hectare te
ren vor fi redate culturilor, 
am făcut diferite calcule, i-am 
chemat pe specialiști să ne 
vorbească. Tineri ca Gheorghe 
Balaur, Emil Paraschiv, Con
stantin Chiciureanu, Vasile 
Crețu și alții asemenea lor, 
au fost apoi nelipsiți de la a- 
ceste lucrări.

Acțiunea de recuperare a 
pămînturilor erodate și de 
consolidare a celor bune de lu
cru se va desfășura din plin 
la Tîrzii și în toamna aceasta. 
Datorită eforturilor depuse 
pînă în prezent, colectiviștii de 
aici pot face acum următorul 
bilanț îmbucurător; s-au te- 
rasat și s-au plantat cu vie

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a 3-a)

O surpriză plăcută
în prima zi a noului an școlar 

celor peste 1.200 elevi de la 
Școala medie „Ștefan cel Mare" 
din Suceava le-a fost rezervată o 
surpriză deosebit de plăcută. 
Anul acesta, în cadrul școlii, pe 
lingă laboratoarele existente s-au 
mai deschis încă două (unul de 
fizică, altul de chimie). După 
terminarea festivității de deschi
dere a noului an școlar, elevii, 
profesorii și părinții au vizitat 
noile laboratoare.

Laboratoarele sînt dotate cu 
cele mai noi aparate de fizică, 
chimie, electrotehnică. Anul aces
ta, în noile laboratoare, ele
vii de la Școala medie „Ștefan 
cel Mare" vor putea să descifre
ze și mai bine fainele fizicii, chi
miei, electrotehnicii.

C. DIACONU

Prima zi de școală
15 septembrie a fost o zi 

sărbătorească și pentru elevii 
Centrului școlar veterinar din 
București. Intr-o sală de clasă 
frumos pavoazată a avut 
loc festivitatea de deschidere 
a noului an școlar.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul ingi
ner Popescu Gheorghe, direc
torul centrului.

— Partidul, a subliniat to
varășul director, a creat con
diții minunate pentru ca fii 
oamenilor muncii să învețe, 
pentru a deveni cadre de nă
dejde ale construcției socialis
mului la sate. Grija pentru 
crearea celor mai bune condi
ții de învățătură și de trai se 
vede concret și în școala 
noastră- Astfel pentru anul 
școlar 1961 — 1962 s-au ame
najat dormitoarele cu mobi
lier nou, s-au zugrăvit și vop
sit sălile de clasă, cantina etc.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Gănuci Marin, secreta
rul organizației de partid care 
a vorbit despre strădania pe 
care trebuie s-o depună in a- 
cest an școlar fiecare elev 
pentru a se pregăti cit mai te
meinic.

I. B.

Totul pentru oms 
Pămîntul și cerul

felele alunecă repe
de pe cerul de un 
albastru profund. 
Par niște fulgi mari, 
luminînd dulce o- 
ceanul aerian, infi

nit. Prima imagine dintr-un film ? 
Poate. Frumos e cerul privit de 
pe pămint, de un milion de ani 
privit de pe pămint de către fiin
ța rațională numită om. Dar... 
oare cum o fi pămîntul văzut la 
rîndul lui din cer, cu același ochi 
omenesc ? Ei bine, cum ? La a- 
ceasfă întrebare a tăcut, nepu
tincios, un milion de ani.

Și vine ziua răspunsului. La 12 
aprilie 1961.

Și cel care răspunde se nu
mește. Iuri Gagarin.

Un rus.
Un membru al Partidului Co

munist al Uniunii Sovietice.
Să fii, contemporanul acestui 

apogeu al rațiunii umane, ce 
noroc nesperat I Să poți vedea, 
cu ochii uimitor de pătrunzători 
ai tehnicii, nașterea erei cosmice, 
ce bilet de favoare refuzat miilor 
de generații care au contemplat, 
înaintea ta, cerul I Pe locul fău 
din sala cufundată In întuneric a 
Cinematografului simți, aproape

materială, apăsarea visurilor lor, 
dureroasa imaginație naivă a ce
lor din trecut, care au năzuit și 
ei spre clipa aceasta de unică 
grandoare. Și dacă sentimentele 
care te încearcă sînt afîf de pu
ternice, este pentru că în emoția 
fa este și așteptarea lor, nerăb
darea lor milenară. Oamenii care 
cercetau cerul de pe fumurile 
vechiului Babilon, ale cărui ruine 
le vezi, oamenii care întocmeau 
hărțile cerului în timpul cînd în 
Egipet se durau Piramidele și 
Sfinxul încercînd să sfideze ste
lele cu efernifafea construcțiilor 
pămîntene, ei iți transmit din de
părtările timpului setea de cu
noaștere, tot afîf de bătrînă ca 
umanitatea. Pentru ei sincrofazo- 
tronul ar fi o zeitate, iar energia 
nucleară —, expresia supranatura
lului. Dar aspirația către înălțime 
este moștenirea durabilă care ne 
leagă de cei vechi.

Cu Gagarin la dreapta lui, sus, 
la tribuna mausoleului din Piața 
Roșie, in ziua triumfalei primiri la 
Moscova a primului cuceritor al 
Cosmosului, N. S. Hrușciov evocă 
figurile unor mari fii ai poporului 
care au creat nava „Vosfok". Ki- 
balcici, javanful șl revoluționarul

care, în celula sinistră din fortă
reața Petropavlovsk unde-l arun
caseră jandarmii țarului înainte 
de a-l ucide, realiza schița pri
mului reactor... fiolkovski, în că
suța sa din Kaluga, calculînd cu 
extrema certitudine a împlinirii 
traseul sideral al navelor cosmi
ce, încă teoretice... Expediția so
vietică, în frunte cu Papanin, pe 
banchizele polare... Aviatorul Ci- 
kalov, sărbătorit triumfal în 
U.R.S.S. și în America după un 
zbor fără precedent... Glorioasa 
tradiție a efortului maxim, spre 
binele umanității, evocată de că
tre primul secretar al partidului 
care reprezintă în sensul cel mai 
deplin lupta pentru umanitate.

Umanitatea, cu milioane de 
fețe îmbătate de entuziasm, îl 
salută pe Iuri Gagarin. El îi răs
punde surîzind modest, clar, fer
mecător de simplu. Cum simplu 
a străbătut întreg drumul celebri
tății, pășind pe covorul roșu, 
parcă nesfîrșif, întins de la avion 
la tribuna aerodromului. Cum 
simplă, adică obișnuit — frumoa
să în condițiile socialismului, i-a 
fost toată viața.

Doar amintirile războiului în
tunecă, dar greu, cu umbre mari.

ochii copilului de șapte ani, bă
iat de colhoznic. Pe urmă însă, 
apa rîului curge limpede în 
Gjafsk. Uniforma și chipul uceni
cului îi vin de minune lui Iuri. 
Pe tînărul muncitor „o dorință 
veche l-a dus pe cîmpul de zbor 
al clubului aviatic", spune crai
nicul. Imagini de film care să-l 
arate pe Iuri, atunci, nu există, 
băiatul nu era o celebritate. Era 
la fel ca oricare din sumedenia 
de tineri pe care azi îi vedem 
înaintînd, ca și el prin 1952—'53, 
cu emoția lui lear în ochi, spre 
carlinga avionului pilotat pentru 
prima oară. Uite-I pe Anatoli Ko
lesov, instructorul de zbor : odată, 
printre cei care-i ascultau expli
cațiile, se afla și un tînăr de sta
tură mijlocie, cu deosebită apli
cație... Uite tabelul absolvenților 
vestitei școli de la Oremburg, 
promoția 1957 : al doilea nume 
— Gagarin /. A. Era anul primu
lui sputnik. „Cred că atunci m-am 
molipsit de „boala" aceasta cos
mică", persiflează eroul pasiunea

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare tn paț. « 2-a) Ia frumoasa stațiune balneo- climaterică Călimănești.



BRIGADA
ZIDARILOR

oigan!-
und»

organizat 
a cali- 
pentru

Foarte adesea tinerii din brigada lui Ivașcu Anghel de la Șantierul naval Oltenița 
Intîlnesq după o zi de muncă la club.

Cînd am sosit pe șantierul da 
locuințe din cvartalul străzilor Va
sile Bumbac și „7 Noiembrie" 
din Suceava, era tocmai ora 
prînzului. Am întrebat unde pot 
găsi pe utemistul Onofrei Vasile, 
responsabilul brigăzii celor 42 de 
zidari.

Cel întrebat îmi făcu un semn 
din care am înțeles că Onofrei 
Vasile se găsește la etajul I din 
blocul nr. 4. Am privit în jur cău- 
tînd să-mi amintesc ce eră mai 
deunăzi pe aceste locuri,

Un prejios izvor 
de cunoștințe

Tineiii de la Combinatul 
de cauciuc sintetic din 
Onești, desfășoară o mun
că susținută pentru ridica
rea continuă a calificării 
lor profesionale. Comitetul 
sindicatului, sub îndruma
rea organizației de partid, 
avînd sprijinul organizații
lor U.T.M., și concursul ce
lor mai buni ingineri din 
combinat, a 
cursuri de ridicare 
ficării profesionale 
toți muncitorii.

Cursurile au fost 
zate diferențiat pe secții și 
sectoare, pe profesiuni, pe 
grad de pregătire tehnică 
a cursanților și chiar pe 
faze de operațiuni.

La fiecare din aceste 
cursuri se predau lecții de 
specialitate, menite să îm
bogățească cunoștințele 
muncitorilor cu date tehni
ce noi, legate de meserie, 
să lămurească diferite no
țiuni tehnice, toate avînd 
un pregnant caracter prac
tic. învățămintele acumu
late la aceste cursuri au 
menirea să-i ajute pe tine
rii muncitori ca să 
mai produse 
superioară.

Printre cei 
puns bine și 
examene, 
Manole Anghele, 
loan, Ștefănescu Ioan de 
la atelierul mecanic, Toma 
Ifrim și Ion Negoiță de la 
atelierul electric. Cristian 
Vasile și Mocanu Ștefan 
de la secțiile fenol-ace- 
tonă. Radu Haralambie de 
la secția de fabricare a 
•izopropilbenzenului și al
ții.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic

au ras-

dea nu- 
calitate

care
foarte bine la 

îi amintim pe 
Ciudat

de

cvartalul de lo-
300 de aparfa- 

partea aceasta a 
erau două

Duminica 
cultural 
sportiva 

a tineretului

U.T.M. de la 
din comuna Scă- 
raionul Negru Vo- 

acest scop corni-

Organizarea în mod plăcut 
și educativ a timpului liber 
al tinerilor colectiviști consti
tuie o preocupare de seamă a 
comitetului 
G. A. C. < 
rișoreanu, 
dă. în 
tetul U.T.M. organizează în 
fiecare lună cîte o duminică 
a tineretului cu un bogat și 
variat program cultural-spor- 
tiv. Iată de pildă, cum s-a 
desfășurat ultima duminică a 
tineretului. Dimineața, tinerii 
organizați în brigăzi de mun
că patriotică au participat la 
acțiunea de înfrumusețare a 
comunei. După-amiază, la că
minul cultural, tinerii au asis
tat la un frumos spectacol 
prezentat de formațiile artis
tice de amatori din comună. 
Apoi un mare număr de co
lectiviști, tineri și vîrstnici, au 
luat parte la serbarea câmpe
nească și la întîlnirea amicală 
de fotbal dintre echipa gospo
dăriei colective din comuna 
noastră și echipa comunei Co- 
mana.

ANETA MĂCIUCĂ 
colectivistă

--- •----

Expoziții 
volante

» z uzeul de artă plastică din 
/!// Ploiești desfășoară 0 

largă muncă de popu
larizare a celor mai frumoase 
opere de artă în rîndurile oa
menilor muncii din regiunea 
Ploiești.

Astfel, sute de tineri au 
avut posibilitatea să asculte 
prelegeri însoțite de proiecții 
despre N. Grigorescu, Lu- 
chian, Mirea, Leca, Th. Atman 
și alții. Cele mai multe din 
conferințe au fost prezentate 
în sala de conferințe a Pala
tului Culturii unde se află și 
sediul muzeului, iar altele la 
școlile medii și tehnice 
oraș.

Pe lingă această formă

din

Pe lingă această formă de 
popularizare a operelor de 
artă s-a luat inițiativa de a 
se trimite în uzine și pe șan
tierele din regiune expoziții 
volante. De pildă pînă acum 
au fost prezentate expozițiile 
de reproduceri: Picturile lui 
N. Grigorescu, Maeștrii artei 
românești - la Uzinele „1 
Mai" din Ploiești, Rafinăria 
nr. 1, Centrul minier FiUpeștii 
de Pădure, Gospodăria agri
colă colectivă din comuna 
Baba Ana și alte unități in
dustriale și agricole. De cu
rând in cadrul regiunii a 
fost prezentată o altă expo
ziție foarte interesantă for
mată din 60 de gravuri ori
ginale intitulată „Din lupta 
și realizările poporului nos
tru". Lucrările sînt puse 
la dispoziție de către Uniunea 
Artiștilor Plastici din R.P.R.

Expoziția „Din realizările și 
lupta poporului nostru" e pre
zentată pe rînd cite 15 zile 
la G A.S. din Movila Vulpv, 
raionul Cîmpina, la 
Baba Ana, la G.A.S.

G.A.C. 
ouuu Valea
Călugărească, ld Școala tehni
că de petrol și chimie din 
Ploiești, la clubul Uzinelor 
„1 Mai" Ploiești, la Rafinăria 
nr. 3 Teleajen și la clubul 
Depoului C.F.R. Ploiești.

FLORIAN IOAN 
profesor.

acum se înalță 
cuințe cu peste 
mente. Aici, pe 
străzii „7 Noiembrie 
sau trei case fără etaj, un chioșc 
Aprozar, mai încolo pe strada Va
sile Bumbac, un rînd de case 
mici, îndesate, cu un aspect ne
plăcut și în rest numai teren vi
ran.

în fine, am dat 
tînăr mic de stat, 
tori.

Povestea sa și

de Onofrei. Un 
cu ochi sclipi-

anii 
el putea fi întîlnit la 
Verde din regiunea Ti- 
lucrind la construcția ha- 
turnăforie, la Bicaz unde

a brigadierilor 
săi se aseamănă cu aceea a su
telor de tineri care animați de 
dorința de a deveni folositori pa
triei au învățat o meserie apoi 
au pornit pe șantierele patriei. 
Încă de pe băncile școlii elemen
tare din comuna Vlădeni, raio
nul Botoșani, Onofrei Vasile 
avea dorința de a deveni zi
dar. Așa a ajuns la școala profe
sională de construcții din Cîmpu- 
lung. Apoi a colindat șantierele 
de construcții ale țării. In 
următori 
Pădurea 
mișoara, 
lelor de 
a participat la construcția halei 
de locomotive de la fabrica de 
ciment și a- gării din localitate, la 
Pașcani, ridicînd blocurile de lo
cuințe și din anul 1956 pe melea
gurile regiunii Suceava.

în orașul Botoșani s-a întîlnit cu 
mai mulfi colegi de școală și 
prieteni de copilărie și tot aici a 
luat ființă brigada pe care o con
duce și astăzi. Brigada sa se bucu
ră de o bună reputație pe aceste 
locuri, iar prin anul 1958 a fost 
solicitată să participe la lucrările 
de construcție a Fabricii de za
hăr „Șiretul" din Bucecea. Aici, 
brigadierii lui Onofrei Vasile au 
legat de numele lor construcția 
silozului de zahăr, blocurile de 
locuințe șl altele. Mai tlrziu, sim- 
Jindu-se nevoia de zidari prl- 
cepuți la construcția locuințelor 
din Suceava, Onofrei și brigada 
sa fac popas șl aici.

După ce termină lucrările 
construcție la cvartalul de locuin
țe „Ana Ipăfescu" de la începu
tul acestui an I se repartizează 
construcția blocului IV cu 48 de 
apartamente de pe strada „7 No
iembrie". Nici aici nu >-«u dat

gheorghe
Tazlău, raionul

MĂNUCĂ ■
Buhuși

învățămînt șiSecțiunea de
Cultură a Sfatului popular re
gional Bacău dând curs sesi
zării trimise redacției a ho
tărât înființarea pe lângă 
școala Tazlău a unei noi cla
se a 8-a — curs seral - pen
tru tinerii muncitori din lo
calitate. Acum credem că 
vei avea posibilitatea să-ți 
îndeplinești pe deplin dorința 
de a-ți complecta studiile me
dii. îți urăm succes!

ENACHE ION - comuna
Pogoanele, raionul Buzău

Pentru a te încadra într-un 
post de maistru agricol, con
form calificării pe care o ai, 
Ministerul Agriculturii a dat 
dispoziție Serviciului regional 
S.M.T.-Ploiești, de a fi repar
tizat la o stațiune de mașini 
și tractoare din cadrul regiu
nii. Urmează ca dumneata să 
te prezinți la serviciul regional 

bătuți brigadierii lui Onofrei. An
gajamentul luat a fost respectat. 
Blocul a fost terminat cu 3 luni 
înainte de termen. Peste cîteva 
zile vor începe construcția unul alt 
bloc cu 60 de apartamente In a- 
propiere. Cît privește economiile 
realizata numai la blocul IV suma 
lor este de peste 10.000 lei.

— După cum am auzit, inter- 
venii eu în povestirea interlocuto
rului meu, la blocul IV care a fost 
construit numai cfe brigada cplor 
42 de zidari, în majoritate ute
miști, lucrările sînt de bună cali
tate. Au fost realizate frumoase 
economii. Care este cheia acestui 
succes ?

— Sînt multe da spus. Bună
oară, am obiceiul să fac cunos
cut fiecărui membru al brigăzii 
toate lucrările ce le va executa în 
timp de o lună. Niciodată nu-i 
schimb locul de muncă planificat. 
O atenție deosebită o acord a- 
provizionării din timp cu mate
riale ce le sînt necesare pentru o 
lună întreagă. în fiecare zi fac un 
control pe faze de lucru, obser
ved calitatea muncii prestate de 
tovarășii mei.

Calificarea muncitorilor la locul 
de muncă stă în atenția brigăzii. 
Numai responsabilul brigăzii a ca
lificat în timp de 4 ani vreo Î5 
tineri colegi 
tară. Printre 
miștii Ciofu 
Aroboaie V., 
său, Onofrei 
sînt astăzi fruntași în muncă. A 
început apoi să-mi vorbească 
despre acei 12 tineri din brigadă 
care și-au construit în ultimul 
timp case noi, despre cei care 
și-au cumpărat aparate de radio, 
biciclete, haine și altele amintind 
din nou de Ciofu loan, Nichita 
Ștefan, Aroboaie Vasile, Ivanov- 
schi Mircea etc.

Membrii brigăzii fui Onofrei 
Vasile nu sînt însă împreună nu
mai aici pe șantier... Tot împreu
nă ai să-i întîlnești și după orele 
de muncă. Mai deunăzi au făcut 
împreună o excursie la Lacul Ro
șu, acum au în plan o excursie 
la Constanța. La film îi poți ve
dea aproape în fiecare săpiămînă 
împreună. Seara de vei vizita 
dormitorul lor nu te vei plictisi. 
Vei avea prilejul să asculți co
mentarii pe marginea articolelor 
publicate în presă, sau discuții 
aprinse pe marginea unui roman, 
pentru că toți membrii brigăzii 
sînt cititori pasionați. Cît pri
vește pe conducătorul brigăzii, el 
învață cu siguranță pentru admi
terea la școala de maiștri din 
București. Toată brigada îl ajută 
să-și îndeplinească această do
rință.

din școala elemen- 
aceșfia sînt și ute- 

loan, Nichita Ștefan, 
Bogdan Petru, fratele 
Mircea și alții care

S. SONTAG 
funcționar

Pe locurile unde altădată nu se cultiva decît hrișcă la 
Roznov, s-a ridicat în anii noștri un modern combinat 
de îngrășăminte azotoase. în fotografie : o vedere a tur
nurilor de granulare, de la secția de azotat de amoniu.

RĂSPUNDEM IA SCRISORIIE TINERILOR
S-M.T. Ploiești pentru a ți se • 
indica noul loc de muncă.

M. ERNEST - Orașul Otelul 
Roșu, paionul Caransebeș

Sesizarea dumitale a fost în
temeiată. Pentru rezolvarea ei 
Sfatul popular al regiunii Ba
nat a luat măsuri ca centrele 
de pîitne din localitate să fie 
aprovizionate la timp cu un 
larg sortiment de produse de 
panificație de cea mai bună 
calitate.

Acum transportarea plinii 
se face cu autocamioane spe
cial amenajate.

ION ALEXANDRINA - Ga
lați, POPESCU N. EUGEN 
I.C.S.M. Brazi

în urma sesizărilor voastre. 
Consiliile sindicale orășenești 
Galați și Ploiești ne-au comu
nicat că vi s-au aprobat de 
către întreprinderile unde lu
crați concediile de studii la 
care aveți dreptul. Vă urăm 
spor la învățătură I

înt, 
te 
din 
țuri ale țării, fie
care întreba cînd 
ajungea la poartă, 
uzina „1 Mai“ ?

cu toții, foar- 
tineri. Sosiți 
diferite col-

— Aici e 
fiindcă nu mai fuseseră nicio
dată la ,.fabrica de sonde" din 
Ploiești.

— Dar cine ești dumneata ? 
(La „informații" se prezenta
se un puștan cu ochii curioși 
și un basc pe vîrful capului).

— Sînt muncitor. Am absol
vit școala profesională la 
București, și am fost reparti
zat să lucrez la „1 Mai". Iată 
actele... Mă numesc Nicolae 
Neacșu (și subliniază apoi cu 
mândrie) : strungar...

L-a primit un cm cu o față 
severă, preocupată — ingine
rul Dumitru Moldoveanu, 
șeful atelierului uzinaj II. 
Erau de față și tovarășii 
Spirea Vasile, secretarul or
ganizației de partid și Ghear- 
ghe Bucătaru, secretarul or
ganizației U.T.M. din atelier. 
Au discutat cu Neacșu mai 
multă vreme: ce școală a ab
solvit, cu ce profesori a în
vățat, ce i-a plăcut mai mult, 
ce note a obținut, ce piese a 
mai lucrat, pe ce mașini...

în zilele următoare au venit 
în secție alți tineri, absolvenți 
ai altor școli profesionale. 
Micu Petre din București, 
Gherghescu Radu din Giur
giu. Pufulete Gh. și Cazan 
Gheorghe din Tîrgoviște. Con
ducerea atelierului, membrii 
biroului organizației U.T.M., 
au discutat cu fiecare dintre 
noii muncitori. Apoi li s-au 
încredințat mașinile pe care 
vor lucra. Maiștrii Dumitriu

ALEXANDRU DUMITRU 
comuna Bistrița, raionul Tr. 
Severin.

Sesizarea dumitale a fost pe 
deplin întemeiată. Sfatul 
popular raional Tr. Severin a 
dispus ca la moara mecanică 
din comuna dumneavoastră să 
se construiască un șopron pen
tru adăpostul carelor ce vin 
la moară. La moara acționată 
hidraulic, de asemenea, s-a fă
cut o reparație generală a în
tregii clădiri.

P. MARINESCU — Agnita

Trustul regional GOSTAT 
Brașov a dispus în urma sesi
zării trimise de către dumnea
ta redacției noastre ca la 
G.A.S. Cincu Mare să fie în
cadrat în postul de mecanic 
șef un cadru cu calificare su
perioară cu o 
ență.

De asemenea
■uri necesare

bogată experi-

s-au luat mă- 
pentru a M

Noua generație a uzinei
Ion și Cuman Lazăr, munci
tori cu, o veche experiență, 
au primit sarcina să se ocupe 
îndeaproape de noii angajați, 
să-i ajute să se obișnuiască 
cu specificul lucrărilor execu
tate în atelier. Alegerea maiș
trilor care să se ocupe de ti
nerii nou angajați nu s-a fă
cut întâmplător : ei sînt nu 
numai buni meseriași ci și 
buni pedagogi, capabili să 
crească dintre acești tineri 
viitori specialiști, lucrători cu 
o înaltă conștiință muncito
rească, să le sădească în con
știință înaltele trăsături de 
caracter specifice clasei noas
tre muncitoare. După cîtva 
timp, conducerea atelierului, 
maiștrii, reprezentanții or
ganizației sindicale și U.T.M., 
au organizat o scurtă consfă
tuire, pentru a analiza rezul
tatele obținute în muncă de 
cei mai proaspeți muncitori. 
Bătrînul maistru Ion Dumi- 
triu, care s-a ocupat de un 
grup de tineri, spunea, de pil
dă, despre Neacșu Nicolae :

— Harnic băiatI Și știe me
serie...

— La mine însă — spunea 
un alt muncitor virstnic — 
mai sînt și unii tineri care mai 
au încă nevoie de ajutor, tre
buie să învețe serios pentru 
ca să poată lucra piesele de 
precizie de care avem nevoie. 
De Gherghescu Radu, de pildă, 
va trebui să ne ocupăm mai 
mult, să-l ajutăm îndeaproa
pe. La fel și de Cazan, de 
Pufulete...

In urma acestor concluzii, 
secretarul organizației U.T.M. 
a propus ca, pe lingă celelal
te cursuri de ridicare a 
ficării, să se creeze un 
special pentru tinerii 
angajați.

Grija pentru ca cei mai ti
neri muncitori, proaspeți ab
solvenți ai școlilor profesiona
le, să se integreze cît mai re
pede în procesul de producție, 
dînd același randament ca și

cali- 
curs 
nou

Totul pentru om Pămîntul și cerul
(Urmare din pag. l-a)

ficare l-a dus pînă în ceruri 
Înapoi...

Da, viața unui om simplu.
Dar e simplitatea sintezei. Omul 

acesta care își ia in brațe copi
lul nou-născut cu tradiționala 
stîngăcie paternă a tuturor băr
baților, mînuiește cu o înaltă 
dexteritate comenzile mașinii 
cosmice, se adîncește in studiul 
astronomiei, geofizicii și altor 
ramuri ale științei, se dovedește 
capabil de o colosală concentrare 
a inteligenței și voinței, spiritu
lui și mușchilor. El, și la fel ca 
el, toți tovarășii săi, cosmonauții. 
Căci cererea lui de primire în 
acest colectiv s-a amestecat cu 
cererile lor. Gagarin a fost ales, 
dar toți erau gafa pentru zbor. 
înainte și după aflarea acestei i- 
legeri, a muncit ca toți ceilalți, 
s-a odihnit la lei. Au trecut toți 
prin complexele probe de re
zistență, bătăile inimii tuturor au 
apărut vizibile pe electrocardio
grame și circuitul nervos al fie
căruia a avut echivalențe în 
pulsațiile ochiului magic. Nu nu
mai Gagarin a ieșit biruitor din 
încercările grele. Scaunul vibra
tor, camera de presiune, mașina 
centrifugală, camera tăcerii, sînt 
doar cîteva (dar ce edificatoare I) 
din examenele severe ale capaci-

aduce la timp brigăzilor de 
tractoriști - chiar pe ogoare 
— ziarele și revistele la care 
stat abonați.

CIUDOESGU SCARLAT -
Mangalia

Economii și Con-
București ne co- 

a dat dispoziții A-

Casa de 
semnațiuni 
munică că 
genției sale din orașul Tulcea 
să-ți elibereze un duplicat 
după libretul de economii pe 
care l-ai pierdut.

CÎRȚALĂ GHEORGHE VA
SILE și IONESCU ION * 
Tîrgu Jiu.

Ministerul Economiei Fores
tiere cercetând situația despre 
care ne-ați scris a constatat 
justețea celor sesizate. în con
secință a dat dispoziție condu
cerii întreprinderii unde lu
crați să vă încadreze în func
ția de mecanici de întreținere, 
pentru care «înteți calificați. 

ceilalți muncitori, o întilneștf 
în toate secțiile uzinei „1 Mai" 
Ploiești.

— Este firească această gri
jă, ne spunea tovarășul Leu 
Victor, șeful atelierului uzi- 
naj I. La noi este nevoie în 
permanență de muncitori, 
fiindcă sarcinile uzinei spo
resc mereu. De aceea, i-am 
și integrat în procesul de pro
ducție, dîndu-le sarcini ca 
tuturor muncitorilor, le-am 
pus la dispoziție băieților ma
șini noi, un reglor a fost des
tinat să se ocupe numai de 
ei.

Și biroul U.T.M. din secția 
uzinaj I s-a îngrijit de tinerii 
muncitori nou angajați. El a 
propus conducerii atelierului 
ca ei să fie încadrați de la 
început în brigăzi de pro
ducție ale tineretului. Brigada 
constituie mijlocul cel mai 
eficace de a-i educa pe noii 
angajați în spiritul răspun
derii colective pentru produc
ția uzinei, pentru lucrări 
calitate, pentru păstrarea 
îngrijirea uneltelor.

— Unul dintre băieți, 
spunea tovarășul Gheorghe 
Domnica, secretarul organiza
ției U.T.M. din atelierul uzi
naj I, a stricat, din greșeală, 
o unealtă destul de importan
tă. Noi i-am convocat pe toți 
noii angajați și am discutat 
cu ei. Le-am arătat mai întîi 
o lozincă mare, afișată în a- 
telier. „Utemiști și tineri!, 
spunea lozinca. Nu uitați că 
ne-am angajat să economisim 
în 1961 materiale și unelte în 
valoare de peste 200.000 lei".

— Acesta este angajamentul 
tinerilor din atelier, le-am 
spus noilor angajați. Voi fa
ceți acum parte 
vul nostru. Orice 
voastră înseamnă 
pentru colectiv, 
trivă: orice lucru bun făcut 
de voi ne va bucura pe toți, 
va constitui un succes pentru 
toți.

de 
și

ne

din colecti- 
neatenție a 
un insucces
Și, dimpo-

tă|ii psiho-lizice ale acelora care 
cutează să ia cerul cu asalt. Pe 
toți îi unește ceva mai mult decît 
sănătatea de oțel a organismu
lui : conștiința că uimitoarea ex
pediție pentru care se pregătesc 
servește omului. 
zborul cosmic 
sapfămîni de zile 
tăcere completă ; 
torie, căci să 
întreruperii legăturii radiofonice 
cu pămîntul în timpul unui zbor : 
rezistă nervii? în sfîrșit, ușa ma
sivă e dată la o parte, și omul, cu 
barba crescută peste măsură, vine 
în întîmpinarea medicului. Surîde. 
In spiritul lui, oamenii au fost 
necontenit prezenți, cu dragostea 
și exigența lor — iată suportul 
victoriei.

Este „Primul raid spre stele" o- 
magiul adus pionierului Cosmosu
lui ? Da, este. însă în gloria lui 
Gagarin este celebrat triumful 
poporului sovietic, luptător pen
tru rațiune și pace. „Vrem să 
plecăm în Cosmos de pe un pă- 
mînf care a uitat de război și 
silnicie", spune această cronică a 
măreției umane. Este glasul ce
lor ce construiesc comunismul. Pe 
ecranele televizoarelor speciale, 
la 12 aprilie 1961, între orele 
9,10—10,55, ora Moscovei, s-a 
zărit clar chipul maiorului I. A. 
Gagarin, la bordul navei Răsări
tul. El concentra chipul milioane
lor de muncitori-constructori a 
căror strădanie i-au permis cos
monautului să se ridice la 300 
km depărtare de planeta natală și 
să se rotească cu 27.000 km/oră, 
într-o navă ale cărei șase motoa
re au o forță de 20.000.000 cai 
putere I Ce splendid poem în a- 
cesfe cîteva cuvinte ilustrate de 
realitate : „industria septenalului

Candidatul la 
petrece cîteva 
într-o izolare și 

probă obliga- 
admitem ipoteza

Neagu Angela, jesăloare fruntașe la secția relon a țesătoriel de relon „T. Vladimi- 
rescu" din București dă produse de bună calitate șl tși depășește lunar sarcinile de 

pir*.

Conferințe despre lansarea 
navei cosmice „Vostok-2“

de oameni de știință și cuî" 
tură. în Capitală au avut loc 
ta acesit interval 113 manifes
tări consacrate acestui istoric 
eveniment la care au parti- 
pat circa 30.000 de persoane. 

La conferința ținută ta co
muna Piatra, raionul Zimni- 
cea din regiunea București au 
participat 2500 de colectiviști 
din această comună și din îm
prejurimi.

Un deosebit interes au stîr- 
nit ta întreaga țară expozi
țiile volante înfățișînd. foto
grafii despre zborul navei 
cosmice „Vostok-2“. 

(Agerpres).

Răspunzând interesului cres
când al cetățenilor de a afla 
cît mai multe amănunte des
pre epocala realizare a 
U.R.SS- — lansarea navei 
cosmice „V o s t o k-2“ —
A R L.U.S. ta colaborare cu 
S-R-S.C- a organizat în întrea
ga țară conferințe și simpozi
oane cu acest subiect. în luna 
august, în zilele care au ur
mat zborului istoric al maio
rului Titov, au avut loc ta 
diferite orașe și comune ale 
țării, 1500 de conferințe și 
simpozioane, Ia care l au par
ticipat peste 260.000 persoa
ne. Expunerile au fost făcute

A început culesul viilor
în podgorii a început cu

lesul strugurilor pentru vini- 
ficație. La Murfatlar, Medgi
dia, Valea Călugărească și în 
alte mari centre viticole mun
ca este în toi.

Viticultorii s-au 
cules din vreme, 
au fost 
cramele

pregătit de 
Instalațiile 

și reparate,revizuite
au fost dotate cu noi

Vasile, Cioc Ștefan, 
Constantin, Grigore 

Mihai Gheorghe,

Barbu 
Grigore 
Gheorghe, 
Toma Nicolae și toți ceilalți 
tineri absolvenți și-au luat an
gajamentul să învețe mereu, 
să respecte cu strictețe indi
cațiile tehnologice.

...La secția turnătorie de 
oțel l-am găsit în mijlocul 
grupului de noi angajați, pe 
controlorul de calitate Marin 
Ion. Aplecat asupra formelor, 
cu lanțeta în mină, el arăta 
tinerilor Marinescu Paraschiv, 
Zainea Ion, Sandu Gheorghe 
și altora, ce calități trebuie să 
întrunească formele de turna
re necesare pentru piesele in
stalațiilor de foraj. Secretarul 
comitetului U.T.M. pe uzină, 
tovarășul Neacșu Andrei, ur
mărea și el discuția, se inte
resa de modul cum lucrează 
noii angajați, de cunoștințele 
pe care le au, de atitudinea 
lor față de muncă.

— Pentru a dezvolta în rîn- 
durile celor mai tineri munci
tori dragostea pentru uzina în 
care lucrează, spunea secreta
rul comitetului U.T.M., zilele 
viitoare vom organiza o festi
vitate închinată noilor anga
jați, la care vom invita să ia 
cuvîntul tovarăși din condu
cerea uzinei, muncitori frun
tași. Tinerilor le vom prezen
ta apoi fiecare secție, le vom 
arăta sondele fabricate de noi 
care sînt apreciate pe plan 
mondial. Asta cu scopul de a-i 
ajuta să înțeleagă răspunde
rea ce revine tuturor munci
torilor pentru prestigiul uzi
nei. Faptul că ne vom îngriji 
ca noii muncitori să intre în 
viața organizației U.T.M. va 
contribui, de asemenea, la a- 
ceasta. E datoria noastră, a 
organizației U.T.M. să contri
buim cu toate forțele, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, la educația comunistă 
a noii generații de muncitori 
ai uzinei.

EUGEN FLORESCU

primește comenzi pentru corpuri 
cerești" I Prinfr-un efort colectiv 
fără precedent In istoria științei 
și tehnicii universale, muncitorii, 
inginerii, savanții sovietici au a- 
juns demiurgi.

Acestea sînt faptele.
Cu o măiestrie demnă de tema 

care i-a inspirat, realizatorii fil
mului (scenariștii Gh. Kubliski, E. 
Reapcicov, regizorii D. Bogole
pov, I. Kopalin, G. Koncenko și 
o echipă de mulfi, foarte multi 
operatori) au pus in lumina evi
denței aceste fapte. Legendă e- 
roică și sobru poem științific, ope
ra lor subliniază cu ascuțime sen
sul universal al zborului navei 
Vostok. Cu fofii vrem un cer al 
păcii, spune comentariul, chiar 
dacă el (imaginea : un credincios, 
în genunchi, rugîndu-se) vede ce
rul altfel decît dînsa (imaginea : 
o cercetătoare științifică la teles
copul observatorului astrono
mic)... Este, în acest documentar 
care imortalizează evenimentul 
secolului un lirism fin și pătrun
zător (o, cît de frumos ești, pă- 
mînfule, leagăn al rațiunii...) și un 
dramatism de înaltă tensiune, fil
trat prin deplina încredere în 
victoria celor îndrăzneți. lată-l 
pe Gagarin pa cosmodromul Bai
konur : un om în cosmicul costum 
portocaliu pășește neșovăitor spre 
rampa de lansare. Totul e filmat 
de foarte da sus, probabil din 
însuși vidul rachetei. Și așa, în 
imaginea aceea de neuitat, pare 
că pe Gagarin îl privește de sus 
cerul, uimit de hotărîrea pe care 
• citește în el.

în pașii deciși ai unui tînăr 
membru al partidului lui Lenin îna- 
intînd spre formidabila rampă de 
lansare în Cosmos, se poate sin
tetiza întreaga hotărîre a poporu-

utilaje și vase pentru depozl- 
tarea vinurilor. Comparativ 
cu anul trecut depozitele Mi
nisterului Agriculturii și Mi
nisterului Industriei Alimen
tare pot primi anul acesta în 
plus 1.600 de vagoane de vin. 
Au fost, de asemenea, deschise 
noi centre de îmbuteliere.

O atenție deosebită se acor
dă îmbunătățirii preparării 
vinurilor. în gospodăriile a- 
gricola de stat a .fost organi
zată producerea de vinuri su-, 
perioare în cantități mari, o- 
mogene și pe sorturi. Potrivit 
aprecierii specialiștilor cel pu
țin jumătate din actuala re
coltă va fi folosită la prepa
rarea vinurilor de cea mai 
bună calitate. în vederea în
ceperii actualei campanii de 
vinificație în zeci de centre 
din țară au fost încheiat? 
experimentările pentru pro
ducerea unor noi sortimente 
de tunuri superioare. De ase
menea, numeroși viticultori 
și-au îmbogățit cunoștințele 
profesionale în cadrul unor, 
cursuri de specialitate.

(Agerpres)

A
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Cinematografe

Carmen de la Ronda : Pa
tria, București. înfrățirea în
tre popoare, Gh. Doja, Vol
ga ; Primul raid spre stele : 
Magheru, I. C. Frimu; Am 
fost tineri: Al. Popov, Popu
lar ; Genevieve : Republica ; 
S-a furat un tramvai: V. 
Roaită, Al. Sahia, Moșilor; 
Dragoste de septembrie : V, 
Alecsandri, Elena Pavel, Li
bertății, Drumul Serii ; ’ Sec
țiunea a 5-a : Lumina, N. Băl- 
cescu ; Vietnam patria mea: 
Olga Bancic ; El Hakim: Cen
tral ; Alba Regia: Victoria. 
8 Martie; Tracul unui actor ,■ 
M. Gorki, Arta, Miorița, G. 
Coșbuc ; Prințesa cu steaua 
de aur — Bărcuța.: Timpuri 
noi ; Program special pentru 
copii (dimineața), Escrocii 
(după amiază) 13 Septembrie; 
Vîrsta dragostei; Tineretului; 
Cerasella : Cultural; Raidul 
vărgat: Grivița, Unirea, Don- 
ca Simo, G. Baco vi a ; Oameni 
pe pod: C. David; Săritură în 
zori: Flacăra; Vikingii: 8 Mai; 
Revista visurilor : Floreas-ea; 
Cîinele din mlaștină: T. Vla- 
dimirescu, M. Eminescu, 16 
Februarie ; Imperiul soarelui: 
23 August ; Libelula: A. Vlai- 
cu; Omul nu se predă: Mun
ca, 30 Decembrie; Acțiunea 
Cobra : Ilie Pintilie ; Fenix : 
B. Delavrancea.

lui sovietic de a-fl Iqfăptul visu
rile, devenite planuri, iar acestea 
devenite certitudini științifice. 
Cred că nu greșesc gîndindu-mă 
la această imagine ca la un sim
bol al nestrămutatei convingeri 
a Uniunii Sovietice de a realiza 
fapte uluitoare, ca acelea pe care 
le prevede Proiectul de Program 
al P.C.U.S., programul 

în fiecare an se scriu 
mii de cărți, se scriu și se 
mii de lucrări muzicale, 
resc și se expun mii de 
plastice, se toarnă și se vizionea
ză milioane de metri de peliculă. 
Am cunoscut multe creații buna 
și despre multe am gîndif : vor 
rezista timpului. Dar nici o dată, 
înțelegeți: nici o dată nu am avut 
certitudinea că văd un film nemu
ritor ca atunci cînd, om în mijlo
cul omenirii, am văzut, copleșit 
fiind, „Primul raid spre stele". 
Știu că nici atunci cînd, peste 
multe veacuri, oamenii 'vor veni 
pe Pămînt ca spre planeta-muzeu 
a galaxiei lor locuite, nici atunci 
nu vor uita să multiplice cu grijă 
copiile acestui documentar, ade
văratul certificat da naștere al 
noii ere. Ei vor fi împins hotarul 
cunoașterii pînă dincolo de lumile 
imaginației noastre. Dar nici nouă, 
celor de azi, strămoșii lor, nu ne 
este rușine. Noi am trăit ziua de 
12 aprilie 1961.

„După prima rîndunică cosmică 
sovietică, vor urma mereu altele“« 
Acestea stnț ultimele cuvinte din 
„Primul raid spre stele".

în sală se tace lumină, iar fe
țele noastre scînfeiază t vedeți, 
filmul e deja vechi, noi l-am cu
noscut între timp și pe Gherman 
Stepanovici Titov...

fericirii, 
și apar 
audiază 
se fău- 

opera



Pentru a organiza adunări 
generale cu un bogat 
conținut educativ este 

necesar ca, pornind de la ne
voile pe care le ridică munca 
de educare comunistă a co
lectivului respectiv de ute- 
miști, de la preocupările aces
tuia, să știi cu mai mult timp 
înainte ce probleme vor fi in
cluse pe ordinea de zi. Aceas
tă perspectivă oferă comite
tului U.T.M. posibilitatea pre
gătirii din timp a adunării ge
nerale, atragerii utemiștilor 
la această muncă. Comitetul 
nostru U.T.M. și-a stabilit mai 
de mult cîteva teme care vor 
fi dezbătute în cadrul adună
rilor generale, teme la care 
am ajuns în urma sfatului 
primit din partea organizației 
de partid, a consultării unui 
număr mai mare de utemiști.

Pentru adunarea generală 
din luna august, spre exem
plu, hotărîsem cu mult timp 
înainte să discu
tăm despre rolul 
și caracterul Uni
unii Tineretului 
Muncitor. De ce 
am alets această 
temă ? Organiza
ția noastră și-a 
lărgit rîndurile 
în ultimul timp cu tacă 
10 tineri. Tot în ultima pe
rioadă în secție au fost înca
drați aproape 30 de absolvenți 
al școlii profesionale care nu 
aveau o vechime prea mare în 
U.T.M. Discutarea în cadrul 
adunării generale a acestei 
teme a contribuit la educarea 
tinerilor, arătîndu-le pe larg 
caracterul revoluționar al or
ganizației noastre, cerințele 
sale față de utemiști. Adu
narea le-a folosit însă tuturor 
Utemiștilor. Cu acest prilej 
s-a discutat despre răspun
derea pe care o implică 
calitatea de membru al 
U.T.M., despre profilul poli
tic moral al utemistului. Am 
luat din timp măsuri pentru 
întocmirea referatului, ute- 
miștii au fost anunțați să se 
pregătească. Referatul pre
zentat și discuțiile care au 
avut loc au făout ca adunarea 
să-și aducă o importantă con
tribuție la educarea tineretu
lui, la creșterea răspunderii 
utemiștilor față de calitatea 
de membru al organizației re
voluționare de tineret.

Pe baza planului întocmit 
urmează ca în adunarea ge
nerală din această lună să 
discutăm despre dragostea față 
de meseria pe care o practici. 
Ce realități ne-au condus 
spre această temă ? De ani da 
zile în secția noastră s-au lu
crat cazane de locomotivă. 
Foarte mulți tovarăși din sec
ție sînt specialiști în meseria 
de cazangiu. Dar sînt și tova
răși care, se mulțumesc cu ce 
ȘU învățat fără să caute să 
se perfecționeze continuu, să 
găsească metode noi d'd mun
că. Unii tineri cred că mese
ria noastră este lipsită de va
rietate, nu reclamă prea multe 
cunoștințe și că în procesul de 
fabricare a cazonelor nu sînt 
necesare inovații. De la în
ceputul anului acesta în sec
ția noastră au fost introduse 
încă trei noi sortimente. Noile 
sortimente reclamă o bună cu
noaștere a meseriei, o atitudine 
creatoare față de muncă. Iată 
dar de oe a fost nevoie de a- 
ceastă adunare. Ajutîndu-ne în 
pregătirea ei, biroul organiza
ției de partid ne-a recomandat 
și cine anume să vorbească 
despre acest subiect: unul din-

Tribuna 
secretarului 

U. T. M.

Vizitele delegației de deputaji englezi
Continuîndu-și călătoria în fără, 

membrii delegației de depuiafi 
englezi, în frunte cu dl. John Par
ker, au vizitat vineri dimineața 
furnalele mari, oțelăria nouă și 
laminorul bluming de la Combi
natul siderurgic din Hunedoara. 
Apoi oaspeții au făcut o plim
bare în cartierul de locuințe noi 
din orașul Hunedoara și au vizi
tai Castelul huniazilor.

In drum spre Timișoara, depu
tății englezi au făcut un popas 
la ruinele de la Sarmisegetuza.

Seara, oaspefii englezi, însoțiți 
de deputatul C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, au sosit în orașul Ti
mișoara.

Sîmbătă dimineața, grupul de 
deputafi englezi a vizitat Institu
tul Politehnic, școli și construc
ții de locuințe noi din orașul Ti-

,------e-------

Dealurile bâtrîne 
întineresc

(Urmare din pag. l-a)

10 hectare teren de coastă, pe 
care altădată nu creșteau de- 
cît mărăcinii ; s-au plantat a- 
proape 40 hectare de teren cu 
pruni, meri, peri, cireși și alți 
pomi fructiferi. Pe viroage. 
aeolo unde livada n-ar fi mers, 
s-au plantat 23 de hectare cu 
salcîm, lemn cîinesc, sânger și 
alți arbuști, în perdele de pro
tecție, iar pe lîngă acestea 
toate, de-a curmezișul dealu
rilor, tot pentru combaterea 
eroziunii, s-au constituit peste 
30 de hectare de benzi înier- 
bate. De reținut că din cele 
aproape 40 de hectare livadă, 
4 hectare au intrat deja pe 
rod și au adus anul acesta 
gospodăriei colective un venit 
de peste 10.000 lei. Astfel, bel
șugul viitor, de pe suprafețele 
de teren recâștigate de la na
tură prin lupta dîrză a colec
tiviștilor, începe să se între
vadă încă de pe acum. Lu
crul acesta le dă șî mai mult 
avînt în muncă.

GENERALE
tre maiștrii cu mare experiență 
în producție, îndrăgostit de 
meseria sa, comunistul Ion 
Paraschiv. Această adunare va 
arăta tinerilor perspectivele 
meseriei noastre, contribuția 
pe care și-o pot aduce ei la 
îmbunătățirea procesului de 
producție. Toate acestea însă 
cu condiția să învețe neînce
tat, să-și însușească experiența 
înaintată, să tindă să ajungă 
neîntrecuți în meserie- Faptul 
că pregătirea acestei adunări 
a început încă de mult, că 
tinerii manifestă un viu inte
res pentru tema aleasă, sînt 
garanții că adunarea își va a- 
tinge scopul propus.

Este cunoscută dragostea ti
nerilor față de partid, dorința 
fierbinte a acestora de a me
rita înalta cinste de a face 
parte din rândurile sale- O ma
nifestare concretă a acestui 
sentiment este numărul mare 
de utemiști care solicită in

trarea lor în rîn- 
durile candidați
lor de partid. în 
ultimele 6 luni 
am recomandat 12 
tineri care, pentru 
calitățile lor mo
ral - politice, au 
fost primiți în 

rândurile candidaților de 
partid. Organizația noastră se 
mândrește cu tineri ca Aurel 
Gondoiu, Marin Butan, Gri
gore Găbăroiu și alții care au 
fost primiți de curînd în rân
durile candidaților de partid. 
Numărul celor care ne-au ce
rut recomandări este însă 
mult mai mare- Nu tuturora 
le-am dat atunci cînd au ce
rut această recomandare so
cotind că nu erau încă sufi
cient de pregătiți. Prin toată 
activitatea sa organizația noas- 

. tră urmărește să cultive la ti
neri trăsăturile politico-mo
rale și de caracter proprii oa
menilor înaintați, comuniști
lor. Desigur, și adunarea ge
nerală poate fi folosită în a- 
ceastă direcție și de aceea 
ne-am gândit că într-una din 
adunări să discutăm despre 
cinstea de a deveni membru 
al partidului nostru- Tovară
șul Ion Popescu, secretarul 
organizației de partid din sec
ție, s-a oferit să facă o expu
nere pe această temă. La adu
nare vom invita și alți comu
niști, iar utemiștii se pregă
tesc de pe acum să vorbească 
despre ce a însemnat în viața 
lor partidul, despre exemplul 
comuniștilor pe care-1 urmea
ză în toată activitatea lor.

Nenumărate sînt temele 
care pot fi puse în discuția a- 
dunărilor generale menite să 
contribuie la lărgirea orizon
tului tineretului, la îmbogă
țirea lor sufletească, la edu
carea lor comunistă- Noi a- 
vem în vedere ca în viitorul 
apropiat să discutăm și despre 
ce înseamnă prietenie, tovără
șie, dragoste, cum putem să 
ne formăm solide concepții 
științifice despre lume și so
cietate, despre normele de 
comportare în societate pre
cum și despre alte probleme 
care preocupă tineretul. Sta
bilind din timp principalele 
teme care vor fi puse în dis
cuția utemiștilor, asigurăm 
pregătirea și dezbaterea lor la 
un nivel corespunzător, con
tribuim la asigurarea unui bo
gat conținut politic-educativ 
fiecărei adunări generale.

AUREL COLEAȘA 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din secția cazangerie 

a Uzinelor
„Grivița Roșie"

mișoara, în cursul după-amiezii, 
oaspeții au fosf în comuna Biled 
din raionul Sînnicolau Mare, vi- 
zitînd G.A.C. „8 Martie" și cî- 
feva case ale colectiviștilor. El 
s-au interesat de sectoarele pro
ductive și îndeosebi de sectorul 
zootehnic.

în cursul vizitelor, deputății en
glezi au fost însoțiți de deputății 
în Marea Adunare Națională, Fi
lip Geltz și C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu.

Seara, oaspeții britanici au ple
cat spre Băile Herculane.

(Agerpres)

Turul 
al R. P.

ORADEA 16 (Agerpres). — 
Prin telefon : După o zi de o- 
dihnă petrecută la Timișoara, 
cicliștii participanți la Turul 
R. P. Romîne și-au disputat 
sîmbătă victoria în cea de-a
6-a  etapă : Timișoara — Ora
dea (176 km). Victoria a re
venit ciclistului Ampler care 
a adus astfel primul succes 
echipei R. D. Germane. La 
startul etapei au fost prezenți 
47 de alergători, deoarece L- 
Zanoni (Dinamo), care se afla 
pe locul trei în clasamentul 
general individual, suferind 
de stomac, a fost oprit de me
dic să mai continue cursa. Cu 
tot vântul care a bătut din fa
ță, plutonul a rulat foarte ra
pid în prima jumătate a eta
pei. Primul prin Arad a tre
cut Șelaru, talonat de Ritter 
și C- Dumitrescu- Cîțiva kilo
metri mai departe abandonea
ză Matei (Dinamo) și iugosla
vul Furak. Prin Salon ta. 35 
km înainte de sosire, trec în 
ordine Jorgensen, Dobrescu și 
C- Dumitrescu. Pe ultimii 25 
km asistăm la numeroase ten-

Doi muncitori fruntași în obținerea de produse de calitate 
Cornel Dumitrescu șl Radu Vasile de la întreprinderea 

„Electroaparataj" din Capitală.
Foto : AGERPRES

Vizitele membrilor misiunii oficiale 
de bunăvoință a Republicii Niger

Sâmbătă dimineața, vicepre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Avram Bunaciu, 
a primit la Palatul R. P. Ro
mîne pe ministrul Industriei 
și Comerțului al Republicii 
Niger, Adamou Mayaki. Con
ducătorul misiunii oficiale de 
bunăvoință a Republicii Niger 
a fost însoțit de Sidibe Abou- 
bacar, prim-secretar al amba
sadei acestei țări la Paris.

A fost de față Ludovic Ta
kacs, membru al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne.

Cu prilejul întrevederii a 
fost înmânat un mesaj perso
nal adresat de președintele 
Republicii Niger, Hamani Di- 
ori, președintelui Consiliului 
de Stat al R. P- Romîne 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

★
Deputății în Adunarea Na

țională a Republicii Niger, 
Issa Ibrahim, Aloulou Noma, 
și Elhadj Hirna Hamani, mem. 
bri ai misiunii oficiale de 
bunăvoință a Republicii Niger, 
au făcut sîmbătă dimineața o 
vizită la Palatul Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne, 
unde au fost primiți de depu
tății Ion Pas, vicepreședinte 
al Comitetului de conducere 
al grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare, 
acad. Horia Hulubei, Elena Li- 
vezeanu și Gh. Vasilichi, mem
bri ai acestui grup, cu care 
au avut o întrevedere.

Discuțiile purtate au decurs 
într-o atmosferă cordială

★

Sîmbătă la amiază au în
ceput convorbirile între dele
gația guvernamentală a R. P. 
Romîne, șl misiunea oficială 
de bunăvoință a Republicii 
Niger cu privire la relațiile 
dintre cele două țări.

_•—
Informații
In urma tratativelor dintre 

delegația Ministerului Comer
țului al R. P. Romîne și dele
gația Ministerului Comerțului 
Exterior al R. P. Ungare, re
cent s-a semnat la Budapesta 
un Protocol privind lărgirea, 
față de volumul prevăzut ini
țial, a schimbului de mărfuri 
între cele două țări pe anul 
1961.

(Agerpres)

ciclist 
Romîne 
tative de evadare, anihilate 
însă de fruntașii clasamentu
lui. Plutonul intră compact pe 
străzile Oradei. Cu 2 km îna
inte de capătul etapei : stadio
nul „Libertatea", se detașea
ză Ampler, care trece linia de 
sosire de unul singur.

Clasamentul etapei : 1. Am
pler (R- D. Germană) 5h01’21” 
(medie orară 38,300 m) ; 2. I- 
Cosma (RP.R.) 5h01‘38’’ ; 3.
S. Ariton (Voința); 4. Jor
gensen (Danemarca) ; 5. C. Du
mitrescu (Flacăra Roșie) ; 6. 
Dobrescu (Voința) ; 7- Hoffman 
(R. D. Germană); 8. Kellerman 
(R. D- Germană) ; 9. Neagoe 
(C.C.A-) ; 10. Șerban Rădulescu 
(R.P.R.) toți în același timp cu 
Cosma.

în clasamentul general in
dividual conduce G- Moiceanu 
urmat la 59” de Șerban Rădu
lescu, la 1’29” de Hoffman, la 
1’36” Cosma, la 2’ C- Moicea
nu, la 2’04” Grunzig etc. Pe 
echipe în frunte se află 
R.P.R. Astăzi are loc etapa a
7-a  : Oradea — Cluj (145 km).

Delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne este condusă de 
Gogu Rădulescu, ministrul Co
merțului. Misiunea oficială de 
bunăvoință a Republicii Niger 
este condusă de Adamou Ma
yaki, ministrul Industriei și 
Comerțului.

Convorbirile au fost purtate 
intr-un spirit de înțelegere re
ciprocă.

★
Misiunea oficială de bună

voință a Republicii Niger a 
vizitat în cursul zilei de sâm
bătă Uzinele „23 August" șl 
gospodăria agricolă de stat „30 
Decembrie".

Seara, oaspeții au asistat la 
concertul susținut de orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu” sub con
ducerea dirijorului sir John 
Barbirolli.

(Agerpres)

Pe stadionul „Armatei 
Populare" din Belgrad au con
tinuat sîmbătă întrecerile din 
cadrul Jocurilor Balcanice de 
atletism. Comportîndu-se re
marcabil Zoltan Vamoș a cu
cerit titlul de campion balca
nic în proba de 1500 m plat 
realizînd timpul de 3’46’’5/10. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Ingolic (Iugoslavia) 
3’47”2/10 și A. Barabaș (R.P.R.) 
— 3’47”4/10. O frumoasă vic
torie a repurtat Ana Roth în 
proba de aruncare a greutății 
cu 15.52 m (nou record balca
nic). In cursul celor două zile 
de concurs atleții noștri au 
cîștigat 6 titluri de campioni 
balcanici.

Iată celelalte rezultate în
registrate : masculin : lungi
me : Ivanov (R. P. Bulgaria) 
7,53 m; Ledie (Iugoslavia) 
7,49 m; Mangaras (Grecia) 
7,45 m; Țanev (R. P. Bulga
ria) 7,42. m; loan Sorin 
(R.P.R.) 7,39 m ; 3000 m obsta
cole : Papavasiliu (Grecia) 
3'49”S/10. Reprezentantul R. P,

COVCVRVSI FESTIVAL INTERNATIONAL

Sîmbătă dimineața s-a încheiat cea de-a 
doua etapă a Concursului Internațional 
„George Enescu" și la secția de vioară. în 
această zi ultimii eoncurenți audiați de juriu 
au fost : Amost Jira (R. S. Cehoslovacă), 
Nikolai Nikolaevici Zabavnikov (U.R.S.S.), 
Monika Zouhar (R. D. Germană), Ladislau 
Kiss (R. P. Roimînă), Ștefan Lory (R- P. 
Romînă).

După etapa Il-a juriile celui de-al Il-lea 
Concurs Internațional „George Enescu" au 
declarat promovați în etapa a IlI-a pe urmă
torii concurenți -care se prezintă în ordinea 
tragerii la sorți :

LA VIOARA: Veselin Paraskevov (R- P. 
Bulgaria); Daniel Podlovski (R. P. Română); 
Gerardo Gomez Casais (Spania) ; Ladislau 
Kiss (R. P. Romînă) ; Igor Aleksandrovici 
Frolov (U R.S.S.) ; Nina Mihailovna Beilina 
(U.R.S.S.), Nikolai Nikolaevici Zabavnikov 
(URS.S.).

LA PIAN : Dan Grigore (R. P- Romînă); 
Pao Hwei-chao (R. P. Chineză) ; Hong Teng

Je=a doua etape
(R. P- Chineză) ; Arie Vardi (Israel); Jerzy 
Lukowicz (R. P. Polonă) ; Constantin Iliescu 
(R. P. Romînă); Dietrich Brauer (R. D. Ger
mană).

LA CANTO : Elena Simionescu (R. P. Ro
mînă) ; Iuri Mazurok (U.R.SS.) ; Pompei Hă- 
răstășanu (R. P- Romînă) ; Dan Iordăchescu 
(R. P. Romînă) ; Serghei Iakovenko (UR.SS.); 
Ion Buzea (R. P. Romînă) ; Elena Cotrubaș 
(R. P- Romînă) ; Agatha Druzescu (R. P. Ro
mînă) ; Dorothea Palade (R. P. Romînă); 
Emma Sarkisian (U.R.S S.) ; Nina Sitnikova 
(U.R S S.) ; Ladislau Konya (R. P. Romînă) ; 
Liudmila Simonova (U R.S S.) ; Ayhan Baran 
(Turcia)-

Etapa a Ill-a se va desfășura în ziua de 
17 septembrie, la pian, în Studioul Radiotele- 
viziunii, între orele 9-14, și la canto, în Sala 
Ateneului R. P. Române, între orele 10,30 — 
13,30, iar în ziua de 19 septembrie, între orele 
8-13, la vioară. în Sala Ateneului R- P- Ro
mîne.

(Ager preș)

Un binemeritat
onstantin Bugeanu 
are remarcabilul 
merit de a fi pre
zentat în cadrul 
concertelor sale, 
lucrări în primă 

audiție, piese de mare valoare 
din literatura muzicală uni
versală, de obicei mai puțin 
întâlnite în repertoriul orches
trelor simfonice. După inedita 
audiție a unor lucrări de Bach, 
Mahler, Enescu, Bartok, Con
stantin Bugeanu nu și-a dez
mințit nici în cadrul concertu
lui pe care l-a susținut în ca
drul Festivalului, această per
manentă dorință de împrospă
tare a repertoriului, de lărgire 
a orizontului muzical al iubi
torilor muzicii din țara noas
tră.

Bugeanu a cinstit, la pupi
trul Orchestrei simfonice a 
radio-televiziunii, sărbătoarea 
muzicii românești, prin pre
zentarea uneia dintre cele mai 
dificile partituri orchestrale 
contemporane: — suita de ba
let „Sărbătoarea primăverii" 
de Igor Strawinski.

Aparținînd strălucitei epoci 
de creație în care Strawinski 
era strîns legat de muzica 
clasică rusă, cînd sorbea din

Române Aioanei a sosit pe 
locul 6; suliță: Metilic 
(Iugoslavia) 72,76 m; Dicev 
(R. P. Bulgaria) 70,80 m ; Po
pescu (R.P.R.) 70,68 m ; Pavlov 
(R. P. Bulgaria) 68,23 m ; Bi- 
zim (R.P.R.) 67,64 m ; decatlon: 
Brodnik (Iugoslavia) 7061 
puncte ; Meszaros (R.P.R.) 6620 
puncte; ștafeta 4 x 100 m Iu
goslavia 41’’8/10; R.P.R. 4T’9/10.

Feminin : 200 m plat: Simic 
(Iugoslavia) 24”8/10; Sikovec 
(Iugoslavia) 25”; Petrescu 
(RJP.R.) 25”5/10; lungime : 
Jorgova (R. P. Bulgaria) 6,03 
m ; Belemega (R-P.R.) 5,91 m; 
Pândele (R.P.R.) 5,68 m.

Astăzi sînt programate în
trecerile din ultima zi. înainte 
de desfășurarea ultimelor pro
be, în clasamentul general 
masculin conduce Iugoslavia 
cu 89 puncte urmată de R. P. 
Romînă cu 79 puncte, iar în 
clasamentul feminin în frunte 
se află R. P .Romînă cu 47 
puncte urmată de R. P. Bul
garia cu 35 puncte. 

inepuizabilul tezaur folcloric 
al poporului rus linii melodice, 
ritmuri de o puternică forță 
emoțională, lucrarea lui Stra
winski, solicitând un larg apa
rat orchestral, pune în fața 
dirijorului dificile probleme 
rezolvabile numai printr-o te
meinică însușire a fiecărei 
măsuri a acestei piese.

Cu un număr relativ mic de 
repetiții, Constantin Bugeanu, 
ajutat de harnicul colectiv al 
Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii a reușit să ne dea 
o audiție mai mult decît me
ritorie a „Sărbătorii primă
verii".

Vraja sonoră a primelor lu
crări ale lui Strawinski (des
pre care vorbea Boris Asafiev 
încă în 1914) — luxurianta 
orchestrație, paginile străbă
tute de un robust filon folclo
ric, de o ritmică atrăgătoare, 
au fost redate cu grija atât 
pentru amănunt cit și pentru 
dezvăluirea liniilor mari, a 
ideilor ce stau la baza suitei 
(O mențiune specială pentru 
unii dintre suflători, care au 
făcut de astă dată dovada unei 
profunde muzicalități, reușind 
să învingă dificultățile unei 
partituri ce solicită din partea

Aspect de la împărțirea 
avansurilor de produsa în 
G.A.C. „Victoria Socialis
mului' din satul Tătăranu, 
comuna Mărtinești, regiu

nea Galați.

Foto : AGERPRES

Centrul școlar agricol Dra- 
gomirești-Vale, raionul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
București

Ănunțâ
înscrierile pentru exame

nul de admitere în anul I 
la următoarele școli :

1) . — Școala tehnică hor
ticolă — cu durata de 2 
ani.

— Candidați» trebuie să 
fie absolvenți ai școlilor 
medii cu sau fără diplomă 
de maturitate. Celor în
dreptățiți li se acordă 
burse.

2) . — Școala tehnică de 
maiștri horticoli — cu du
rata de 3 ani.

— Candidații trebuie să 
fie absolvenți ai școlilor 
profesionale cu vechime de 
3 ani în producție.

înscrierile pentru ambele 
școli se primesc pînă la 
25 septembrie 1961 când va 
incepe examenul de admi
tere.

— Relații suplimentare 
se pot căpăta de la secre
tariatul școlii, telefon 32-32.

succes
interpreților o serioasă pregă
tire tehnică).

Alături de suita de balet a 
lui Igor Strawinski, programul 
dirijat de Constantin Bugeanu 
a mai cuprins cele patru schi
țe simfonice ,,ln Munții Apu
seni" („Pe Arieș în sus“, „Ce
tățile Ponorului", „Ghețarul 
Scărișoara", „Izbuc") de Mar
țian Negrea, care și-au ciști- 
gat un loc bine meritat în re
pertoriul orchestrelor noastre 
și Concertul pentru pian și 
orchestră în Da major de Mo
zart.

In multitudinea de reputați 
pianiști ce participă la mani
festările Festivalului Enescu, 
Annie Fischer este o eminentă 
pianistă ce întregește tabloul 
atât de variat al marilor ar
tiști prezenți în aceste zile pe 
meleagurile țării noastre. 
După incandescentul concert 
al lui Richter, după captivanta 
apariție a lui Aldo Ciccolini, 
pianista maghiară Annie Fis
cher ne-a dezvăluit pe scena 
Sălii Palatului R.P.R. contu
rurile unei personalități muzi
cale cu înclinații spre lucră
rile clasice, dotată cu o pro
fundă capacitate de interiori
zare, de contopire cu conținu
tul operei prezentate.

Pentru a treia oară în țara 
noastră Annie Fischer a im
presionat prin aceeași muzica
litate, desfătîndu-ne cu inter
pretarea uneia din bijuteriile 
literaturii pianistice: Con
certul în La major de Mo
zart.

Grațiosul allegro, pătrun- 
zătoarea poezie a adagioului, 
impetuozitatea rondoului final 
al uneia din creațiile din ul
timii ani ale clasicului vienez 
— au căpătat sub mîinile 
Annei Fischer sonorități tipic 
mozartiene, discursul muzical 
purtând amprenta unei dăruiri 
personale de o cuceritoare 
simplitate.

IOSIF SA VA

„Amănuntul"
(Urmare din pag. l-a)

fiecare secție, frate dragă 7 Că 
„merge și așa?" Dar de cg să 
meargă ? Pentru cine lucrăm: 
pentru patron ? Ba pentru noi 
oamenii muncii. Asta e lim
pede. Și pentru că e limpede, 
Gheorghe Florea îș» bate 
capul — plăcerea lui, puteți 
crede — și face un fel de 
cadru mobil, sau un șablon, 
sau cum s-o fi chemînd, cu 
care lezenele sînt încleiate, 
fără izbituri și dintr-odată pe 
toată lungimea, într-un i. inut 
două, timp în care omul exe
cută o serie de operațiuni pre
liminare la piesa următoare.

Acestea și altele asemenea 
nu sînt desigur, marile ino
vații de înscris, pentru veacu
ri, în uriașele lexicoane teh
nice — nu sînt decît niște 
reușite contribuții la mica 
mecanizare a unei întreprin
deri. Dar dacă astăzi omul își 
schimbă meseria pentru că a- 
ceea veche nu-i dădea sufi
ciente satisfacții sufletești 
(problemă de calitate) și își 
frămîntă creierul să îmbunătă
țească produsul care iese din 
mâinile lui (iarăși calitate) 
faptul are semnificațiile sale.

Cîți oameni, atâtea străda
nii, atâtea semnificații.

Ce demon îl împinge pe 
Gheorghe Călin să întoarcă în 
secție, supărat, toaletele din 
garnitură, pe motiv că mu
chea superioară a ușițelor nu 
are lacul uniform ? Doar e 
vorba, nu-i așa, de o porțiune 
fără importanță care nici nu 
se vede cînd ușița rămîne în
chisă. Pe de altă parte el, Că
lin, nu mai are de stat decît 
doui-trei zile în întreprindere: 
lucrul e de mult hotărît, bă
iatul intră în școala de mai
ștri.

Dacă poți crede serios că a- 
cestea sînt motivele care l.ar

Tineri și tinere
A început primirea abonamentelor pentru anul 1962 la 

publicațiile „KOMSOMOLSK AIA PRAVDA", „TEKNICA 
MOLODEOJI", „SMENA", „IS CATELI", „VOKRUG SVE
TA", „ZNANIE-SILA" și celelalte publicații sovietice pen
tru tineret.

Abonamentele se primesc de oficiile poștale și factorii 
poștali, difuzorii de pre-să din instituții, întreprinderi și 
școli.

Cunoscutul critic muzical en
glez EVAN SENIOR, redactor șef 
al uneia din cele mai cunoscute 
și răspîndite reviste muzicale din 
Londra („Music And Musicians") 
ne vizitează țara pentru a doua 
oară. Rugîndu-I să ne împărtă
șească impresiile culese în tim
pul Festivalului „George Enescu", 
domnia-sa a deciaraf printre al
tele unui colaborator al ziarului 
nostru :

„Venind pentru prima oară în 
Romînia, acum trei ani, cu prile
jul celui dintîi Festival internațio
nal „George Enescu" am rămas 
plăcut surprins de excelenta orga
nizare a acestei importante ma
nifestări culturale cu atît mai 
mult, cu cîf el constituia o primă 
experiență a țării dumneavoastră 
pe acest tărîm. Printre numeroa
sele impresii plăcute pe care mi 
ie-a lăsat acel prim contact cu 
muzica romînească cea mai pu
ternică este fără îndoială, acea 
produsă de spectacolul cu opera 
„Oedip". Această lucrare este 
într-adevăr o capodoperă a lite
raturii lirice și desigur una din 
cele mai valoroase creații muzi
cale contemporane. Dînd glas 
acestei păreri, am publicat un 
amplu articol cu privire la opera 
lui Enescu, subliniind și realizarea 
remarcabilă de care aceasta s-a 
bucurat pe scena bucureșteană.

Am participat zi de zi, și cu 
un interes mereu crescînd la des
fășurarea actualului concurs, cîf 
și la mai toate concertele orga
nizate în cadrul Festivalului și am 
constatat cu deosebită plăcere 
frumoasele progrese realizate în 
dezvoltarea vieții muzicale romi- 
nești. Datorită acestui Festival pe
riodic, de mare răsunet, Bucu- 
reștiul devine o metropolă artis
tică.

Romînia poate fi mîndră de 
Enescu, dar și mai important mo
tiv de mîndrie îl constituie creș
terea năvalnică a noilor genera
ții de muzicieni care merg pe 
urmele marelui lor înaintaș. Este 
impresionant ce se face astăzi în 
Romînia pentru cultură. Concursul 
inițiat de guvernul romîn, este un 
puternic stimulent și sînt convins 
că, datorită lui, se vor descoperi 
și ridica multe talente noi.

Muzica romînească contempo
rană merită să fie cunoscută și 
consider ca o plăcută datorie a 
mea, să contribui prin scrisul 
meu, la o cîf mai largă răspîndire 
și justă apreciere a realizărilor 
obținute, oît și a strădaniilor pe 
care le depuneți pentru continua 
dezvoltare a culturii muzicale".

putea determina „să închidă 
ochii", înseamnă că habar 
n-ai de cel puțin două lucruri 
referitoare la Călin: întâi, că 
e controlor interfazic — adi
că verifică calitatea mobilei pe 
operații de lucru ; al doilea, 
amănunt mai intim, că omul 
și-a luat acum cîtva timp mo
bilă (firește, una „de-a noast 
tră") și încă n-a uitat cum a 
sucit-o pe toate părțile, în ca* 
litate de simplu cumpărător. 
Sentimentul de ascuțită exi
gență, încercat atunci, îl ur
mărește în munca de toate zi
lele. Chiar cînd nu mai sînt 
decît cîteva zile pînă la ple
carea în școală. Ba cu atât mai 
mult.

Și ușițele cu pricina faa 
cale întoarsă, la finisajul cu
venit „camerei-stil".

Aș fi vrut să stau să număr, 
de cite ori trece peste un de
cimetru de lemn cîrpa înmu
iată în substanța chimică spe
cială care dă furnirului ulti
mul lustru — acela cu care 
pleacă în magazinul „Cămi
nul". Nu am izbutit. Căci, ui
tând de numărătoare, privirea 
se ridică să urmărească ex
presia Măriei Gheorghe. Con
centrată expresie, purtând lu
mina severă a responsabilită
ții. Sub mina ei se află con
turul stinghiei fine desemnând 
un dreptunghi cu colțurile 
convex rotunjite. Un orna
ment. Nu am mai numărat: 
expresia concentrată, lumina 
aceea a responsabilității vor
bea mai elocvent despre exi
gență. Peste un decimetru de 
lemn, ultimul finisaj revenea 
în orice caz de multe, foarte 
multe ori. Trebuia desăvîrșită 
însăși nerăbdarea emoționată 
a unui om al muneii care, 
mîine. va întreba la „Cămi
nul" :

— Tovarășe, v-au sosit gar
nituri de „camere-stil” ?



•y B

Pentru soluționarea 
pe calea tratativelor

a problemelor internaționale!
LONDRA 16 (Agerpres). — 

Intr-o serie de articole, săp
tămânalul englez „Tribune44 
critică cu asprime politica ne- 
realistă dusă în problema ger
mană de puterile occidentale 
care prin propunerile lor nu 
fac altceva decît să încurajeze 
și mai mult militarismul și 
revanșismul vest-german.

Săptămânalul britanic relevă 
că a sosit timpul ca „Occiden
tul să formuleze o politică de 
pace realistă, o politică care 
pînă în prezent i-a lipsit cu 
desăvârșire44. „Tribune” amin
tește că „de fiecare dată cînd 
au apărut posibilități de re
glementare a problemei ger
mane în general și a problemei 
Berlinului în special, occiden
tul a zădărnicit tratativele 
tocmai pentru că i-a lipsit do-

rința de a merge în întâmpi
narea propunerilor Uniunii 
Sovietice". ^Tribune" aminteș

te istoria propunerilor sovie
tice cu privire la reglementa
rea problemei germane și a 
problemei dezarmării și sub
liniază că „puterile occidentale 
nu au dat nici un răspuns a- 
cestor propuneri44.

Criticînd poziția puterilor 
occidentale in problema ger
mană „Tribune44 menționează 
că „Occidentul s-a situat întot
deauna la remorca politicii lui 
Adenauer și a guvernului său44. 
Că așa stau lucrurile, scrie 
„Tribune44, o dovedește faptul 
că în ultimii zece ani Ade
nauer a fost singurul care a 
dat linia diriguitoare a răspun
surilor la propunerile Uniu
nii Sovietice, iar vocea sa nu

a fost altceva decît o întru
chipare a războiului rece, un 
îndemn la militarizare și la 
revanșă.

Conferința

★
BERLIN 16 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
A.D.N., cunoscutul fizician a- 
merican L. Pauling, laureat al 
Premiului Nobel, a luat cu- 
vîntul la o adunare din Essen 
și a făcut apel să se înceapă 
imediat tratative asupra în
cheierii Tratatului de pace cu 
Germania. Este necesar ca 
Germania occidentală să de
vină o țară demilitarizată, nu 
o țară înarmată cu arme nu
cleare, a declarat Pauling. El 
a condamnat măsurile pentru 
instruirea soldaților vest-ger- 
mani in vederea folosirii ar
mei nucleare. Pauling s-a pro
nunțat pentru crearea unei 
zone demilitarizate în Europa 
centrală.

Stanislas

Uniunii interparlamentare
Intervenția acad. Mihail Ralea

BRUXELLES 16 (Corespon
dentul Agerpres transmite) : 
Luînd cuvântul pe marginea 
raportului secretarului gene
ral, cu privire la situația in
ternațională, șeful delegației 
R. P. Romîne la cea de-a 50-a 
conferință a Uniunii interpar
lamentare, Mihail Ralea, a 
subliniat consecințele pozitive 
pe care le pot avea întâlnirile 
reprezentanților popoarelor și 
ai statelor în vederea dezbate
rii marilor probleme care 
preocupă omenirea. Acad. Mi
hail Ralea a relevat marea 
responsabilitate care revine 
tuturor parlamentarilor din 
toate țările în apărarea cau
zei mărețe a păcii între po
poare.

Referindu-se la problema 
Germaniei occidentale, acad. 
Mihail Ralea a declarat: Ac
tivitatea cercurilor revanșar
de constituie un mare pericol 
pentru pace. Republica Popu
lară Romînă este gata să par
ticipe la tratative și să sem
neze tratatul de pace cu cele 
două state germane. Dar, a 
afirmat vorbitorul, dacă pu
terile occidentale vor conti
nua politica lor de obstruc
ție, lipsită de realism refu- 
zînd să participe la un astfel 
de tratat, Republica Populară 
Romînă va semna pînă la sfâr
șitul acestui an, împreună cu 
celelalte părți interesate, Tra
tatul de pace cu Republica 
Democrată Germană.

Grupul parlamentar romîn 
— a declarat în continuare 
vorbitorul — este ferm con
vins că există posibilități con
crete pentru ca dezarmarea 
generală și totală să fie rea
lizată într-un timp scurt sub 
un control internațional rigu
ros și efectiv. Noi considerăm 
că o dată rezolvată problema 
dezarmării generale și totale, 
se vor putea rezolva și cele
lalte probleme care țin de a- 
ceasta, cum ar fi de pildă, în
cetarea experiențelor cu ar
mele atomice și cu hidrogen.

In continuare acad. Mihail 
Ralea a vorbit despre dorin
ța Republicii Populare Romî
ne de a stabili relații de prie
tenie cu țările vecine, cu toa
te popoarele din regiunea sa 
geografică, arătând că Repu
blica Populară Romînă a în
registrat . unele succese în ce 
privește îmbunătățirea relații
lor sale cu țările balcanice. 
Este totuși evident, a adău
gat acad. Mihall Ralea,

realizarea unei zone’ a păcii 
în această regiune, conform 
binecunoscutelor propuneri 
ale guvernului romîn, ar în
senina în mod sensibil atmo
sfera și ar deschide largi per
spective dezvoltării și coope
rării pașnice a tuturor țărilor 
balcanice. Ne exprimăm însă 
regretul că aceste propuneri 
nu au putut fi traduse în viață 
ca urmare a atitudinii nega
tive a guvernelor țărilor bal
canice membre ale N.A.T.O., 
ceea ce oglindește faptul că 
cercurile conducătoare din a- 
ceste țări urmează politica a- 
cestui bloc militar, îndreptată 
în direcția încordării relații
lor internaționale.

ir
16 (Agerpres). - 
anunță corespon- 

din Berlinul occiden-

BERLIN 
După cum 
dentul 
tal al agenției A.D.N., secre
tarul conducerii districtului 
Berlinului occidental a 
P.S.U.G., Gerhard Danei ius, a 
cerut președintelui adunării 
orășenești a deputaților din 
Berlinul occidental, Henne- 
berg, să folosească timpul 
care a mai rămas pînă la în
cheierea Tratatului de pace 
pentru a pregăti tratative în
tre senatul din Berlinul occi
dental și guvernul R.D. Ger
mane cu privire la transfor
marea Berlinului occidental 
intr-un oraș liber, demilitari
zat și neutru.

Interesele fundamentale ale 
populației vest-berlineze, sub
liniază Danelius, reclamă re
nunțarea la actuala politică 
de menținere a „orașului 
front" și adoptarea unei 
căi spre înțelegere si 
destinderea încordării.

O acțiune primejdioasă 
a militariștilor

BERLIN 16 (Agerpres). — După 
cum transmite ADN, luînd cuvîn- 
ful la Jena, A. Norden, membru 
în Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G., a declarat că cele două 
avioane de vînătoare vest-germa- 
ne care au pătruns în spațiul ae
rian al R.D.G. au încălcat prin 
aceasta hotărîri internaționale și 
suveranitatea Republicii Democrate 
Germane. Respingînd afirmațiile 
mincinoase că avioanele ar fi a- 
terizat în Berlinul occidental din 
cauza lipsei de combustibil, A. 
Norden a declarat că Adenauer, 
cu o zi înainte de acest incident, 
in cuvîntarea pe care a rostif-o 
la o întîlnîre electorală, a 
menționat posibilitatea unor in
cidente pe coridoarele aeriene 
dintre Germania occidentală și 
Berlinul occidental. Nici nu a apu
cat Adenauer să facă aceste pro
feții, că ele s-au și adeverit. îm
preună cu Strauss, Adenauer este 
organizatorul unor acțiuni provo
catoare — a subliniat 
Domnii de la Bonn și 
nul occidental ar dori 
gînd la incidente, să 
încheierea tratatului de pace.

Acțiunea provocatoare comisă 
la 14 septembrie îi va face pe 
tot mai mulți oameni să înțeleagă 
că este necesar 
tratatul de pace 
mită în mîinile 
asupra spațiului 
declarat Norden.

Ziarul „Neues Deutschland" pu
blică la 16 septembrie un articol 
redacțional în legătură cu viola
rea flagrantă a spațiului aerian al 
R.D.G. de către cele două avioa
ne de vînătoare ale Bundeswehru- 
lui de la Bonn.

„Neues Deutschland*4 dă din 
nou un avertisment serios mili+a- 
riștilor de la Bonn.

PARIS 16 (Agerpres). — Ziarul 
Paris Presse l'lntransigeanf

de 
noi 

spre

de la Bonn
lifică zborul provocator a doua 
avioane de vînătoare vest-germa- 
ne care au Încălcat granița Re
publicii Democrate Germane 
drept „un act fără precedent".

Acest zbor, scrie ziarul, ar fi 
putuf provoca un incident foarte 
serios. Se știe doar bine că sta
tutul fostei capitale germane in
terzice chiar și avioanelor civile 
ale R.F.G. să aterizeze în Berli
nul occidental.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: DOUA TRE
IMI DIN BOGĂȚIILE INDUS
TRIALE ALE LUMII VOR FI 
PRODUSE IN 1980 ÎN ȚĂRILE 
SOCIALISTE — iată rezulta
tele calculelor aproximative 
efectuate de colaboratorii In
stitutului de cercetări științi
fice în domeniul economiei al 
Consiliului Economic și Știin
țific de Stat al U.R.S.S.

Autorii consideră că 1N UR
MĂTORII 20 DE ANI PRO
DUCȚIA INDUSTRIALA A 
ȚARILOR SOCIALISTE VA 
SPORI ANUAL ÎN MEDIE CU 
11 LA SUTA ȘI, PRIN UR
MARE. P1NA IN 1980 VOLU
MUL PRODUCȚIEI INDUS
TRIALE A ACESTOR ȚARI 
VA CREȘTE DE OPT ORI.

Academicianul
Strumilin este de părere că 
în 1980 populația țărilor la
gărului socialist va reprezenta 
40 la sută din întreaga popu
lație de pe glob. PINA IN A- 
CELAȘI AN LAGĂRUL SO
CIALIST VA AVEA O SU
PERIORITATE COVIRȘITOA- 
RE ASUPRA--------
TALIST ÎN 
PRODUCȚIA 
PE CAP DE

Concluziile 
zează pe studierea 
tivă a dezvoltării economice a 
celor două sisteme sociale și 
a posibilităților lor.

Față de perioada antebelică 
(1940), pînă în anul 1960 vo
lumul producției industriale a 
lumii socialiste a crescut de 
6,8 ori, iar a celei capitaliste, 
de mai puțin de 2,5 ori..

In ultimii ani țările socialis
te au început să depășească 
țările capitaliste nu numai în 
ce privește ritmul de dezvol
tare ci și în ce privește sporul 
absolut al producției principa
lelor mărfuri industriale. In 
1956—1960 sporul producției 
de fontă a fost în țările so
cialiste de 43 milioane de tone, 
iar în cele capitaliste de 18 
milioane tone, sporul produc
ției de oțel a fost de 51 șl 
respectiv 23 milioane de tone.

In creșterea rapidă a po
tențialului economic al lagă
rului socialist un rol impor
tant revine, ca și pînă acum, 
colaborării economice. Această 
colaborare deschide perspec
tiva trecerii, mai mult sau 
mai puțin simultane, dar în 
cadrul aceleiași epoci istorice, 
a tuturor țărilor socialiste la 
comunism.

CELUI CAPI- 
CE PRIVEȘTE 
INDUSTRIALA 
LOCUITOR.
autorilor se ba- 

compara-

Ciudată
geografie...

Combinatul metalurgic din Magnitogorsk (U.R.S.S.) In fotografie : Aspect dintr-o uzină 
a Combinatului. In stînga sus se poate vedea ochiul neobosit al televizorului prin care 

dispecerii urmăresc în permanență procesul de producție.

ale ambasadorului R. P. Romine
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 

La 15 septembrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne în R. P. Polonă, 
Gheorghe Diaconescu, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Aleksander Za- 
wadzki.

La solemnitate au participat : 
Adam Rapacki, ministrul Afaceri
lor Externe, Julian Horodecki, se
cretar al Consiliului de Stat, am
basadorul Jerzy Grudzinski — di
rectorul protocolului diplomatic 
din M.A.E. și Frantiszek Nowak, 
directorul cabinetului președinte
lui Consiliului de Stat.

Ambasadorul R.P. Romîne a fost 
însoțit de membrii Ambasadei.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej Gheorghe Diaconescu a ară
tat că poporul romîn acordă o 
înaltă prețuire prieteniei cu po
porul polonez și se bucură sincer

de 
te 
muncă și luptă pe drumul luminos 
al construirii unei vieți noi și fe
ricite — socialiste. Vizita din pri
măvara acestui an a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Romîne în R.P. Polonă a constb 
fuit o nouă și puternică manifes
tare a relațiilor multilaterale exis
tente între cele două țări și a con
tribuit la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării romîno-polone. Hotă- 
rîrile Declarației Comune semnate 
cu acest prilej se traduc cu 
succes și consecvență în practică, 
deschizînd astfel posibilități mai 
largi de conlucrare tovărășească 
reciproc avantajoase.

Ca membre active ale comuni
tății țărilor socialiste — a spus în 
continuare Gheorghe Diaconescu 
— R. P. Romînă și R. P. Polonă 
promovează cu consecvență poli
tica de coexistență pașnică cu

realizările însemnate obținu- 
de acesta în cei 17 ani de

•---

Prezentarea scrisorilor de acreditare

BRASILIA 16 (Agerpres). — 
La 14 septembrie, ministrul 
R. P. Romine în Statele Unite 
ale Braziliei, Gheorghe Ploeș- 
teanu, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare, președintelui 
Braziliei, Joao Belchior Mar
ques Goulart.

La ceremonie au asistat mi
nistrul de externe, Francisco 
Santiago Dantas, șeful Casei 
militare a președintelui, gene
ral Amauri Kruel, șeful Casei 
civile a președintelui, prof.

să fie semnat 
și să se trans- 

R.D.G. controlul 
ei aerian — a

Norden, 
din Berli- 
ca, recur- 
împiedice

Azi, alegeri în Germania occidentală

Desen de V. VASILIU

ce le aș-

O I S M
oii la râPu- 

a 
lu-

s-a așternut peste memoria 
acestei fiice a Moscovei, 
nîndu-se fapt lingă fapt 
fost redat istoriei chipul 
minos al comsomolistei.

grija cu 
Sovietică 

la

Ce doresc revanșarzii 
de la Bonn 

Bă lasă din urnă...
Două partide — același 

program

din 
nr.

E R
a Moscova
Kiev, la Minsk, ori 
la Stalingrad, te 
plimbi pe marile 
artere cu construc
ții noi, îi privești

pe trecători și te bucuri ală
turi de oamenii sovietici de 
această atmosferă pașnică.

Din cînd în cînd privirea 
îți este atrasă de o mică tă
blie de marmură cu un nume 
imprimat pe ea, imprimat a- 
dînc pentru a aduce aminte 
generațiilor viitoare de cei 
ce și-au apărat țara cu pre
țul inimilor tinere.

Pe zidurile uneia din su
tele de școli ale Moscovei, 
școala nr. 103, stă scris cu 
litere de aur : „Știți că aci 
a învățat Natașa Kaciuev
skaia ?'*.

Acest nume mi-a adus a- 
mjnte de o povestire asculta
tă în timp ce mă aflam la 
un confrate sovietic.

Natașa Kaciuevskaia...
mele eroicei comsomoliste nu 
a fost uitat. Colbul anilor nu

sim- 
sim-

nceputul a fost 
piu, la fel de 
piu ca și măreția. 
Dintr-una din șco
lile Moscovei a 
plecat voluntar pe 

ani. Avea 
cu cîteva 
lîngă ini- 
roșu de

Nu-

front o fată de 16 
în mînă o geantă 
lucruri. în buzunar, 
mă, avea carnetul 
comsomolistă, iar în inimă o 
ură groaznică împotriva 
oiștilor care i-au omorît 
cei dragi.

1942... Sfîrșit de an în 
pa Kalmucă, nu departe 
Stalingrad. Vijelia nu mai 
noaște parcă margini. Se 
deau lupte grele. Sanitara 
unuia din regimente, Natașa 
Kaciuevskaia, a scos de sub 
focul inamicului 70 de răniți. 
70 de oameni au fost salvați 
de îngheț, în ochii a 70 de

ias- 
pe

ste- 
de 

cu- 
dă-

Urna de vot

oameni au început să lucea
scă scîntei de speranță că-și 
vor vedea casele, că lupta 
aceasta nu a fost ultima. Și 
toate aceste 70 de priviri 
erau ațintite spre micuța com
somolistă,

Cu o energie pe care nu 
găsești cîteodată nici la cei 
mai puternici oameni, Natașa 
i-a suit în sănii și a plecat 
spre spital.

Linia frontului rămînea 
urmă. Salvele 
zeau tot mai

Deodată...
Deodată la 

de grup a apărut un detașa
ment de fasciști care reuși
seră să spargă linia frontului 
și care voiau să atace prin 
spate pozițiile sovietice. Na
tașa a văzut în apropiere un 
blindaj ; a dus săniile în 
spatele lui și s-a postat în 
fața întăriturii de beton cu o 
armă automată în mînă și cî- 
teva grenade lîngă ea.

Primul foc 1 Primul fascist a 
căzut. Al doilea foc 1 încă un

dușman mai puțin. Și așa, mi
nute în șir o comsomolistă 
de 16 ani, o fată care la a- 
ceastă vîrstă trebuia să se 
gîndească de fapt la învăță
tură și la o rochie nouă, la 
un film și la scriitorul iubit, 
a făcut față dușmanilor.

Fasciștii voiau s-o prindă 
de vie. In automatul ei nu 
mai erau gloanțe. I-a lăsat 
să se apropie și apoi o explo
zie groaznică a zguduit pă- 
mîntul. Natașa în ultimul mo
ment al vieții ei s-a aruncat 
cu grenadele pe care le avea 
în mijlocul dușmanilor.

Peste cîteva minute ostașii 
sovietici i-au salvat pe 
niți.

pace, să poată gîndi liniștit 
la minunatul viitor 
teaptă.

Este emoționantă 
care în Uniunea 
sînt păstrate și scoase 
iveală documentele și faptele 
despre eroii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. în 
vara ce a trecut, în timpul 
vacanței, numeroase grupuri 
de elevi au pornit prin locu
rile pe unde a trecut războiul, 
au vorbit cu foștii partizani, 
cu cei care au contribuit în 
spatele frontului fascist la 
victorie, au răscolit podurile 
caselor găsind hârtii de mare 
importanță. în carnetele lor 
au apărut însemnări, desene, 
schițe, nume de oameni. Mul
te școli au organizat expo
ziții cu materialele culese.

Eroismul nu poate fi uitat 1

în 
artileriei se au- 
încet.

o mică distanță

liniște într-una 
clasele Școlii 
103 din Moscova. 
Cei care știu ce-i 
acela război doar 
din spusele părinți

lor și fraților mai mari ascul
tă emoționați povestirea des
pre comsomolistă Natașa Ka
ciuevskaia care cu ani și 
ani în urmă a trecut prin co
ridoarele acestea, a d.at lu
crare scrisă într-una din băn
cile de aci, a stat de vorbă 
cu acești oameni, foștii 
colegi, veniți în vizită 
școala unde au învățat 
preună cu Natașa.

Colbul anilor nu s-a așter
nut peste chipul luminos al 
eroicei fiice a Moscovei ce 
și-a dat viața pentru ca alte 
și alte milioane de fete de 
vîrsta ei să poată astăzi ~~ 
murmure primele cuvinte 
dragoste, să poată trăi

pocile mărețe nasc 
eroi.

ei 
la 

îm-

sa 
de 
în

Oare nu sînt 
tinerii sovie- 

cosmonauții 
Gagarin și 

Gherman Titov ? 
Oare nu sin.* eroi tovarășii 
lor, viitorii cosmonauți cu 
care ați făcut cunoștință în 
filmul „Primul raid spre 
stele" ?

Eroii zilelor noastre pașnice 
sînt și cei 4 ostași sovietici 
care singuri au înfruntat ur
gia Pacificului deslănțuit; 
eroi sînt și tinerii care au ple
cat să desțelenească milioa
nele de hectare din Kazah- 
stan.

întreaga Uniune Sovietică 
a aflat despre actul eroic al 
unui tînăr medic dintr-o expe-

in R. P. Polonă

domni din Occi- 
it ce pretind că se 

ocupă cu „predarea 
geografiei" s-au constituit 
într-un comitet. N-au 
cît. Faptul, în fond, 
are absolut nimic 
țional iar în materie 
publicitate ar merita 
mult cîteva rînduri — pu
ține — la o rubrică de spe
cialitate. însă, domnii cu 
pricina nu s-au mulțumit 
să oonstituie comitetul și 
să ciocnească paharele la 
un banchet presărat cu 
multe discursuri. Grăbiți, 
au trecut la treabă. Ceea 
ce a permis să se cons
tate că preocupările lor 
sînt mult prea puțin... geo
grafice.

E adevărat, deocamdată 
obiectul activității numi
tului comitet este o hartă. 
O hartă a Germaniei. Nu
mai că dumnealor s- ima- 
ginați-vă grozăvie 1 m nu 
sînt de acord cu ea. Cu
tremurător ; i-au declarat 
război. Motivul ? Ii con
testă, pur și simplu, auten
ticitatea. Și deși ne aflăm 
în anul 1961 — lucru în a-

de- 
nu 

senza- 
de 
cel

X

Hermes Lima, șeful ceremo
nialului, dr. Frank Mezquita.

Cu această ocazie tov. mi
nistru Gheorghe Ploeșteanu a 
transmis președintelui Joao 
Goulart, din partea președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și a guvernului ro
mîn urări pentru progresul și 
prosperitatea poporului brazi
lian și a exprimat în numele 
guvernului romîn, dorința unei 
sincere colaborări cu guvernul 
brazilian și convingerea că re
lațiile dintre Republica Popu
lară Romînă și Statele Unite 
ale Braziliei se vor dezvolta 
continuu în folosul ambelor 
țări.

Președintele Joao Goulart a 
mulțumit pentru urările adre
sate și a transmis la rîndul 
său urări președintelui Consi
liului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și guvernului 
romîn. Totodată, președintele 
Goulart și-a exprimat dorința 
sa și a guvernului brazilian 
de a dezvolta relațiile econo
mice și culturale cu Republica 
Populară Romînă.

La 15 septembrie, ministrul 
R. P. Romîne a fost primit de 
dl. Tancredo Neves, primul 
ministru al Braziliei, căruia 
i-a transmis felicitări și urări 
din partea președintelui Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer.

Mulțumind pentru urările 
transmise, primul ministru al 
Braziliei, Tancredo Neves, 
s-a referit la relațiile tradițio
nale de prietenie existente în
tre cele două țări, și a subli
niat posibilitățile de dezvol
tare în viitor a acestor relații 
de prietenie.

kilometri 
un alt 

a desco-

diție științifică de la Polul 
sud. Intr-una dan primele 
nopții ale primăverii ce a 
trecut și-a făcut singur o ope
rație de apendicită.

La mii și mii de 
de el, la Moscova, 
medic sovietic care
perit un medicament împotri
va conjuctivitei granuloase 
și-a produs asupra sa acea
stă groaznică boală numai 
pentru a nu risca vederea 
unui alt bolnav. Tratamentul 
a dat rezultat și în cutând 
probabil această boală va 
dispare din viața oamenilor.

La Expoziția Economiei Na
ționale am făcut cunoștință 
cu un tînăr petrolist din A- 
zerbaidjan, Grigori Aliev. în 
timpul erupției unei sonde a 
salvat viața a zeci 
meni, oprind pentru 
minute cu trupul 
nica dezlănțuire 
negru.

Epocile mărețe
Sînt eroii muncii pașnice prin
tre care se află și sutele de 
mii de tineri care 
voluntar 
ale Comsomolului 
și-au luat angajamentul de a 
termina în cinstea celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
aproape 50 de obiective in
dustriale.

Eroii măreței epoci a con
strucției comunismului sînt 
cel care vor trăi în această 
minunată societate, cei care 
luptă pentru mărețele ei 
idealuri.

său
a

de oa- 
cîteva 
năval- 

aurului

nasc eroi.

muncesc
pe marile șantiere 

și care
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foafe statele, se pronunță cu ho
tărîre pentru încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania și stin
gerea focarului de război din Ber
linul occidental, penfru securitatea 
Europei și asigurarea păcii în în
treaga lume.

în răspunsul său, Aleksander 
Zawadzki a arătat că prietenia care 
leagă atît de strîns popoarele po
lon și romîn își are temelii trai
nice și de neclintit.

De 17 ani, a continuat vorbi
torul, țările noastre sînt. indisolu
bil legate prin legături frăfeșfi, 
bazate pe comunitatea ideologiei 
marxist-leniniste, pe principiile in
ternaționalismului proletar.

Referindu-se la eforturile co
mune întreprinse de țările lagă
rului socialist, inclusiv de Polonia 
și Romînia, pe arena internațio
nală, Aleksander Zawadzki a sub
liniat faptul că acestea urmăresc 

cu consecvența asigurarea păcii 
în întreaga lume și înfrînarea for' 
țelor militariste ale căror uneltiri 
amenință lumea cu un conflict ar
mat. Acestea sînf țelurile propu
nerilor cu privire la încheierea 
Tratatului da pace cu Germania 
și cu privire la transformarea Ber
linului occidental într-un oraș li
ber, demilitarizat, prezentate de 
Uniunea Sovietică și sprijinite pe 
deplin de toate țările socialiste.

După primirea scrisorilor de a- 
creditare, Aleksander Zawadzki 
s-a întreținut cordial cu Gheorghe 
Diaconescu.

----------•

însemnări
fără de orice îndoială — 
acești „geografi" (ghilime
lele se impun) își mani
festă deschis preferința 
pentru hărțile din 1937. E 
vorba, deci, de o geogra
fie cam ciudată.

Lucrurile nu s-au oprit 
la manifestarea acestor 
preferințe. Prea puțin ono
rabilul comitet și anonimii 
săi membri au luat chiar 
o hotărîre și anume hotă- 
rîrea de a reface hărțile 
Germaniei încît frontierele 
ei să corespundă celor 
din 1937. Ziarul englez 
„Guardian" ne informează 
despre aceasta. E limpede: 
este o mostră de geografie 
revanșardă.

La prima vedere hotărî- 
rea acestui comitet tutelat 
de . „Consiliul european", 
nefericită filială a N.A.T.O., 
provoacă ilaritate. Acești 
pseudo-geografi și-au pier
dut vremea de pomană și 
au reușit să ofere un ridi
col spectacol. Mai este 
vorba, însă, și de altceva. 
O hartă sau alta poate fi 
modificată după bunul 
plac de diverși domni din 
Occident. Hîrtia suportă. 
Dar cei ce i-au pus 
neinspirații lor slujbași 
se îndeletnicească cu 
ceasta treabă nu-și 
permite iluzia că vor putea 
modifica frontierele euro
pene, așa precum fac cu 
hărțile. Deși preferă anul 
1937, ei nu trebuie să 
că ne aflăm în 1961.

E.

pe 
să
a-

pot

uite

O.

TINERETULUI LUMII
Tineri din 15 țări se pronunță

în apărarea păcii
Conferința internațională 

pentru dezarmarea nucleară a 
studenților și tineretului din 
15 țări, care s-a încheiat la 
Londra, a lansat un apel pen
tru începerea imediată a tra
tativelor în problema încheie
rii Tratatului de pace ger
man. Participanții la conferin
ță sînt de părere că acest pas 
ar constitui un mijloc pentru 
preîntâmpinarea unui război 
nuclear și pentru asigurarea 
posibilității unui progres pe 
calea spre dezarmarea auten
tică. Delegații au publicat un 
comunicat în 
neliniștea în 
mejdia unui 
generată de 
din Berlin și
vendicările revanșarzilor vest- 
germani cu privire la revizui

actualelor frontiere ale

A

i

care se exprimă 
legătură cu pri- 

război nuclear 
actuala situație 
se condamnă re-

rea 
Germaniei.

Participanții la conferință 
au cerut reluarea imediată, 
în cadrul O.N.U., a tratative
lor cu privire la dezarmarea 
generală. Ei au subliniat dc 
asemenea necesitatea acordă
rii R. P. Chineze a drepturi
lor ei legitime în O.N.U. și a 
primirii în această organiza
ție a R. P. Mongole.

Conferința s-a pronunțat 
pentru crearea în Europa cen
trală a unei zone în care să 
nu existe arme nucleare, pre
cum și pentru crearea unor 
zone de dezangajare în Asia.

Autorii comunicatului cer li
chidarea tuturor bazelor stră
ine și retragerea trupelor stră
ine de pe teritoriile altor țări, 
precum și lichidarea blocuri
lor militare.

Studenții din Columbia
solidari cu greviștii

Â genfia Prensa 
Latina anunță
că cele trei 

universități din Bogo
ta s-au solidarizat cu 
mișcarea grevistă a 
muncitorilor de la în
treprinderea „Avian- 
ca", controlată de ca
pitalul nord-american. 
Mulți dintre greviști, 
care sînt și în greva

foamei 
șase zile, au fost in
ternați la spital. Stu
denții universității li
bere din Columbia, 
ai universității „Gran- 
colombiana" și ai uni
versității districtului 
Bogota nu s-au mai 
prezentat la 
în semn 
Continuă, de 
nea, grevele
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MOSCOVA. — Nikita Hruș- 
ciov a primit Ia 16 septem
brie pe reprezentantul perso
nal al președintelui Indone
ziei, Sukarno, dr. Subandrio. 
adjunct al ministrului prim și 
ministru al Afacerilor Exter
ne al Indoneziei și a avut cu 
el o convorbire sinceră, prie
tenească în problemele inter
naționale actuale.

In timpul convorbirii s-a 
subliniat că in acțiunile pen
tru stabilirea păcii pătrunse 
de năzuința sinceră de Înțe
legere reciprocă Se poate găsi 
Întotdeauna calea pentru în-

STAS 3452 52.

de aproape

de
cursuri 

protest, 
aseme-
munci-

foreșfj din orașul 
Caii și din numeroase 
fabrici de zahăr din 
alte localități. Anibal 
de Castro, conducător 
al sindicatului funcțio
narilor bancari, a a- 
nunțat că și sindicatul 
său va intra în grevă 
în ciuda amenințării 
autorităților că vor 
declara greva ilegală.

vingerea oricărei crize sau 
conflict care uneori, ar părea 
inevitabile în această perioa
dă de trecere spre o lume 
nouă a libertății, dreptății și 
prosperității.

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — TASS transmite : 
Președintele S.U.A., J. Kenne
dy, a anunțat la 15 septembrie 
că S.U.A. au efectuat o explo
zie nucleară subterană la po
ligonul experimental din sta
tul Nevada. Această explozie, 
a declarat J. Kennedy, a fost 
efectuată sub pămînt și este 
prima din seria exploziilor 
proiectate.


