
—

t-roielari din toate țările, uniți-vă!

Anul XVII, seria II nr. 3841 Joi 21 septembrie 19614 PAGINI — 20 BANI

LUCRĂRILE AGRICOLE DE E0AMM 
iN RITM HIKl

i

Zile de
Zn aceste zile 

de campanie, 
la gospodăria 

colectivă din comu
na Siliștea Crucii, 
raionul Băilești oa
menii sînt grăbiți. 
Campania de toam
nă nu este mai 
ușoară decât cele
lalte, pentru că în 
același timp trebuie 
cules porumbul de 
pe 300 de hectare, 
trebuie însilozate

muncă susținută
împînzit de oameni. 
Foarte mulți tineri. 
Și printre tineri 
mulți fruntași. Ea 
recoltări Pencea 
Florea, Teică Stela, 
la însilozări tinerii 
din brigada a V-a 
(a lui C'.obanu Ște
fan) și așa mai de
parte.

Preocupări obiș
nuite de campanie.

Lucrări făcute la timp —
cele 2400 de tone 
de furaje, abia s-a 
terminat pregătirea 
a 100 de hectare 
pentru însămințări 
și deja semănătorile 
trebuie să înceapă 
semănatul. Gunoiul 
de grajd este trans
portat in continuare 
pe cîmp (pentru că 
nu sînt de ajuns 
150 de tone cit s-a 
cărat pînă acum).

Tot cîmpul este M C.
.a

Intr-un stadiu înaintat
Strîngerea recoltei și pre

gătirea belșugului anu
lui viitor se intensifică 

pe zi ce trece la G-A.S. Poșta 
Cîlnău, raionul Buzău. Lucră
torii tineri și vîrstnici ai gos
podăriei muncesc cu însufle
țire la 
pale de 
porumb 
zor. In
la începerea 
s-au recoltat peste 5o de hec
tare, făcîndu-se concomitent 
și sortarea știuleților.

Cîteva din brigăzile gospo-

toate punctele princi- 
lucru. Pe tarlalele cu 
boabe se recoltează de 
numai patru zile de 

acestei lucrări,

dăriei lucrează la însămînțări. 
S-a terminat deja însămînța
tul orzului și secarei masă- 
verde și se apropie de sfîrșit 
însămînțatul celor 140 da 
hectare cu orz pentru boabe.

Acolo unde va începe în 
curînd semănatul griului, pe o 
suprafață de peste 400 de hec
tare, pămîntul e bine pregătit. 
S-au administrat pe această 
suprafață 1.100 tone de îngră
șăminte naturale și 60 de tone 
de îngrășăminte chimice.

B. COSTEA

cîștig pentru colectivă

La gospodăria agricolă 
colectivă „8 Mai" din 
comuna Săveni, raionul 

Fetești lucrările din campa
nie se desfășoară din plin, 
însilozarea celor 9000 de tone 
furaje este pe terminate 
zilele acestea a început 
mai multe tarlale culesul 
rumbului pentru boabe.

O atenție deosebită dau
lectiviștii din Săveni însămîn- 
țărilor de 
au hotărît 
nurilor de
rea soarelui să se facă în- 
tr-un ritm cît mai urgent pen
tru ca tractoarele să poată 
intra la arături în vederea în-

iar 
pe 

po-

co-

toamnă. Astfel, ei 
ca eliberarea tere- 
coceni și de floa-

ausămînțărilor. Colectiviștii 
pregătit din timp cele 352 tone 
de sămînță de grîu, (soiuri de 
înaltă productivitate) au în
cercat puterea de germinație 
și zilele acestea vor începe 
însămînțatul. împreună cu cei 
vîrstnici, tineri ca Dumitru 
Minea, Voicu Gheorghe, 
Gheorghe Damian, Alexandru 
Bîrzoi și alții sînt nelipsiți de 
la aceste activități știind că 
orice lucrare agricolă făcută 
la timpul ei 
pentru 
pentru 
parte.

înseamnă cîștig 
gospodăria colectivă, 

fiecare colectivist

Prin reducerea 
timpului de reparajii 

2000 tone oțel 
și 6000 tone 

laminate peste plan
Furnalele, cuptoarele de 

oțel și alte agregate side
rurgice sînt oprite la in
tervale de timp mai mari 
pentru a li se înlocui zi
dăria refractară și pentru 
diferite alte reparații. Cu- 
noscînd că scurtarea timpu
lui planificat pentru ase
menea lucrări contribuie la 
obținerea unei producții 
sporite de metal, colecti
vele secțiilor de reparații 
de la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara se strădu
iesc să le execute înainte 
de termen și la un nivel ca
litativ superior. Ca rezultat 
al acestei strădanii lucră
rile de reparații capitale ale 
cuptorului nr. 3 de la oțe- 
lăria Martin nr. 1 au fost 
terminate cu 3 zile înainte 
de data stabilită. De ase
menea, timpul prevăzut 
pentru efectuarea repara
țiilor curente la celelalte 
cuptoare ale oțelăriilor din 
Hunedoara a fost redus în 
medie cu 15 la sută față 
de anul trecut. Pe seama 
reducerii timpului de repa
rații s-au obținut anul a- 
cesta peste plan mai mult 
de 2000 tone de oțel.

Pentru a reda în produc
ție cît mai repede un alt 
agregat siderurgic, lamino
rul Bluming, muncitorii din 
echipele de reparații și-au 
organizat lucrul în trei 
schimburi. în acest fel s-a 
cîștigat timp productiv în 
care s-au produs peste 
6.000 tone de laminate.

Paralel cu reducerea 
timpului de reparație echi
pele de muncitori, tehni
cieni și ingineri specializate, 
în asemenea lucrări, gos
podărind cu grijă materia
lele au realizat numai la 
repararea cuptoarelor Mar
tin nr. 1 și 3, a cauperelor 

i de la furnale și a melan- 
■ jorului vachi economii în 

valoare de peste 1.500.000
It-

Întîrzieri!e pot fi recuperate
Ilia 

raion 
la

Vizita tovarășului Gheorghe Gheorghiu
și a altor conducători de partid și de stat

Miercuri dimineața au sosit in regiunea 
Iași tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Emil 
Bodnăraș, Leonte Răutu, Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, Constan
tin Tuzu, ministrul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, Nicolae Bădescu, președin
tele Comitetului de Stat pentru Construcții. 
Arhitectură și Sistematizare, însoțiți de con
ducători ai unor departamente și alți lucră
tori de răspundere 
partid și de stat.

Pe peronul gării 
intimpinați de tov. 
supleant al C.C. al F.M.R-, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Iași, Constan
tin Nistor, membru al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular regional, de activiști de partid și de 
stat, de conducători ai organizațiilor de masă 
și obștești, de reprezentanți ai întreprinderi
lor și instituțiilor culturale ieșene-

Mii de oameni ai muncii au format un ade
vărat culuoar viu de-a lungul intregului tra
seu străbătut de oaspeți, manifestînd cu căl
dură pentru Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej-

din aparatul central de

din Iași, oaspeții au fost 
Virgil Cazacu. membru

In cursul dimineții, la Sfatul Popular re
gional a avut loc o ședință de lucru cu re
prezentanții organelor locale de partid și de 
stat. în cadrul căreia au fost examinate pro
blemele dezvoltării economice și social-cul- 
turale a regiunii și orașului Iași, pînă în 
anul 1965.

După-amiază, oaspeții au vizitat Atelierele 
de reparat material rulant „Uie Pintilie“, 
precum și locurile de amplasare a noilor 
obiective industriale și social-culturale.

De asemenea a fost vizitat șantierul fabricii 
de ulei și noua fabrică de mobilă.

Peste tot, oaspeții au fost intimpinați cu 
dragoste și entuziasm de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și de întreaga populație a orașului.

Seara, în sala Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri“ a avut Ioc un spectacol de gală 
oferit în cinstea conducătorilor de partid și 
de stat de colectivele artistice profesioniste 
din orașul Iași și de cele mai bune formații 
artistice de amatori din regiune. Oamenii 
muncii aflați în sală, artiștii, au salutat cu 
căldură prezența tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a celorlalți conducători de partid 
și de stat, ovaționînd îndelung pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn. La sfirșitul specta
colului, care s-a bucurat de un deosebit 
succes, artiștilor le-au fost oferite flori din 
partea oaspeților.

(Agerpres)

DUPĂ CONCURS...
La întreprinderea de panificație Brașov întrecerea brutarilor 

continuă cu succes

Colectiviștii din comuna 
sînt considerași fruntași pe 
la insilozatul furajelor. Pînă 
jumătatea lunii septembrie ei au 
însilozat 220 tone din cele 625 
planificate. Conducerea gospodă
riei colective de aici a acordat 
atenție acestei importante lu
crări. Tinerii, mai ales cei de pe 
atelaje, au dat un sprijin eficace 
la însilozări. Printre colectiviștii 
din raionul Ilia care sînt mqi a- 
vansați cu această lucrare se nu
mără și cei din comunele Lăpuș- 
nic. Dobra și altele. De fapt însă, 
pe întregul raion tnsilozările sînt 
mult rămase în urmă. în unele 
gospodării agricole colective din 
raion, ca de exemplu în cele din 
Abucea, Făgețel, Roșcani, 
ga, nu s-a însilozat nici o 
pînă la 15 septembrie.

E drept că o bună parte 
forțele de muncă ale gospodării
lor colective au fost folosite, în 
ultima vreme mai ales la recol
tarea culturilor de pe cîmp. Dar 
existau destule posibilități ca nici 
însilozările să nu fie neglijate, 
lucrătorii secției agricole a sfa
tului popular raional Ilia „se scu
ză “ cu aceste motive pentru a 
justifica rămînerea în urmă. Ade
vărul însă e altul ; acela că sfa
tul popular raional, și în primul 
rînd lucrătorii secției agricole, nu 
au dat sfaturilor populare comu
nale și conducerilor gospodăriilor 
agricole colective un sprijin efica- 

în urgentarea însilozărilor. în 
părți nu sînt folosite bo- 
resurse de furaje existente

la această

comu- 
U.T.M. 
număr 
lucra- 
au în-

Pojo- 
tonă

din

ce 
multe 
gafele

—•-—
Primele cantități 

de ulei 
din noua recoltă

de ce organi- 
din gospodăriile

nu i-au

raional
sprijine

lucrează 
mobilizat la

U.T.M. Ilia 
organizațiile 

antrenarea ti-

în raion. Pînă acum au fost îrr- 
silozate doar 500 fone de do- 
vleci, trifoi, borceag, varză, res
turi de legume. Cu aceeași su-, 
perficialitate au tratat acțiunea de 
însilozări și unele sfaturi popu
lare comunale și consilii de con
ducere ale gospodăriilor agricole 
colective din raionul Ilia. S-a tă
răgănat în primul rînd pregătirea 
gropilor pentru siloz, apoi însăși 
însilozarea.

O însemnată contribuție la în
silozări pot și trebuie să și-o a- 
ducă tinerii din satele și 
nele raionului. Organizația 
din Dobra a mobilizat un 
mare de tineri
re ; ei au săpat gropile și 
silozat 30 tone furaje. Se pune 
însă întrebarea : 
zațiile U.T.M.
colective Roșcani, Pojoga, Abu
cea și altele, în care 
mulți tineri, 
însilozări ?

Comitetul 
trebuie să
de bază U.T.M. în 
nerilor colectiviști la lucrările cele 
mai urgente ale gospodăriilor co
lective. Deși timpul este destul 
de înaintat se mai pot însiloza 
mari cantități de furaje iar pla
nul pe raion poate să fie înde
plinit. Pentru aceasta însă foru
rile respective, comitetele execu
tive ale sfatului popular raional, 
ale sfaturilor populare comunale 
și conducerile G.A.C. trebuie să 
mobilizeze toate forțele la urgen
tarea însilozărilor, să asigure uti
lajele necesare, să dea îndrumă
rile respective. Comitetul raional 
U.T.M. trebuie să știe că în aceas
tă acțiune specifică tineretului, 
echipele de tineret trebuie să se 
situeze în frunte.

LAL ROMULUS

Floarea-soarelui, cea mai 
răspîndită plantă oleaginoasa 
din țara noastră, a fost recol
tată de pe mai mult de jumă
tate din suprafețele cultivate. 
In regiunile Oltenia și Bucu
rești strîngerea recoltei la a- 
ceastă cultură se apropie de 
sfîrșit.

Concomitent cu recoltarea 
se continuă intens treieratul 
recoltei și livrarea producției 
contractate. Fabricile de ulei 
au primit pînă acum însem
nate cantități de semințe de 
floarea-soarelui din noua re
coltă. Majoritatea fabricilor 
lucrează acum cu întreaga ca
pacitate. Ele au și trimis în 
magazinele din diferite orașe 
și centre muncitorești primele 
cantități de ulei din recolta 
acestui an. Specialiștii apre
ciază că anul acesta calitatea 
semințelor șî a uleiului este 
superioară față de anul tre
cut. Aceasta datorită extinde
rii în cultură a soiurilor va
loroase și a recoltării florii- ! 
soarelui în epoca optimă.

(Agerpres)

cunosc
pricepere și 
iubitoare de 
Maria Mari-

spun, nu 
asemenea 
medie se 

bibliotecă

oamenii

Experiența acumulată în ca
drul concursului „Pentru pli
nea de cea mai bună calitate" 
și mai ales indicațiile prețioa
se cuprinse în Scrisoarea C.C. 
al P.M.R. adresată participan- 
ților la concurs, ca și tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor, 
maiștrilor și inginerilor din 
industria de panificație șî mo- 
rărit, ne-au ajutat să cunoaș
tem care sînt cele mai bune 
metode, cum să lucrăm pen
tru a produce în mod constant 
numai pîine de bună calitate.

înainte de concurs și la noi 
în fabrică existau o serie de 
deficiențe din care cauză pro
duceam uneori pîine de cali
tate mai slabă. De pildă, erau 
cazuri cînd nu se respectau 
timpii de fermentare. Asta fă
cea ca plinea să iasă uneori 
necoaptă suficient. Alteori, se 
scotea pîinea din cuptor arsă 
sau turtită. 
ză primeam 
ții.

Scrisoarea 
constituit i . .
indicîndu-ne ce măsuri trebuie 
să luăm pentru a asigura des
fășurarea în bune condiții 
a procesului tehnologic, pen
tru ridicarea măiestriei profe
sionale a muncitorilor, întări
rea disciplinei în muncă etc.

Din această cau- 
deseori reclama-

. C.C. al P.M.R. a 
un ajutor prețios

Ținînd cont de aceste indica
ții, conducerea fabricii, con- 
sultînd un mare număr de in
gineri, muncitori, maiștri, a 
întocmit un plan de rnăsuri 
tehnico-organizatorice menite 
să ducă la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor pe care ni 
le-a trasat partidul.

Imediat după concurs în în
treaga fabrică s-a trecut la 
instruirea cadrelor tehnice : 
maiștri, tehnicieni, ingineri, 
pentru ca ei să cunoască care 
sînt cele mai bune rețete de 
fabricație, cum să intervină 
în urmărirea și respectarea 
întocmai a procesului tehno
logic. Duipă instruire, cadrele 
tehnice au lucrat alături de 
muncitori în secții, la fiecare 
loc de muncă, explicînd. mun
citorilor concret cum trebuie 
lucrat mai bine, ajutîndu-i să 
aplice întocmai în procesul de 
producție noile rețete îmbu
nătățite.

Iată un exemplu. Tinerele 
inginere Pavel Elena și Popa 
Elena au lucrat alături de

frămîntători tot timpul cit 
s-au elaborat mai multe șarje 
pe baza noilor rețete. Ele au 
arătat muncitorilor de aici și 
mai ales celor tineri care cu
nosc mai puțin meseria de 
brutar, ce însemnătate are 
să respecți întocmai tim
pii de fermentare a aluatului 
ca și celelalte prevederi, cum 
influențează acestea asupra 
calității pîinii. Lucrînd după 
indicațiile primite în ziua res
pectivă, muncitorii nu au a- 
vut nici o pline crudă. întrea
ga producție de pîine a ieșit 
bine coaptă, pufoasă, cu aromă 
și gust plăcut. S-a stabilit ast
fel printre altele că nici un 
frămîntător nu mai are 
acum să scoată aluatul 
cazan înainte de timpul

voie 
din 
sta-

ION POPA 
director adjunct, 

Întreprinderea de panifi
cație Brașov

G.A.C. „Nicolae Băl- 
cescu“ din comuna Aduna- 
ții Copăceni, raionul Giur
giu, regiunea București a 
început recoltatul porum
bului După cum se vede 

recolta este bogată.
Foto : AGERPRES

Cărțile
n recenta vizită fă
cută la Biblioteca 
raională „Tudor 
Vladimirescu“ din 
Capitală am avut 
drept însoțitor... o

fișă. Da, o fișă de cititor!
In așteptarea unui nou citi

tor, ea mi-a ieșit în față de 
cum am intrat pe ușa biblio
tecii. Și cu un gest de curtoa
zie a acceptat să mă înso
țească.

— Să vă fac cunoștință : to
varășul... și „Castelul fetei în 
alb“ de C. Chiriță — începu 
fișa prezentările de rigoare.

Din raft, mă priveau zim- 
bind un șir întreg de cărți 
cochet îmbrăcate dar... toate 
la fel.

— De ce aveți aceleași 
straie ? Sînteți una și aceeași 
carte ?

— Nu, sîntem 53 de opere 
diferite. Sîntem doar legate la

fel, cu aceeași 
dragoste de o 
cărți, tovarășa 
nescu, din calea Dudești nr. 
19. Ea ne-a citit în acest an... 
și nea îmbrăcat pe toate 
la fel.

—• Ce părere aveți ? jubilă 
cu anticipație fișa mea însoți
toare.

— Foarte bună. Este într-a- 
devăr un exemplu edificator 
de cititor care iubește cartea 
și o prețuiește ca pe un prie
ten nedespărțit, dar și ca pe 
un bun al tuturor. Este un 
fapt ce merită subliniat șl 
prin aceea că inițiativa îi a- 
parține tot acestei inimoase și 
pricepute cititoare. Mai fă-mi 
te rog, cunoștință și cu alți a- 
semenea simpatici 
tori.

De această dată 
afla într-o vădită 
tură.

interlocu-

gazda se 
încurcă-

— Sincer să vă 
prea mai cunosc 
inițiative, deși în 
perindă zilnic prin 
100 de cititori. Dar despre...
lipsa de inițiativă nu vreți să 
scrieți ? Uitați aci un „inva- 
lid“ : un exemplar din roma
nul „Apostol” de Cezar Pe
trescu. Mai păstrează oare vo
lumul ceva din ținuta impeca
bilă cu care a fost învestit de 
muncitorii tipografi ? Coperta 
abia mai păstrează un punct 
de contact cu corpul volumu
lui. Nu știu dacă atunci cînd 
a împrumutat-o Dobrescu 
Georgeta. elevă în clasa a 
IX-a la Școala medie nr. 27, 
era în această stare, dar cert 
este că astfel a înapoiat-o. 
Doar un mic efort pentru a o 
lipi și cartea putea fi restitui
tă în bune condițiuni. Mă în
treb oare cum or fi arătînd 
manualele după care învață a-

ceasta elevă sau ce le spune 
în legătură cu respectul față 
de carte, de bunul obștesc, 
pionierilor din detașamentul a 
cărui instructoare este ?

Iată aci o altă carte: „Casa 
Buddenbrock“. Este deterio
rată, dar acest lucru n-a de
ranjat-o cu nimic pe tov. Du
mitrescu Georgeta din strada 
Alex. Ciurcu nr. 1 să mai con
tribuie și ea la ruperea unor 
foi.

Sînt doar două exemple. Ar 
mai fi și altele. Cartea, știți, 
este foarte sensibilă. Ea pre-, 
tinde bună cuviință, gingășie 
și delicatețe, sincere dovezi de 
dragoste. Ea se consumă ne
spus atunci cînd nu e îngrijită 
sau cînd e ignorată. Și își în
cetează existența atunci cînd

p. SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
-----o-----

Zi de zi orașul Galați ca
pătă o înfățișare tot mal 
frumoasă. în fotografie: 
vedere a centrului orașului

Foto : AGERPRES

Pentru
© Anul acesta 

brigăzile utemiste 
de muncă patriotică 
din raionul 1 Mai 
din Capitală au în
treprins numeroase 
acțiuni de colectare 
a fierului vechi. 
Mobilizați de orga
nizațiile de bază 
U.T.M. ele au reu
șit să colecteze de 
la începutul anului 
pînă în prezent o 
cantitate de peste 
1.000 tone fier ve
chi. In această ac-

(Continuare în pag. a 3-a)

Dumitru Dobrs este unul din fruntașii secției genți-roți a 
Uzinelor „Steagul roșu" dinBrașov. El își depășește lunar 
planul de producție cu 30 la sută dînd totodată lucru de 
calitate. în fotografie ; Dumitru Dobre supraveghind cu a- 

tenție mașina de sudură automată.

Noi articole de îmbrăcăminte 
șî încălțăminte pentru sezonul răcoros

Industria ușoară a realizat 
pentru sezonul răcoros noi ar
ticole de îmbrăcăminte și în
călțăminte.

Sectorul textil produce cî
teva zed de noi țesături din 
lină, bumbac, mătase și fire 
sintetice. Printre acestea se

oțelăriile
țiune patriotică s-au 
evidențiat brigăzile 
utemiste de muncă 
patriotică de la A- 
telierele Centrale 
I.T.B., I.R.A. 1 și 
I.T.B.- Floreasca.

© PETROȘANI 
(de la coresponden
tul nostru). — Unul 
dintre obiectivele 
principale ale mun
cii patriotice la ca
re tinerii din Valea 
Jiului participă în 
aceste zile în nu-

patriei
măr foarte mare, 
este acțiunea de 
colectare a fierului 
vechi. Cei mai ac
tivi tineri au fost 
minerii din Lupeni, 
cei din sectorul 6, 
de la mina Aninoa- 
sa, din sectorul II, 
de la Mirul Vulcan. 
'Astfel, oțelăriile pa
triei au primit în 
primele 7 luni ale 
anului peste 1.800 
tone fier vechi, tri
mis de tinerii din 
Valea Jiului.

află stofele din fire sinteti
ce asemănătoare tergalului — 
pentru costume bărbătești, 
rochii șî fuste, stofele bu
cle cu efect de mohair, țe
săturile din păr de cămilă 
pentru pardesie și paltoane, 
din bumbac mercerizat pen
tru lenjerie șa din relon pen
tru fulgarine. Fabricile de con
fecții și tricotaje trimit co
merțului sute de noi modele 
de costume, taioaie, rochii, 
fuste, pantaloni, pulovere, tre
ninguri, balonseide, paltoane, 
pelerine, lemerie și alte obiec
te de îmbrăcăminte. O aten
ție deosebită a fost acordată 
îmbogățirii sortimentelor de 
articole pentru copii și școlari, 
pentru aceștia creîndu-se o 
gamă mai variată de produse 
textile, confecții și tricotaje.

Din marele număr de mo
dele șî sortimente de încălță
minte de toamnă și iarnă rea
lizate de fabricile din acest 
sector, circa 100 sînt modele 
noi.

în total industria ușoară a 
creat pentru a fi produse în 
cea de a doua jumătate a a- 
cestui an circa 2.500 noi mo
dele și articole.

(Agerpres)



în așteptarea studenților
La rubrica noutăților
La rubrica noutăților pentru noul an uni

versitar sînt consemnate : măsuri pentru 
îmbunătățirea planurilor de îrwățămînt, 

înființarea de laboratoare noi, modernizarea 
celor vechi, finisarea construcțiilor studen
țești. Ce anume aparține Brașovului din aceste 
noutăți ? Primite, răspunsurile ar putea alcă
tui ele singure o rubrică de noutăți. Noul an 
pune și aici în vigoare planuri de învățământ 
îmbunătățite- Îndeosebi, la Facultatea de 
mecanică. Cîteva discipline apar acum pentru 
prima oară : electronică industrială, elemente 
de reglare și automatizare, vibrații în con
strucția de mașini și elasticitate și plasticitate. 
In același timp, crește numărul de ore la 
cursurile de matematici, și capătă o poziție 
mai bună în planul de învățământ, fizica.

Iată adevărate noutăți cu care institutul 
își întîmpină în pragul noului an studenții. 
Aceste noi posibilități create, ca rezultat al 
indicațiilor de partid, pentru a studia capito
lele moderne ale tehnicii dau celor ce astăzi 
sînt sau devin studenții politehnicii, profilul 
cadrelor de mîine ale industriei noastre socia
liste, profilul unor specialiști desăvîrșiți.

Mai departe, după cum ne spune rectorul 
institutului, este sarcina studenților. Să în
vețe asiduu, cu seriozitate și abnegație,

Orășelul studenților*4
la 1 octombrie

Institutul politehnic din 
Galați cunoaște atmos
fera premergătoare în

ceputului de an universitar. 
Coridoarele și sălile de 
cursuri, pînă acum liniștite, 
sînt din nou populate de nu
meroși studenți și viitori stu
denți, de cadre didactice. A- 
cum cîteva zile, s-a încheiat 
examenul de admitere. Cei a- 
proape 400 de candidați, con
sultă listele afișate la intrarea 
institutului.

Odată cu încheierea con
cursului de admitere, cadrele 
didactice au trecut la repar
tizarea viitorilor studenți pe 
grupe, la alcătuirea orariilor 
și planurilor calendaristice. 
Ia organizarea ședințelor de 
catedră.

Pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de studiu, 
studenf’or li se pregătesc 
noi laboratoare, se utilează 
cele vechi. Astfel, 
rotorul de construcții 
înzestrat cu o nouă sală de 
trasaj. Alături de laboratoa
rele de mașini navale exis
tente au mai fost create 
laboratoare. Toate sînt 
tate cu utilaje moderne.

Se fac ultimele retușuri 
ordin administrativ. La can
tină se verifică instalațiile, 
sînt pe terminate lucrările de 
vopsitarie, de curățenie. Pen
tru studenții, căminiști, ai ci
nului I sfatul popular a pus 
la dispoziție un local cores
punzător, în care amenajările 
sînt pe terminate. Ei vor lo
cui în acest local pînă la 30 
decembrie cînd va îi gata 
căminul nou ce se constru
iește pentTU institut.

Și la sediul organizației 
U.T.M. și asociațiilor studen
ților se face simțită apropie
rea acestui an universitar. 
Aici se alcătuiește planul co
mun de activități educative, 
care vor începe din prima 
zi de curs ; se discută planul 
în vederea reînceperii activi
tății științifice.

La 1 octombrie totul va 
fi gata pentru reînceperea 
cursurilor.

după îndemnul partidului, la nivelul posibi
lităților mereu mai bune ce le sînt create.

Condițiile materiale pentru un astfel de 
studiu sînt optime. Studenții institutului gă
sesc la începutul noului an laboratoare dez
voltate cu un spațiu dublat, cu aparatură 
nouă, precum „laboratorul de electrotehnică 
și mașini electrice", laboratoare în curs de 
modernizare ca cel de chimie generală și 
așa mai departe. Ziua deschiderii cursurilor 
va fi totodată și ziua inaugurării unui nou 
cămin cu 330 locuri. Schelele au fost cobo- 
rîte, constructorii fac acum finisările. Desi
gur, rubrica noutăților nu se încheie aici. 
Anul universitar 1961—1962 încă nu a 
început dar de pe acum proiectanții defini
tivează proiectul unui cămin cu 700 locuri și 
o cantină care să deservească 1.500 de stu
denți, construcții dedicate anului universitar 
1962-1963.

...Dintr-un moment într-altul trebuie să 
se afișeze listele candidaților admiși. Cei 
ce-și vor citi numele pe acele liste vor avea 
nu numai bucuria de a fi devenit studenți 
ci și bucuria de a găsi irtstitutul mai bine 
înzestrat decît anul trecut.

este 
apropie 
aproape 
studenți, 
din va-

relua

în aceste zile în 
Clujul universitar 
revin studenții. 
Acest lucru 
firesc. Se 
ziua cînd 
12.000 de 
reîntorși
cântă, împreună cu 
cei care au trecut 
examenul de admi
tere, își vor
activitatea în facul
tate.

' în sălile de 
cursuri, laboratoa
re, cămine, peste tot 
se simte atmosfera 
pregătirilor pentru 
acest eveniment. A- 
ceastă activitate fe
brilă se simte însă 
mai pregnant la 
căminele noi cons
truite pe strada 
Hașdeu. Aici cons-

tructorii au dat de
ja în folosință 3 că
mine cu o capacita
te de 350 locuri fie
care, iar acum lu
crează de zor la ter
minarea celui de 
al patrulea cămin, 
cît și a noii canti
ne care va deservi 
peste 3.000 de stu
denți.

Construcția com
plexului de cămine 
din strada Hașdeu 
oglindește cu pri
sosință grija parti
dului și guvernului 
pentru îmbunătăți
rea continuă a con
dițiilor de învăță
tură și de trai ale 
studenților. Numai 
în centrul universi
tar Cluj din numă
rul total al studen-

IGOB ȘERBU

ților. 68 la sută vor 
locui anul acesta în 
cămine, cu 6 la su
tă mai mulți stu
denți față de anul 
trecut- Iar în anii 
următori acest pro
cent va crește, căci 
acestor construcții 
li se vor adăuga al
tele noi. Astfel, pî- 
nă în anul 1963 nu
mărul căminelor de 
pe strada Hașdeu 
va ajunge la zece, 
alături de care va 
fi construit un ma
gazin al studenților. 
Aici, pe strada Haș
deu se construiește, 
cum spun localnicii 
un adevărat „orășel 
al studenților“.

cauză a constat în fap- 
da construcții

concreta ale 
atare,. nu s-a

(fot de către Trustul 
de construcții) utilajul

Ultimul termen

Cîteva probleme privind ritmul 
construcțiilor studențești din Petroșani

Datorită creșterii cifrei de șco
larizare în acest an, la Institutul 
de mine din Petroșani s-a simțit 
nevoia măririi spațiului de învă- 
țămînt. Ca și în celelalte centre 
universitare, prin grija partidului 
și guvernului s-a stabilit construi
rea unor noi localuri pentru instit- 
tut. încă în primăvară (la 15 mai 
a.c.) conform planurilor dinainte 
stabilite, a început construcția 
unui cămin studențesc de 330 de 
locuri, a unei clădiri pentru labo
ratoare și a unui corp de învă- 
țămînt. Conform acelorași pla
nuri inițiale căminul studențesc 
urma să fie dat în folosință la 
30 septembrie a.c.

Dar termenul acesta a rămas 
numai pe hîrtie. Construcția că
minului studențesc de 330 de 
locuri este rămasă în urmă. Con
strucția clădirii laboratoarelor se 
află, de asemenea, înfr-un stadiu 
de început. Cît privește blocul 
pentru învățămînf, se mai lucrea
ză încă la turnarea fundației.

Acesta e stadiul actual al con
strucțiilor din Petroșani. Care au 
fost cauzele care au determinat 
această întîrziere ? lată ce spune, 
de pildă, tovarășul Constantin la- 
cov, maistru zidar pe șantierul 
căminului :

— Materiale avem din abun
dență. N-a fost însă asigurată 
mîna de lucru, mai ales cea cali
ficată. Ar trebui să avem pe șan
tier 83 lucrători. Dar lucrăm nu
mai cu 53. Avem 
dări și dulgheri, 
gherii ne lipsesc, 
cauză scade ritmul 
ce ne face să nu putem respecta 
planul.

Aceasta — după cum spun și to
varășii ingineri constructori Hel
mut Barthmes (șef de lot) și A- 
drian Gornoviceanu (din partea 
Institutului de mine)—a fost una din 
cauzele care au determinat înfîrzie- 
rea construcțiilor studențești, dar 
nu singura. O altă cauză a con
stituit-o faptul că nu

nevoie de zi- 
Mai ales dul-

Din această 
de lucru ceea

Teatrului National 
Popular din Franța
Miercuri a sosit în Capi’ 

tală, în cadrul unui turneu 
de șase săptămlnl pe care îl 
face prin mai multe țări eu
ropene, colectivul Teatrului 
Național Popular din Franța, 
condus de cunoscutul actor și 
regizor Jean Vilar.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, artiștii francezi au fost 
întîmpinați de Virgil Florea, 
director general al Artelor în 
Ministerul Invățămîntulul și 
Culturii, de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai O.S.T.A., regizori, ac
tori, alți oameni de artă și 
cultură.

A fost da față 
Rambal, secretar al 
Franței la București.

Artistul poporului 
lexandrescu, prim regizor al 
Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale”, a urat bun venit ar
tiștilor francezi.

In numele colectivului Tea
trului Național Popular, a 
răspuns Jean Vilar, directorul 
teatrului, 
pentru 
li s-a 
unde 
oară-

Teatrul Național Popular, 
care își are sediul în Palatul 
Chaillot din Paris, este unul 
dintre cele mai prețuite de 
publicul larg francez. In cei 
10 ani de cînd 
de Jean Vilar, această com
panie dramatică a dat nume
roase spectacole în uzine, car
tiere muncitorești, în orașele 
de provincie, a organizat re
prezentații speciale pentru ti
neret și a întreprins multe 
turnee în străinătate.

în cadrul turneului în țara 
noastră, teatrul francez va da 
șase 
tulul 
diile 
ceri” 
în rolul titular pe Jean Vilar, 
și „Turcaret” de Lesage.

seama de nevoile 
șantierului și, ca 
repartizat 
regional 
necesar.

O altă 
tul că proiectul 
(autor D.S.A.P.C. Deva) a fost în
tocmit în urma unui studiu super
ficial al terenului. Dacă s-ar fi 
studiat mai amănunțit terenul, 
s-ar fi ajuns la concluzia că în 
multe din lucrările proiectate s-ar 
fi pufuș adopta soluții de rezis
tență mai mici, ceea ce ar fi per
mis ca ele să fie executate 
tr-un timp mai scurt.

La construcția corpului de 
vățămînf, din cauza condițiilor 
teren nefavorabile, conducerea 
șantierului din Petroșani a în
cheiat un contract cu întreprinde
rea de foraje din București, con
form căruia fundația este execu
tată de această întreprindere. 
Dar întreprinderea de foraje din 
București nu s-a îngrijit să-și do
teze muncitorii la timp cu utilajul 
necesar. Din această cauză, deși 
termenul de dare în primire a 
fundației a expirat deja, Între
prinderea de foraje din București 
n-a reușit să execute pînă în pre
zent decîf o parte din volumul 
lucrărilor prevăzute în contract.

Pe scurt acestea sînt cauzele 
principale care au determinat în- 
tîrzierea lucrărilor pe șantierul de 
construcții studențești din Petro
șani. Lichidarea lor se impune ca 
o necesitate imediată, care nu 
suportă nici o amînare. Ultimul 
termen stabilit pentru terminarea 
construcției căminului și a labo
ratoarelor este 30 decembrie a.c. 
Dar ritmul de lucru pe șantier, 
deși îmbunătățit față de prima 
perioadă, e încă slab. Se mai 
simte încă nevoie de mai mulți 
muncitori, mai ales calificați (zi
dari, fierari, dulgheri). De pe 
șantier mai lipsesc încă unele u- 
tilaje. De pildă, pe șantier e in
suficient numărul camioanelor pe 
care I.R.T.A. le-a pus la dispozi
ția constructorilor. De asemenea, 
unele utilaje (cum e de pildă ma
caraua electrică de pe șantierul 
căminului), din cauză că n-au fost 
reparate la timp, nu funcționea
ză cu toată capacitatea lor. E 
necesar ca T.R.C.H.-Deva să dea 
tot sprijinul conducerii șantierului 
pentru ca aceste lipsuri să fie de 
urgență lichidate. Mai ales tre
buie luate de urgență măsuri în 
vederea unei bune organizări a 
lucrului pe șantier pentru ca să 
se termine definitiv cu fluctuația 
muncitorilor, care continuă să e- 
xiste încă de la începerea lucră
rilor. De asemenea, Întreprinderea 
de foraje din București trebuie să 
ia măsurile necesare pentru ur
gentarea lucrărilor de fundație la 
corpul de învățămînf. In momen
tul de față pe șantierul blocu
lui de învățămînf se simte ne
voia acută a unei sonde de foraj 
cu echipa ei de deservire. Numai 
în felul acesta, lichidînd de ur
gență lipsurile amintite, construc
țiile studențești din Petroșani vor 
putea fi date in folosință în noul 
termen stabilit.

artă și

Jacques 
Legației

Sică A-

care a mulțumit 
călduroasa primire ce 
făcut în țara noastră, 
se află pentru prima

Haloș Aurica de la Topitoria de in din Doinești, regiunea
Suceava, este apreciată pentru succesele pe care le ob

ține in muncă

A fost inaugurat un nou local
de școală

in 
an

au

este condusă

Miron Florea, Rus Iâvia, Bo- 
tan Ana, Murg Iosif, Șonca 
Gheorghe, Pui Simon, Spență 
Dimitrie și alții.

spectacole, în sala Pala- 
R. P. Romîne, cu come’ 
„Mercadet — om de afa- 
de H. de Balzac, avlnd

LAZA TEODOR, 
activist al Comitetului 

raional U.T.M. Criș (Agerpres)

Ln comuna Siclău, s-a inau
gurat un nou local de școală. 
Festivitatea inaugurării noului 
local de școală a avut loc 
preajma deschiderii noului 
școlar.

La această festivitate
participat majoritatea țărani
lor colectiviști din comună, cei 
care de fapt au ridicat acest 
local. Vechiul local n-a mai 
corespuns cerințelor, era mic, 
neîncăpător.

Prin contribuția voluntară a 
cetățenilor, în mod deosebit a 
tinerilor, avînd ajutorul și în
drumarea permanentă a orga
nizației de partid, s-a reușit 
ca la începutul noului an co
piii să aibă bucuria de a in
tra într-un local nou, modern.

La 
școli 
care
deosebită au 
am mai 
zați de 
U.T.M.,
muncă patriotică au participat 
activ la toate lucrările, atît la 
cele de construcție cît și la cele 
de finisare.

în mod special la aceste 
munci s-au evidențiat tineriiC. DIACONU

T. MUREȘAN

E AȚ I

labo- 
va fi

M. V.

Pretutindeni, în toate facul
tățile și institutele timișo-
rene studenții sînt aștep

tați. De fapt nu-i vorba de o 
așteptare ci de o pregătire in
tensă care are ca punct terminus 
ziua de î octombrie. Un 
prin facultățile și institutele din 
Timișoara ne-a confirmat pe de
plin acest lucru.

La Institutul agronomic pregă
tirile sînt deja terminate. Sălile 
de cursuri ale secției de agrono
mie au fost văruite, coridoarele 
clădirii au fost zugrăvite. De 
asemenea, au fost vopsite toate 
geamurile și soclurile. In clădirea 
secției de zootehnie nu a fost ne
voie de zugrăvit sau vopsit deoa
rece s-a zugrăvit și s-a vopsit 
anul trecuf și studenții au păstrat 
cea mai desăvîrșită curățenie. Ce
lelalte „puneri la punct" ca de 
pildă, micile reparații și retușări 
etc. s-au realizat din vreme. Pre
gătiri mari s-au făcut mai ales la 
cămine și cantină. La căminul de 
fete s-a instalat, la etaj, o baie 
mare cu 4 cazane și dușuri. Ve
chea baie, care funcționa jos, nu 
era corespunzătoare. Inferiorul 
căminului s-a zugrăvit complet. La 
căminul de băieți s-a înlocuit in
stalația electrică. Au fost de 
asemenea confecționate dula
puri pentru 260 studenți și 
studente. In treacăt aș vrea să a- 
răt că din păcate curățenia că
minului de băieți contrastează cu 
aspectul neîngrijit a! cantinei die
tetice care se află în aceeași 
clădire, jos. Cantina aparține Insti
tutului politehnic și el va trebui 
să ia măsuri de remediere. Can
tina Institutului agronomic s-a 
înnoit și ea. Ea a fost înzestrată 
cu o sobă de gătit nouă. De jur 
împrejur, soclurile din bucătărie, 
din camera de spălat vase, din 

camera de păstra! alimente pre
cum fr d/'n camera c/e cură/at 

zarzavaturi au fost faianțate în 
alb căpătînd astfel un aspect mult 
mai frumos și devenind mai igie
nice. Au fost de asemenea vă
ruite magaziile și bucătăria.

Așadar, curat, întinerit Institu
tul agronomic își așteaptă stu
denții.

Institutul Politehnic nu stă nici 
el mai prejos în privința pregăti
rilor pentru începerea noului an 
universitar. Sălile de cursuri ale 
celor 4 facultăți — mecanică, e-

raid

Camerele căminului studen
țesc „6 Martie“ al Universi
tății „C. I. Parhon" din Bucu
rești — luminoase, curate, a- 
ranjate cu gust - își așteaptă 

locatarii.

celelalte institute — de 
pedagogic de 3 ani, 
de 5 ani — așteaptă 

aproape gata pe toți

lectrotehnică, construcții, chimie 
industrială — au cunoscut în va
canță febrila curățenie generală. 
La cămine și cantine s-au execu
tat chiar o serie de reparații im
portante.

Laboratoarele, dintre care unele 
noi, ca laboratorul de rezistența 
materialelor și laboratorul de con
strucții metalice (care este de alt
fel și o frumoasă operă arhitec
tonică) au fost înzestrate cu uti
laje moderne, noi, romîneșfi și 
străine. Valoarea noilor utilaje cu 
care au fost înzestrate în acest 
an laboratoarele Institutului poli
tehnic se ridică la circa 3 mili
oane lei. Printre aceste utilaje, 
aparate etc. se numără un strung 
„losif Rangheț", un stiloscop fo- 
toelectric, un defectoscop uitraso- 
nor, un amplificator de impulsuri 
etc.

Și
medicină, 
pedagogic 
gafa sau 
studenții.

Există un loc unde în vederea 
începerii noului an universitar se 
muncește intens zi de zi : la com
plexul social studențesc. Acest 
complex social construit prin grija 
sfatului nostru democrat-popular 
pentru studenții timișoreni este 
format din 5 cămine moderne cu 
o capacitate de 1650 locuri și o 
cantină, alcătuind împreună un 
minunat ansamblu arhitectonic. 
El va trebui să fie dat în folosin
ță la 1 octombrie. Căminele cu 
parter și 4 etaje sînt aproape 
gafa. Au început deja să se mo
bileze cu gust camerele. La fie
care etaj se află baie, oficii și 
săli de lectură. Studenții vor avea 
asigurate aici confortul deplin, 
condiții de viață și studiu minu
nate.
Dar dacă ce/e 5 cămine a/e 

comp/em/id sin/ ca fi ga/a, con
strucția cantinei in schimb — da
torită unor cauze cum ar fi : 
proiectele prezentate tîrziu, tergi
versarea procurării utilajului etc. 
— este cu mult rămasă în urmă. 
Este necesar să se ia măsuri 
eficace pentru ca și terminarea 
cantinei să nu întîrzie mult 
după începerea anului universi
tar, înlăturîndu-se astfel aglome
rația de la celelalte cantine.

„Al doilea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu" se 
anunță a fi strălucit. Cum ar pu
tea fi altfel după asemenea pre
gătire și organizare splendidă! 
Personalitatea iui George Enescu, 
pe care cu mulți ani în urmă am 
avut fericirea să-l cunosc și să-l 
admir, este sărbătorită la înalta 
sa valoare prin acest al doilea 
Festival care cinstește memoria 
sa venerată".

Găsești în această succintă de 
clarație făcută la începutul Fes
tivalului de prof. Yvonne Astruc 
nu numai aprecierea de care se 
bucură în rîndul oaspeților ma
nifestările muzicale din Capitala 
noastră ci și înaltul lor nivel ar
tistic.

Zile întregi, în marile săli de 
concert ale Bucureștiului, zeci și 
mii de iubitori ai muzicii, au ur
mărit concursurile de pian, de 
vioară și canto. De-a lungul a trei 
etape, peste 100 de concurenți 
din 18 țări ale lumii și-au desfă
șurat artta în fața juriilor formate 
dintre cele mai de seamă perso
nalități muzicale ale lumii.

Pasionata întrecere în tălmăci
rea marilor comori muzicale ale 
lumii, în executarea tulburătoa
relor pagini din lucrările lui Bach, 
Mozart,
Brahms, Enescu sau ceilalți com
pozitori contemporani, a atras a- 
tenfia a zeci de mii de iubitori 

' ai muziedi. Concursul a prilejuit 
o /arpă/^popularizare în marile săli 

de concerte-de a creației enesciene. 
Tinerii conciPncurenfi au înțeles din 
plin marile 'Te semnificații ale operei 
enesciene, te, s-au aplecat cu multă 
dragoste as asupra muzicii romi- 
nești.

Concursul ' z-a mefie/af.
Cîfeva cuvinte despre unii din

tre primii posesori ai atît de rîvni- 
tului titlu de „Laureat al celui de-al

Beethoven, Chopin,

ridicarea < 
s-a muncit 
și-au adus o 

fost

clădirii noii 
mult. Cei 

contribuție 
după cum 

spus, tinerii. Mobili- 
către organizația 

brigăzi utemiste de

Magheru, I. C. Frimu, Pri
mul raid spre stele ; Patria, 
București, 23 August, Libertă
ții : Carmen de la Ronda; 
Republica, Vasile Roaită, gră
dină, Genevieve; V. Alecsan- 
dri, 13 Septembrie, 8 Martie, 
Floreasca : Dragoste de sep
tembrie ; Lumina, Gheorghe 
Doja, Volga : Secțiunea a 5-a; 
Central, Arta, Miorița: Raidul 
vărgat; Victoria, Munca : Ce- 
rasella ; M. Gorki, Al. Popov, 
A. Vlaicu : Tracul unui actor; 
Timpuri Noi (în continuare); 
Umbreluța — Negru pe alb — 
Povestiri din lumea Mării Ne
gre - Din viața emigranților 
greci — Nuntă în Țara Oașu
lui ; 13 Septembrie (în conti
nuare) Cîinele din mlaștină ; 
Tineretului, Nu vreau să mă 
însor; Înfrățirea între popoa
re, 16 Februarie, 30 Decem
brie : Imperiul soarelui ; Cul
tural, Săritură în zori; Grivi- 
ța : Pentru viața lui Kaspar ; 
C. David, Ilie Pintilie: S-a 
furat un tramvai ; Unirea, 
Olga Bancic: El Hakim;

Al. Sahia, Moșilor, N. Băla 
cescu, B. Delavrancea: Am 
fost tineri ; Flacăra : Alba 
Regia ; Popular : De sîmbătă 
pînă luni ; Donca Simo; Omul 
cu pantaloni scurți; M. Eml- 
nescu : Omul nu se predă ; 
G. Coșbuc: Fenix ; G. Baco- 
via : Vîrsta dragostei ; Dru
mul serii: Omul cu două fețe.

grădini :
Stadionul Giulești: Secțiunea 

a 5-a; Elena Pavel, Progresul, 
V. Roaită: Genevieve ; Arta: 
Raidul vărgat; Libertății, Pa
tinoarul 23 August, Stadionul 
Republicii, 23 August: Car
men de la Ronda; T. Vladi- 
mirescu, Ilie Pintilie : s-a fu
rat un tramvai; I. C. Frimu : 
Primul raid spre stele ; 13
Septembrie, 8 Martie : Dra
goste de septembrie; N. Băl- 
cescu, Moșilor: Am fost ti
neri ; Donca Simo: Omul cu 
pantaloni scurți ; G. Coșbuc : 
Fenix ; Unirea, Olga Bancic : 
El Hakim.

CONCURSEI FESTIVAL INTERNAȚIONAL
■.............

Concertul H. Szeryng
ll-lea Concurs internațional

„George Enescu" :

Constantin Bliescu
Cei care au ascultat emisiunea 

radiodifuzată în care au fost re
date fragmente din interpretările 
lui Constantin Iliescu în cadrul 
concursului, cu greu își putea ima
gina că se află în fața unui tînăr 
cu o scurtă biografie muzicală. 
Construcțiile sonore conturate de 
mîinile lui Iliescu poartă ampren
ta unei puternice personalități 
muzicale, dezvăluie o cultură mu
zicală, o sensibilitate ce poate fi 
dobîndită numai după mulți ani 
de studii.

Constantin Iliescu s-a născut la 
București la 20 decembrie 1934. 
După ce a absolvit Școala medie 
de muzică, a urmat cursurile prof. 
S. Șerbescu de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu". In prezent 
C. Iliescu își perfecționează stu
diile muzicale la Moscova 
du-și aspirantura în clasa lui 
kov Zak.

în 1953 intră la școala muzica
lă din Voronej unde învață cu 
profesorul Kovalenko. In 1959 ab
solvă Conservatorul din Moscova. 
In prezent este solistă a Teatrului 
muzical din Moscova „K. S. Sta
nislavski și V. I. Nemirovici-Dan- 
cenko".

Ladislau Konya

Emma Sarkisian

dîn- 
la-

laEste deținătoarea premiului I 
canto-femei. Tinăra artistă s-a năs
cut la 23 mai 1935 în orașul Vo- 
ronej.

AUREL GEORGESCU

/

Un tînăr artist care nu mai ne
cesită o prezentare detailată : nu
mele său este cunoscut de mii de 
iubitori ai muzicii de pe întreg 
globul.

Excepționalele sale calități vo
cale, arfa cu care înțelege pie
sele largului său repertoriu, s-au 
impus și în cadrul celui de-al 
H-lea Concurs „George Enescu". 
Premiul 
cursului 
adăugat 
primite 
cursul 
liști, la 
dial al Tineretului 
de la Moscova, la Concursurile 
de la Geneva și Toulouse.

i dobîndif în cadrul Con- 
,.George Enescu" s-a 
de altfel premiilor 

în ultimii ani la Con- 
Nafional al tinerilor so- 
al Vl-lea Festival Mori- 

și Studenților

Hina Mihailovna 
Beilina

drul primei etape a Concursului, 
remarcabilul talent violonistic al 
tinerei artiste sovietice era evi
dent.

Premiul I a încununat o între
cere artistică în care Nina Mihai
lovna Beilina și-a pus toată arta, 
toată căldura.

O intensă activitate solistică în 
fără și străinătate (R. D. Germa
nă, R. P. Polonă) diploma de ca
tegoria l-a obținută la Concursul 
„P. I. Ceaikovski" 
de altfel 
națională 
„George

au remarcat-o 
în lumea artistică inter- 
și înaintea Concursului 
Enescu".

★

Mulți alți tineri vor primi astă- 
seară din mîinile președinților ju
riilor, diplomele de Laureați ai 
celui de-al ll-Iea Concurs Interna
tional „George Enescu".

Cea de a doua ediție a marii 
întreceri artistice s-a încheiat dar 
in multe din sălile de concert ale 
Europei, Asiei, Americii, nureații 
saj ceilalți participanți vor sădi 
■n sufletele iubitorilor muzicii ne
asemuitele frumuseți ale artei 
enesciene care încep a fi nelip
site din repertoriile artiștilor |u-

/. Conta

Cu siguranța că mulți din
tre miile de iubitori ai muzi
cii prezenți la concertul sim
fonic în care Henryk Szeryng 
a interpretat trei dintre capo
doperele literaturii violonis
tice — Concertele de Bach, 
Beethoven și Brahms — și-au 
amintit de inegalabilele seri 
de muzică, în care Enescu 
dăruia publicului bucureștean 
aceste comori muzicale.

Apărînd pentru a doua oară 
în cadrul festivalului, reputa
tul violonist mexican a cinstit 
din plin, prin arta sa, memo
ria muzicianului romîn.

Simplitatea, degajarea cu 
care face față celor mai di
ficile pagini violonistice, bo
găția paletei sale sonore, pro. 
funda muzicalitate, remarca
bila capacitate de interiori
zare — lată cîteva dintre cali
tățile oaspetelui nostru, una
nim apreciate atît cu prilejul

Din primele măsuri ale Ciacon- 
nei de Bach interpretate în ca- IOSIF SAVA

lecitalulul cît și cu prilejul 
concertelor susținute împreună 
cu orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii.

Szeryng se contopește cu 
vioara sa, scoțînd din nobilul 
instrument sonorități asemă
nătoare glasului uman.

Vioara lui Szeryng cîntă, 
plînge, și se bucură.

De la profunzimea sonorită
ților Concertului de Bach, la 
senina meditație a Concertu
lui de Beethoven și în sfîrșit 
la pasionata confesiune a 
Concertului de Brahms, Hen
ryk Szeryng a trecut cu o ex
tremă ușurință, subliniind cu 
sensibilitate diferențierile sti
listice ale acestor irei lucrări 
de mare anvergură, punînd 
în valoare măsură cu măsură, 
toată gama resurselor expre
sive ale viorii.

Stilul lui Szeryng denota o 
vastă cultură muzicală, o pro
fundă înțelegere a celor mai 
do seamă capodopere ale li
teraturii violonistice.

Orchestra simfonică a Ba- j 
dloMsvig/unfi, condusă da fî- / 

năiul dirijot losif Conta, a mai 
Interpretat în cadrul aceleiași 
manifestări o importantă lu
crare simfonică romînească, 
Concertul pentru orchestră de 
Ovidiu Varga, caracterlzăt 
prin bogăție melodică, prin- 
tr-o măiestrită construcție și 
ingenioasă orchestrație.

CONSTANTIN ILIESCU EMMA SARKISIAN N. M. BEILINA LADISLAU KONYA I. C. SPIRU
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N. S. HRUȘCIOV: finirea tuturor torțelor 
iubitoare de pace constituie o garanție de nădejde

MOSCOVA 20 (Agerpres). - 
TASS transmite : Ziarul „Iz
vestia" a publicat răspunsul 
lui Nikita Hrușciov la o între
bare a corespondenților „Prav- 
dei“ și „Izvestiei" în legătură 
cu recenta cuvântare radiodi
fuzată a Papei loan al 
XXIII-lea. în această cuvînta- 
re șeful bisericii catolice și-a 
exprimat neliniștea și îngrijo
rarea față de actuala situație 
internațională care implică pe
ricolul catastrofei unui război 
termonuclear. Papa a îndem
nat pe conducătorii statelor să 
devină conștienți de „colosala 
responsabilitate" ce le revine 
și s-a pronunțat pentru „trata
tive libere și sincere".

N. S. Hrușciov a declarat că 
a citit cu interes cuvîntarea 
Papei. îngrijorarea exprimată 
de Papă pentru destinele pă
cii generale, a spus Nikita 
Hrușciov, este o mărturie 
a faptului că pretutindeni 
în străinătate se înțelege tot 
mai clar că în politica mon
dială nesăbuința și aven
turismul nu se termină cu 
bine. Capul bisericii catolice 
ține după cît se pare seama de 
starea de spirit a multor mili
oane de catolici din toate păr-

a lichidării amenințării războiului
țile globului pămîntesc care 
sînt neliniștiți de preparativele 
de război ale imperialiștilor, 
loan al XXIII-lea plătește un 
tribut logicii atunci cînd a- 
vertizează guvernele împotriva 
unei catastrofe generale și le 
cheamă să fie conștiente de 
colosala responsabilitate pe 
care o au în fața istoriei. Un 
astfel de apel este un semn 
bun.

în veacul nostru, cînd au 
fost create cele mai nimici
toare mijloace de exterminare 
a oamenilor, este cu atît mai 
inadmisibil ca cineva să se 
joace cu destinele popoarelor. 
Firește că aici nu este vorba 
de teama de „judecata domnu
lui" despre care vorbește Papa. 
Fiind comunist și ateu nu cred 
în „pronia cerească". Dar un 
■lucru pot spune cu tărie : Ma
rea responsabilitate a guverne
lor în fața popoarelor lor, în 
fața umanității impune ca ei 
să facă toate eforturile posibile 
și să înceapă să caute în co
mun căile ce duc la lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, la înlăturarea 
focarelor de încordare, la înfrî- 
narea ațîțătorilor unui nou 
incendiu mondial.

sovietic, a conti- 
Hrușciov a luptat 
perseverență pen-

Lucrările sesiunii

Guvernul 
nuat Nikita 
și luptă cu 
tru a îndepărta amenințarea 
unui nou război mondial, pen
tru a se încheia Tratatul de 
pace german și pentru a se 
normaliza pe baza sa situația 
din Berlinul occidental, pentru 
a se înfăptui dezarmarea ge
nerală și totală în condițiile 
unui control riguros, pentru a 
se instaura o pace trainică pe 
pămînt. Am subliniat întotdea
una și subliniez că noi ne pro
nunțăm pentru soluționarea 
pașnică a tuturor problemelor 
internaționale litigioase pe ca-/ 
lea tratativelor și nu putem 
decît să salutăm apelurile la 
tratative în interesele păcii, 
ori de unde ar porni ele. Vor 
pleca oare urechea la „avertis
mentul sfînt" al Papei adepți 
ai credinței catolice ca John 
Kennedy, Konrad Adenauer 
și alții ?

în 
niez 
păci 
vital 
credincioși și necredincioși, re
prezentanții tuturor opiniilor 
politice și religioase. Unirea 
tuturor forțelor iubitoare de 
pace în numele menținerii și 
întăririi păcii pe pămînt con
stituie o garanție de nădejde 
a lichidării amenințării războ
iului.

încheiere vreau să subli- 
că în asigurarea unei 

trainice pe pămînt sînt 
interesați toți oamenii,

Adunării Generale a 0. R. U
NEW YORK 20 (Agerpres). 
La 20 septembrie ora 15,15 

(ora locală) Adunarea Gene
rală a O.N.U. și-a început lu
crările cu alegerea președinte
lui, a vicepreședinților Adu
nării și a președinților celor 
șapte comitete principale ale 
Adunării Generale.

La propunerea reprezentan
tului Indoneziei, Aii Sastro- 
amidjojo, Mongi Slim, repre
zentantul permanent al Tuni
siei la O.N.U. a fost ales în 
unanimitate președinte al 
Adunării Generale. Ca vice
președinți ai Adunării au fost 
aleși cei cinci membri perma- 
nenți ai ~ 
ritate și 
toarelor 
slovacă, 
Ghana, Grecia, Mexic. Niger, 
Olanda.

Președinții comitetelor sînt :

Consiliului de Secu- 
reprezentanții urmă- 
țări : R. S. Ceho- 
Cipru, Costa Rica,

Mario Amadeo (Argentina), 
președintele Comitetului nr. 1 
(Comitetul politic) ; Iordan 
Ciobanov, reprezentantul per
manent al R. P. Bulgaria la 
O.N.U., președinte al Comite
tului politic special; Lanza 
D’Ayeta (Italia), președintele 
Comitetului nr. 2 (Comitetul 
pentru problemele economice 
și financiare); Salvador Lopez 
(Filipine), președintele Comite
tului nr. 3 (Comitetul pentru 
problemele sociale, umanitare 
și culturale) ; Angie Brooks 
(Liberia), președintele Comi
tetului nr. 4 (Comitetul de tu
telă); Hermond Lannuang (Da
nemarca), președintele Comite
tului nr. 5 (Comitetul pentru 
problemele administrative și 
bugetare) ; Cesar Quintero 
(Panama) președintele Corrii- 
tetului nr. 6 (Comitetul pen
tru problemele juridice).

s. .A în spiritul

Declarația comună

sovieto-americanâ
privind principiile stabilite de comun acord

pentru tratative referitoare la dezarmare
NEW YORK 20 (Agerpres).

- TASS transmite : La 20 sep
tembrie s-a semnat la New 
York declarația comună sovie- 
to-americană cu privire la 
principiile stabilite de comun 
acord pentru tratative referi
toare la dezarmare. După cum 
se știe, schimbul de păreri în 
această problemă a avut loc 
între reprezentanții U.R.S.S. și 
S.U.A. la Washington între 19 
și 30 iunie, la Moscova între 
17 și 29 iulie, și la New York 
între 6 și 19 septembrie 1961.

In urma schimbului de pă
reri, cele două guverne au 
prezentat Adunării Generale 
o declarație comună cu pri
vire la principiile asupra că
rora au căzut de acord și pe 
care le recomandă ca îndrep
tar pentru tratativele referi
toare la dezarmare, atunci 
cînd aceste tratative vor fi 
luate.

în declarație se constată 
tratativele trebuie să aibă
obiectiv realizarea unui acord 
referitor la un program care 
să asigure o dezarmare gene
rală și totală 
războiului 
ționare a 
naționale, 
rată că o
va fi însoțită 
unor procedee sigure pentru 
soluționarea pașnică a litigii
lor și a unor măsuri eficiente

re-

că 
ca

și eliminarea 
ca mijloc de solu- 
problemelor inter- 
în declarație se a- 

astfel de dezarmare 
de . stabilirea

Mitingul prieteniei
sovieto-cubane

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — La conferința de pre
să din 19 septembrie, ministrul 
de Război, Mac Namara, a a- 
nunțat că, cu aprobarea pre
ședintelui Kennedy, de la 15 
octombrie vor fi chemate în 
serviciul militar activ efecti
vele a două divizii ale gărzii 
naționale — o divizie motori
zată și una de infanterie — și 
mai multe unități auxiliare.

Efectivele acestor două di
vizii și ale unităților auxiliare 
se vor cifra la aproximativ 
73.000 soldați și ofițeri.

După cum a declarat Mac 
Namara „ca parte a rezervei 
noastre strategice, aceste di
vizii vor fi gata să debarce în 
orice parte a lumii, inclusiv 
în Europa".

★
WASHINGTON 20 (Ager

pres). — S.U.A, au adoptat o

nouă măsură menită a înve
nina și mai mult climatul in
ternațional și a întreține is
teria războinică. Potrivit a- 
genției UPI, senatul american, 
împreună cu Camera repre
zentanților au aprobat proiec
tul unei legi care prevede spo
rirea cheltuielilor militare ale 
S.U.A. cu încă 951.690.750 do
lari. „Proiectul anunță a- 
genția — include fonduri pen
tru finanțarea construcțiilor 
de noi baze militare atît pe 
teritoriul american, cît și în 
străinătate". Agenția sublinia
ză că o parte a noilor fonduri 
alocate vor fi cheltuite pen
tru construcția de baze mili
tare în Japonia (la Okinawa), 
Coreea, Filipine, Taivan, Paki
stan, Germania și Marea Bri- 
tanie, iar o mare parte „va 
fi folosită pentru perfecționa
rea proiectilelor nucleare".

MOSCOVA 20 (Agerpres). - 
TASS transmite: In Marele 
Palat al Kremlinului a avut 
loc un miting al prieteniei so
vieto-cubane.

Participanții la miting, re
prezentanți Tai oamenilor mun
cii și ai vieții publice din Mos
cova, au întîmpinat cu aplau
ze furtunoase pe conducătorii 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și ai guvernului 
sovietic în frunte cu Nikita 
Hrușciov și pe președintele 
Republicii Cuba, Osvaldo Dor- 
ticos Torrado.

La miting a luat cuvîntul 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S-S.

Comunitatea de vederi din
tre U.R.S.S. și Cuba în cele 
mai importante probleme in
ternaționale a fost reafirmată 
din nou în mod solemn în co
municatul sovieto-cuban, a de
clarat Leonid Brejnev. în co
municatul comun se face un 
bilanț al colaborării economi
ce, tehnice și culturale sovie
to-cubane din ultimii ani.

Vorbitorul a scos în evidență 
dezvoltarea și întărirea cola
borării prietenești dintre U- 
niunea Sovietică și Cuba- El a 
arătat că pentru dezvoltarea 
acestei colaborări sînt de o 
mare însemnătate relațiile de 
strânsă prietenie și colaborare 
existente între personalitățile 
conducătoare dintre cele două 
țări și, mai cu seamă, între 
Nikita Hrușciov 
Castro.

De partea Cubei 
niunea Sovietică 
lagăr puternic al socialismu
lui. De partea Cubei sînt po
poarele a zeci de țări inde
pendente din Asia și Africa.

Președintele Republicii Cu
ba, dr. Osvaldo Dorticos Tor
rado întîmpinat cu ovații 
furtunoase a declarat că în 
prezent în Cuba sînt transpuse

în viață cele mai scumpe nă
zuințe ale poporului ei.

Președintele Cubei a subli
niat că în fața uneltirilor per
fide ale imperialismului po
porul țării sale a demonstrat 
că este hotărât să ducă 
departe cauza revoluției 
bane.

Succesele noastre, au 
realizate nu numai grație e- 
forturilor eroice ale poporu
lui cuban ci și datorită faptu
lui că de partea noastră au 
fost popoarele țărilor Ameri
că Latine- Asiei și Africii, 
datorită ajutorului de nepre
țuit al țărilor lagărului socia
list și mai cu seamă 
nii Sovietice.

Uniunea Sovietică 
pășesc strîns unite 
împotriva imperialismului și 
războiului, împotriva colonia
lismului. Guvernul și poporul 
Cubei, a declarat Dorticos, 
sprijină propunerile sovietice 

în legătură cu pericolul reînar- 
mării Germaniei occidentale și 
în legătură cu așa-numita 
problemă berlineză. Președin
tele Cubei a arătat că în

mai
cu-

fost

al

Și 
în

Uniu-

Cuba 
lupta

tele Cubei a arătat 
comunicatul comun sovieto- 
cuban se exprimă unitatea 
punctelor de vedere în princi
palele probleme internaționale 
care neliniștesc omenirea.

★

și Fidel

se află U- 
și întregul

MOSCOVA 20 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 20 sep
tembrie președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.SS., L. Brejnev, și pre
ședintele Republicii Cuba, dr. 
O. Dor ti cos Torrado, au sem
nat la Kremlin un comunicat 
comun sovieto-cubanez.

La semnarea comunicatului 
au fost de față conducători ai 
P-C.U.S- și ai guvernului so
vietic, în frunte cu Nikita 
Hrușciov și conducătorii din 
Cuba care îl însoțesc pe pre
ședintele Dcrticos în vizita sa 
în U.R.S-S.

Ne este dat să construim comunismul,

Tineretul sovitic a primit 
cu înflăcărare proiectul 
de Program al parti

dului drag, studiază cu a- 
tenție acest document măreț 
al epocii noastre, care reflec
tă cu o forță țâ claritate 
excepțională interesele, năzu
ințele și nădejdile oamenilor 
muncii- înfăptuirea Programu
lui partidului — iată baza în
tregii activități viitoare a 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Tinerii și tinerele se străduiesc 
încă de pe acum să muncească 
și să trăiască în chip comu
nist, își fixează noi obiective, 
se pregătesc să întâmpine Con
gresul al XXII-lea al partidu
lui cu realizări personale în 
muncă.

Partidul Comunist a acordat 
întotdeauna o uriașă atenție 
tineretului, a văzut în el spri
jinul său de nădejde, moște
nitorul și continuatorul cauzei 
lui Lenin, a întregului popor. 
,, Comsomolul este schimbul 
nostru" — spune N. S. Hruș- 
ciov. Poporul nostru este stă- 
pînul societății sale, și el, ca 
stăpîn, manifestă o deosebită 
grijă pentru tînăra generație, 
pentru acei în ale căror mîini 
va fi predată ștafeta luptei 
pentru comunism.

în proiectul de Program al 
P.C.U.S., în baza sintetizării 
practicii construcției comunis
te și sarcinilor caire stau în 
fața țării, teoria leninistă a 
educației comuniste a tinerei 
generații a căpătat o dezvolta
re și concretizare nouă și mul
tilaterală. Au fost determinate 
rolul și locul Uniunii Tineretu

să trăim în comunism
S. Pavlov

Prim-secretar al C.C. al U.T.C.L. al U.R.S.S.

lui Comunist ca organizație 
obșteacă activă în perioada tre
cerii de la socialism la comu
nism, au fost elaborate pro
fund problemele educației în 
muncă și instruirii tinerei ge
nerații. în proiectele de Pro
gram și Statut al P.C.U.S., par
tidul sintetizează experiența 
participării tineretului la con
strucția comunistă și ridică noi 
sarcini în fața Comsomolului, 
dezvăluind mari posibilități 
pentru ridicarea rolului său în 
viața societății, dezvoltarea 
inițiativei și activității comso- 
moliștilor și tineretului. „Com
somolul — se spune în proiec
tul de Program al P-C.U.S. — 
este chemat să dea în și mai 
mare măsură dovadă de iniția
tivă în toate domeniile vieții, 
șă dezvolte activitatea și erois
mul în muncă al tineretului".

Tineretul este o forță con
structivă, plină de inițiativă, 
în lupta poporului sovietic 
pentru comunism. în toate eta
pele glorioasei istorii a patriei 
noastre, Comsomolul a parti
cipat activ și nemijlocit la 
construcția vieții noi. O reali
zare istorică a orinduirii socia
liste constituie faptul că tine
retul își leagă țelurile și sarci
nile, fericirea sa de muncă, că 
își găsește chemarea, sensul 
vieții, satisfacții morale în 
creație. Eroismul în muncă de
vine o normă de comportare a

tinerilor constructori ai comu
nismului.

Deosebit de rodnică a fost 
pentru Comsomol perioada 
după Congresul al XX-lea al 
partidului. Manifestînd încre
dere în marile forțe și posibi
lități ale tinerei generații, Con
gresul partidului a deschis noi 
orizonturi pentru manifestarea 
activității creatoare a tineretu
lui. Principala sarcină a Com
somolului leninist este partici
parea practică Ia construcția 
comunistă, educația tineretului 
în spiritul comunismului. Ener
gia inepuizabilă a tineretului 
este îndreptată spre dezvolta
rea forțelor de producție, spre 
crearea bazei tehnico-materia- 
le a comunismului.

Mari construcții au fost de
clarate șantiere comsomoliste 
udarnice, tineri și tinere au 
plecat în regiunile din răsări
tul și nordul țării pentru a va
lorifica acolo bogății naturale 
inepuizabile, pentru a le pune 
în slujba patriei dragi. în ulti
mii trei ani, pe șantierele com
somoliste și de tineret au fost 
înălțate peste 180 de mari 
obiective industriale.

Orice sarcină, fie ea mare 
sau mică, tineretul o îndepli
nește cu răspundere, cu en
tuziasm și energie tinerească, 
dînd dovadă de o înaltă con
știinciozitate și nemărginit de
votament față de cauza parti
dului, față de cauza comunis

mului. în ultimii ani, 1.100.000 
de tineri și tinere .au sosit 
pe șantierele comsomoliste, 
2.500.000 s-au încadrat în ron
durile crescătorilor de anima
le, pelste 700 000 de tineri au 
plecat pe noile pămînturi, 
peste 3.000.000 de tineri mun
citori, studenți, mecanizatori 
au plecat la strângerea recoltei 
de pe pămînturile desțelenite.

Dar mai există însă multe 
acțiuni glorioase. în fața tine
rilor patrioți se deschid per
spective dintre cele mai ade
menitoare. Inepuizabile sînt 
bogățiile fabuloase ale taigăi 
siberiene, Kamciatkăi, ale ținu
turilor de dincolo de Cercul 
polar ; ele așteaptă mîini pu
ternice și îndemînatece, inimi 
fierbinți, tinerești. Noi mii de 
minunați tineri și tinere sovie
tici sînt gata să pornească, la 
prima chemare a partidului, 
la asaltul celor mai grele cul
mi ale comunismului.

în perioada construcției des
fășurate a comunismului, cînd 
o dezvoltare multilaterală ca
pătă una dintre principalele 
funcții ale statului socialist — 
cultural-educativă —, cînd 
partidul pune în centrul aten
ției sarcina educației ideologi- 
co-politice a tuturor oamenilor 
muncii, însemnătatea Comso- 
molului ca organizație educa
tivă crește și mai mult. Com
somolul ajută partidul să 
crească un tineret care îndră
gește munca, devotat fără 
margini patriei, cauzei comu
nismului, cultivă tinerilor și 
tinerelor năzuința spre îmbo
gățirea cunoștințelor, pricepe.

îndreptate spre menținerea 
păcii în conformitate cu prin
cipiile Cartei O.N.U.

Programul de dezarmare 
trebuie să fie efectuat într-o 
succesiune stabilită de comun 
acord, pe etape, pînă la înche
ierea lui, fiecare măsură și 
etapă urmînd să fie realizate 
în termenele fixate.

în declarație se remarcă, 
de asemenea, că toate măsuri
le pentru dezarmarea generală 
și totală trebuie să fie echili
brate în așa fel îneît în nici o 
etapă a realizării acordului 
nici un stat sau un grup de 
state să nu poată să obțină o 
preponderență militară, iar 
securitatea să fie asigurată în 
egală măsură pentru toți.

Toate măsurile de dezar
mare, se spune în declarație, 
trebuie să fie realizați 
început și pînă la sfîrșit 
un control internațional 
guros și eficient care să 
convingerea fermă că

de la 
sub 
ri- 

dea 
toți 

participanții își respectă anga
jamentele.

Pentru realizarea controlu
lui și inspecției asupra dezar
mării, se spune în declarație, 
în cadrul O.N.U. trebuie să 
fie creat un organism interna
țional de dezarmare care să 
includă pe toți participării 
la acord. Această organizar e 
internațională de dezarmare 
trebuie să aibă asigurat acce
sul nelimitat, fără . veto, în 

•toate locurile necesare în ve
derea unei verificări efective.

în încheierea declarației se 
arată că procesul de dezar
mare trebuie să fie însoțit de 
măsuri pentru întărirea insti
tuțiilor destinate menținerii 
păcii și reglementării litigiilor 
internaționale prin mijloace 
pașnice.

Ședința lărgită
a Prezidiului 

Consiliului Mondial 
ai Păcii

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 
La Varșovia a început ședin
ța lărgită a Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, prezi
dată de prof. John Bernal.

La ședința prezidiului parti
cipă fruntași de seamă ai 
mișcării mondiale pentru 
pace — cunoscuți oameni po
litici și activiști pe tărîm ob
ștesc, oameni de știință, scrii
tori.

Fruntașii mișcării mondiale 
a partizanilor păcii, precum 
și numeroși invitați care parti
cipă la această ședință vor 
discuta probleme privind pre
întîmpinarea primejdiei unui 
război, dezarmarea generală 
și totală, întărirea păcii gene
rale.

Victoria tortelor patriotice 
în alegerile din Urundi

USUMBURA 20 (Agerpres). 
— La 19 septembrie au avut 
loc in Urundi, care formează
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A muri pentru revanșarzii germani tineretul spune :
Nul". Sub această lozincă a avut loc recent o manifestație 
de protest la Bruxelles împotriva prezenței bazelor militare 

ve-st-germane în Belgia.

Prin telefon pentru „Scînteia tineretului*1
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împreună cu Ruanda teritoriul 
sub tutelă belgiană din Africa 
Centrală, alegeri sub suprave
gherea O.N.U. Victoria abso
lută în aceste alegeri a fost 
obținută de partidul patriotic 
„Uprona", care se pronunță 
pentru independență imediată. 
Din cele 64 de locuri în Adu
narea legislativă 52 au fost 
cîștigate de partidul „Uprona".

Elementele trădătoare care 
acceptat în ultima vreme 
colaboreze cu autoritățile 
loniale și care s-au prezentat 
în alegeri într-un „front co
mun" n-au obținut decît cîteva 
locuri. Nwneroși „miniștri" 
din guvernul marionetă al bel
gienilor au fost înfrînți 
legeri. Printre ei se află 
mul-ministru", Joseph 
paye.

Partidul „Uprona" a 
creat în 1958 de prințul 
gasore care, ridieîndu-se îm
potriva regimului colonial, a 
fost izgonit din țară de colo
nialiștii belgieni.

La începutul săptămînii vi
itoare vor avea loc alegeri 

și în Ruanda. Pentru a împie
dica înfringerea marionetelor 
colonialiste și victoria forțelor 
care se pronunță pentru inde
pendență imediată, autoritățile 
coloniale au dezlănțuit o crun
tă teroare, încercînd totodată 
să provoace disensiuni între 
triburi. în ultimul timp, mai 
multe sute de persoane au fost 
ucise.
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La Sofia a început întîl- 
nirea tineretului sătesc 
din regiunea Balcanilor 

și a Mării Adriatice. întîlni- 
rea, organizată de Uniunea 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist, pe baza recomandărilor 
adoptate la întîlnirea tinere
tului și studenților din re
giunea Balcanilor și a Mării 

' Adriatice ce a avut loc anul 
trecut la București, are drept 

(scop discutarea problemelor 
i co interesează tineretul sătesc 
' din această parte a lumii și în 
■ special problemele legate de 
I colaborarea tinerei generații 
în lupta pentru apărarea pă
cii și un viitor fericit, pentru 
transformarea zonei Balcanice 
într-o zonă a păcii, din care 
să fie eliminată arma rachetă 
și atomică.

La întîlnire sînt prezenți re
prezentanți ai Uniunii Tinere
tului Muncii din Albania, ai 
Uniunii Tineretului Democrat 
Unit din Cipru, ai Federației 
tineretului comunist, mișcării 
tineretului socialist și Confe
derației muncii din Italia, ai 
Tineretul popular din Iugo
slavia. Din partea țării gazdă, 
R.P. Bulgaria, participă o de
legație formată din tineri 
fruntași în producția agricolă, 
specialiști în probleme de 
agricultură și activiști ai 
U.T.C.D. Din partea tineretului 
romîn, la lucrările Întîlnirii ia 
parte o delegație formată din 
tineri țărani colectiviști, ingi
neri agronomi, activiști ai

U.T.M. Delegația este con
dusă de tovarășul Alexandru 
Kopandi, secretar al C.C. al 
U.T.M. De asemenea, la întîl- 
nire participă, în calitate de 
observatori, reprezentanți ai 
F.M.T.D. și U.I.S.

în aula Universității de Stat 
din Sofia a avut loc deschi
derea lucrărilor Întîlnirii tine
retului sătes0 din regiunea 
Balcanilor și a Mării Adria
tice. Tovarășul Ivan Abadjiev, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C.D. i-a salutat pe parti- 
cipanți și și-a exprimat 
ranța că întîlnirea va 
tribui la o mai bună 
noaștere reciprocă, la 
rea relațiilor de 
și colaborare dintre 
tul din această regiune 
lumii. După alegerea 
zidiului, Ivan Prîmov, minis
trul Agriculturii al R. P. 
Bulgaria a dat citire mesaju
lui de salut adresat întîlnirii 
de către președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, Anton Iugov.

Titko Cernokolev, membru 
corespondent al Academiei 
de științe din R.P. Bulgaria, 
președintele Academiei de 
științe agricole, a prezentat un 
raport. Raportul a fost urmărit 
cu viu interes de participanții 
la întîlnire.

Lucrările întîlnirii continuă.
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ALICE FETCU
Sofia, 20 septembrie 1961

La 29 octombrie alegeri
generale în Grecia0 declarație a primului ministru al Congoului

LEOPOLDVILLE 
Luînd cuvîntul la 
primul-ministru al Republicii Con
go, Cyrille Adoula, a declarat că 
„nimic nu va fi precupețit pen
tru a pune capăt secesiunii katan- 
gheze menținută grație trusturilor 
și marelui capital". „Fiecare ce
tățean, a declaraf Adoula, trebuie 
să fie gata să răspundă apelului 
guvernului pentru a-și face dato
ria în Katanga. Începînd de acum 
trupele congoleze se află în stare 
de alarmă".

20
20

(Agerpres). 
septembrie,

LEOPOLDVILLE. - Agenția 
France Presse relatează că la 
20 septembrie purtătorul de 
cuvint al ON.U- în Congo a 
declarat că pierderile forțelor 
O.N.U. în luptele cu separa
tiștii katanghezi se ridică la 
13 morți și 63 de răniți.

Au fost uciși 7 indieni, 5 
suedezi și un irlandez, iar din 
totalul 
nite 39 
dezi, 5 
gian.

de 63 de persoane ră- 
sânit indieni, 18 irlan- 
suedezi și un norve-

Demisia guvernului grec
ATENA 20 (Agerpres). — In 

dimineața zilei de 20 septem
brie regele Paul al Greciei a 
semnat decretul cu privire la 
dizolvarea Camerei și fixarea 
datei alegerilor generale pen
tru 29 octombrie.

Agenția France Presse a- 
nunță că în urma acestui de
cret primul ministru al Gre
ciei Constantin Karamanlis, a 
prezentat regelui demisia gu
vernului său. Generalul Con
stantin Dovas, șeful casei mi
litare regale a fost însărcinat 
să constiuie un guvern provi-

rea de a le folosi în practică. 
Sub conducerea partidului, or
ganizațiile comsomoliste con
tribuie la formarea în rându
rile tinerilor oameni ai mun
cii a unei ferme concepții 
marxist-leniniste despre viață, 
concepție care le insuflă înal
te idealuri în viață, călește 
voința lor, le ajută să trăiască 
și să muncească rodnic.

„O uriașă importanță edu
cativă — se spune în proiectul 
de Program al P.C.U.S. — va 
căpăta puterea exemplului po
zitiv în viața socială și perso
nală, în îndeplinirea datoriei 
obștești". De aici decurge con
cluzia : unul din principalele 
momente în activitatea organi
zațiilor comsomoliste este 
popularizarea neobosită a stră
lucitelor realizări ale experien
ței înaintate, a pildelor comu
niste în muncă și viață perso
nală.

Trecerea la comunism presu
pune educarea și pregătirea de 
oameni cu conștiință comu
nistă și cu o înaltă cultură, 
capabili atît de muncă fizică, 
cît și de cea intelectuală, de o 
activitate susținută în diferitele 
domenii ale vieții sociale și 
de stat, în domeniul științei 
și culturii. în proiectul de Pro
gram se ridică cerința ca 
măiestria celor ce lucrează în 
producție să fie îmbinată cu 
ridicarea pregătirii lor generale 
și cu obținerea de înalte cu
noștințe de specialitate.

Partidul a trasat sarcini în 
vederea dezvoltării continue a 
democrației socialiste, lărgirii 
activității cetățenilor în con
ducerea statului, în conduce
rea construcției economice și 
culturale, a trasat căi pentru 
îmbunătățirea activității apa
ratului de stat și intensifica
rea controlului popular asupra 
activității sale. Comsomolul 
este chemat să joace un rol 
important în rezolvarea tu
turor acestor sarcini. în ulti
mul timp i se încredințează

tot mai multe funcții pe care, 
în trecut, le îndeplineau exclu
siv organe ale statului. Tine
retul nostru își însușește cu 
succes deprinderile de condu
cere a producției, se ocupă de 
problemele dezvoltării sportu
lui în țară, participă activ la 
paza ordinei publice.

Un sprijin larg se acordă 
controlului comsomolist. Pe 
toate marile șantiere ale sep- 
tenalului au fost create state 
majore comsomoliste care con
tribuie la creșterea activității 
creatoare a tineretului. Orga
nizate completamente pe baze 
sociale, statele majore de la 
șantierele udarnice contribuie 
la apropierea de fiecare con
structor tînăr, se îngrijesc de 
introducerea tehnicii noi și 
tehnologiei înaintate, a expe
rienței înaintate, stabilesc un 
control eficient asupra desfă
șurării construcției.

Comsomolul este obligat să 
dezvolte, să folosească mai pe 
larg toate aceste forme ale 
participării tineretului la con
ducerea treburilor de stat și de 
producție, cultivînd în rându
rile tinerilor constructori ai 
comunismului un înalt senti
ment de răspundere în fața 
societății, în fața colectivului 
lor de muncă.

Imperialiștii amenință să 
stingherească munca pașnică a 
oamenilor sovietici, să bareze 
calea îndeplinirii cu succes a 
mărețului Program al partidu
lui. „Datoria sfîntă a Comso
molului — se subliniază în 
proiectul de Program — este 
de a pregăti tineretul pentru 
apărarea patriei socialiste, de 
a educa patrioți plini de abne
gație, capabili să dea o ripostă 
hotărâtă atacului oricărui duș
man".

Tineretul sovietic sprijină în 
unanimitate măsurile partidu
lui și guvernului drag, îndrep
tate spre întărirea capacității 
de apărare a patriei. Organi
zațiile comsomoliste vor expli

ca temeinic și de acum înainte 
tinerilor muncitori esența de 
clasă a dușmanilor noștri, vor 
educa tînăra generație în spi
ritul vigilenței revoluționare, 
în spiritul urii față de duș
manul de moarte al omenirii 
— imperialismul.

Tînăra generație a țării 
noastre, educată de partid și 
Comsomol în spiritul interna
ționalismului proletar, este un 
luptător activ pentru pace și 
prietenie între popoare. An de 
an, tineretul sovietic își lăr
gește legăturile cu tineretul 
tuturor .țărilor. Nu de mult și-a 
încheiat lucrările Forumul 
Mondial al Tineretului/organi
zat din inițiativa tinerilor și 
tinerelor noastre. Peste 800 de 
reprezentanți ai tineretului din 
106 țări au participat la lucră
rile sale. în numele a milioa
ne de tineri, participanții la 
Forum au declarat că popoare
le și tînăra generație au toate 
posibilitățile și forța pentru 
preîntîmpinarea unui război 
mondial, pentru excluderea lui 
din viața societății, că tînăra 
generație trebuie să facă tot 
posibilul pentru a asigura pa
cea pe pămînt.

★
Acum Comsomolul, care nu

mără în rândurile sale a- 
proximativ 19 milioane de ti
neri și tinere, dispune de tot 
ceea ce este necesar pentru 
ca fiecare organizație a Iui 
să devină un colectiv com
bativ, plin de inițiativă, 
care să influențeze activ 
toate laturile vieții sociale. 
Comsomolul trebuie să-și 
întărească și mai mult rolul 
de ajutor și rezervă a parti
dului comunist, să promoveze 
și mai activ ideile partidului 
în rândurile tinerei generații, 
să lupte pentru traducerea în 
viață a politicii lui, pentru în
făptuirea sarcinilor construc
ției comuniste.

(Text prescurtat din „Pravda")

zoriu care să organizeze ale
gerile.

Referindu-se la modul in 
care guvernul Karamanlis a 
pregătit aceste alegeri ziarul 
„Avghi" relatează că deputatul 
K. Piromaglu a adresat parla
mentului o interpelare in care 
dezvăluie constituirea unui 
serviciu special din funcționari 
de stat și membri ai partidu
lui E.R.E (Uniunea națională 
radicală, partidul de guvernă
mânt al lui Karamanlis). Acest 
serviciu preia sarcinile organe
lor siguranței șl va sprijini 
acțiunile autorităților împo
triva partidelor din opoziție.

Președintele E.D.A. (Uniu
nea democratică de stingă), 
I. Passalidis, a făcut o decla
rație în care a condamnat în
cercarea de a se ține alegeri 
în condiții de teroare și vio
lență și a chemat pe liderii 
celorlalte partide din opoziție 
să ceară asigurarea condițiilor 
pentru manifestarea liberă a 
voinței populare.

Partidul național agrar 
(E.A.K.) și E.D.A. (Uniunea 
democratică de stînga) au dat 
publicității un comunicat co
mun în care se subliniază ne
cesitatea unei largi colabo
rări democratice în vederea a- 
legerilor.

--- •---

Pp scurt
ROMA. — La 19 septembrie 

la Genua a avut loc transmi
terea petrolierului „Giuseppe 
Gariballcîi" cu un deplasa
ment de 31.500 tone construit 
pe șantierele „Ansaldo" pen
tru Uniunea Sovietică.

La ceremonia transmiterii 
petrolierului a luat cuvîntul 
S. P. Kozîrev, ambasadorul 
U.R.S.S. în lalia. în cuvînta
rea sa, S. P. Kozîrev a de
clarat, printre altele, că pri
mul cosmonaut al lumii, Iuri 
Gagarin, va vizita Genua la 
12 octombrie cu prilejul săr
bătorii anuale a descoperirii 
Americii de către Cristofor 
Columb.

LONDRA. — La 20 septem
brie peste 26.000 de profesori 
din Anglia au declarat o gre
vă de protest împotriva hotăr- 
rîrii ministrului de Finanțe 
Selwyn Lloyd de a îngheța 
salariile tuturor funcționarilor 
civili, inclusiv ale profeso
rilor.
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Turneul internațional de șah
Sinaia — vedere parțiala.

comunica:Pe scurt

orașul Harkov au conti- 
întrecerile concursului

Turul ciclist al R. P. Romine
După o zi de odihnă petre

cută la Vatra Dornei, partici- 
panții la Turul ciclist al R. P. 
Romîne au luat miercuri star
tul în cea de-a 9-a etapă care 
a purtat caravana sportivă 
de-a lungul unui traseu mun
tos în ilunigme de 111 km. pre
sărat cu numeroase urcușuri. 
Prima dificultate a etapei a 
fost vîrful Mestecăniș, escala
dat în pluton compact. Pe 
ultimele serpentine danezul 
Bock a sprintat cîștigînd pre
miul de cățărare. La coborî- 
re, pe un drum neasfaltat, 
plutonul se fărîmițează dar 
nu se produce nici o evadare 
decisivă pînă la Cîmpulung 
Moldovenesc unde C. Moicea
nu trece primul urmat de Si
mian Ariton. înainte de Su
ceava încearcă să se distanțe
ze fără succes Gabriel Moi
ceanu, apoi Schober (R. D. 
Germană) și danezul Jorgen
sen. Doar cu 1 km înainte de 
sosire demarează C. Dumi-

trescu care intră primul pe 
stadionul Dinamo din locali
tate repwrtînd cea de-a doua 
victorie de etapă. Clasament: 
1. C. Dumitrescu (Flacăra Ro
șie) 2h 55’; 2. Petersen (Da
nemarca) 2h 55’01;, 3. G. Moi- 
ceanu (R.P R.); 4. Hoffman 
(R. D. Germană); 5. Ritter 
(Danemarca); 6. Hansen (Da
nemarca) ; 7. Cosma (R.P.R.); 
8. Cristescu (Dinamo) ; 9. Kel
lerman (R. D. Germană) ; 10. 
Bock (Danemarca) toți în ace
lași timp cu Petersen.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă I. 
Cosma urmat la 32’’ de G. 
Moiceanu, la 49” de Gh. Șer- 
ban Rădulescu, la 1’12” de 
Hoffman, Ila 2’44” de C. Moi
ceanu, .la 3’59” de Ritter, la 
4’26' de Șelaru. Pe echipe în 
frunte se află echipa R.P.R. 
urmată la 7’01” de R. D. Ger
mană. Astăzi, are loc etapa a 
10-a: Suceava-Iași (167 km.).

Concursul 
internațional de înot 

și polo pe apă 
„Dinamoviada**

Editarea 
unor lucrări 

consacrate 
marelui 

compozitor 
George Enescu

[Lucia Sturdza Bulandra |

BLED 20 (Agerpres). — 
După o zi de repaus, mărfi în 
turneul internațional de șah 
de la Bled s-au disputat parti
dele din runda a 11-a. Numai 
două partide s-au încheiat în 
timpul regulamentar de joc. 
Petrosian l-a învins pe Olaff- 
son, iar Doner pe Ivkov. Parti
dele Tal—Gligorici, Germek 

Fischer, Gheler — Keres,

Portisch — Darga, Matanovici 
—■ Udovici, Bertok — Trifuno- 
vici și Najdorf — Parma s-au 
terminat remiză. Pachman a 
întrerupt cu Bisguer.

După 11 runde, în clasament 
conduce Fischer cu 8 puncte 
urmat de Keres, Tal și 
Petrosian —• 7'/2, Gligoriai — 
6*/2 (1), Trifunovici 6‘/2.

în 
nuat 
internațional de înot și polo pe 
apă „Dinamoviada". Probele 
de natație disputate pînă a- 
cum au fost dominate de spor
tivii maghiari. Un rezultat 
foarte bun a înregistrat cam
pionul R. P. Ungare, Dobay, 
învingător în cursa de 100 m 
liber cu timpul de 56”8/10. 
Inotătoarea maghiară Katalin 
Takacs a cîștigat două probe : 
100 m liber — 1’07” și 100 m 
spate — 1’15**8/17). La 200 m 
delfin victoria a revenit lui 
Gurics (Dozsa Budapesta) — 
2’28”8/10. In proba de 100 m 
bras pe primul loc s-a clasat 
Ursula Kuper (Dynamo Ber
lin) cu timpul de l’23’’8/10.

în competiția de polo pe apă 
echipa Dinamo București a 
susținut două întîlniri. în me
ciul cu Dinamo Tbilisi spor
tivii romîni au obținut un 
rezultat de egalitate : 5-5, iar 
în întîlnirea cu echipa Dinamo 
Moscova ei au pierdut cu 1-5.

Alte rezultate : Dozsa Buda
pesta — Dynamo Berlin 7-4 ; 
Dinamo Tbilisi — Spartak So
fia 6-2 ; Dinamo Moscova — 
Dynamo Berlin 5-2 ; Dozsa 
Budapesta — Spartak Sofia 
6-2. Ministerul învățămîntului

și Culturii

Cărțile cunosc și ele
oamenii

(Urmare din pag. l-a)

nu mai poate circula. Să ne 
străduim deci să prelungim 
viața cărților.

- Ai perfectă dreptate, dar 
despre preocuparea colectivu
lui bibliotecii în această pri
vință, nu-mi spui nimic ?

— Ba da, eu sînt o fișă o- 
bieativăI Cred că ar trebui să 
existe o preocupare perma
nentă și din partea colectivu
lui de bibliotecari (responsabi
lă tov. Maria Neacșu) pentru 
păstrarea în cît mai bune con- 
dițiuni a fondului de cărți. 
Buna gospodărire a localului, 
judicioasa evidență a cărților, 
buna deservire a cetățenilor 
(care se referă nu numai la 
împrumutarea cărților ci și la 
variatele acțiuni de popu
larizare a cărții) ce caracteri
zează colectivul acestei biblio
teci, ar trebui să-și găsească 
o comparație corespunzătoare 
și în acest sector al muncii cu 
cartea. Din păcate, însă, colec
tivul bibliotecii n-are nici o 
metodă de constatare și evi
dență a cărților readuse dete
riorate. Cred că și aci mai 
este loc pentru inițiative !

— Te-ai referit la fondul de 
cărți al bibliotecii. Poți să-mi 
dai și alte amănunte, exem
ple cu privire la frecvența 
lecturii, la promptitudinea cu 
care se înapoiază cărțile ?

— Desigur 1 Biblioteca dis
pune de 32.682 volume. Citi
tori 
sînt 
uită 
mai 
unii 
preciabil. De exemplu tov. E- 
manuela Simionescu, din stra
da Antilopei 25, a împrumu
tat două cărți din aprilie 
1960. Și ceea ce mă face să în
țeleg mai greu — spune necă
jită fișa — e faptul că tov. 
Simionescu este... bibliotecară.

— Da, într-adevăr un exem
plu interesant. Se vede că a- 
ceastă tovarășă își cunoaște 
meseria numai opt ore pe zi, 
apoi uită și ceea ce un cititor 
abia începător cunoaște foarte 
bine.

— Vă mai pot da și alte 
exemple. De pildă, Dobre Tu
dor, din str. Nerva Traian 
113, are o carte împrumutată 
din anul 1960 și asemenea lui, 
Dămițchi Corneliu, din strada 
Vulturi 48. Acești tovarăși ig-

noră că biblioteca deservește 
mii de cititori (de altfel cifra 
planificată pe acest an este 
4.000, dar am și realizat pînă 
în prezent 3.000), și că o carte 
sustrasă din circuitul lecturii 
înseamnă un impediment pen
tru o mulțime de alți cititori, 
Nemai vorbind despre munca 
irosită de colectivele bibliote
cii pentru expedierea scrisori
lor cu rugămintea de a returna 
cărțile întîrziate sau cu vizi
tele făcute în același scap la 
domiciliul unor asemenea citi
tori. Ori, timpul și energia 
cheltuite pentru aceasta ar 
putea fi dedicate îmbogățirii 
formelor de popularizare a 
cărții. Iată deci cum un fapt 
„mărunt" după unii, se reper
cutează negativ în activitatea 
întregii biblioteci, în buna 
deservire a cititorilor.

Cărțile cunosc și ele oame
nii...

Pe stadionul Progresul vor 
avea loc astăzi 3 întîlniri in
ternaționale de volei deosebit 
de interesante. Cu acest pri
lej, își va începe turneul în 
țara noastră echipa masculină 
Ciam Villa d’Orro Modena, 
campioana Italiei, care va în- 
tîlni de la ora 19,30 echipa de 
juniori a R. P- Romîne. în 
deschidere, la ora 17, se va 
desfășura jocul Progresul 
București — Gedania Gdansk 
(feminin), iar Ia ora 18,15, în
tâlnirea Rapid — Legia Varșo
via (feminin).

După meciul de ta Bucu
rești, echipa Ciam Villa d’Orro 
Modena va juca la Galați. Plo
iești și Craiova.

★
Stadionul Dinamo din Capi

tală va găzdui sîmbătă de la 
ora 19 întîlnirea de box dintre 
echipele Dinamo București, și 
C.S-M. Galați, contând pentru 
campionatul republican. Din 
program se desprind întîlniri- 
le D. Roman - Paul Pavel; D. 
Gheorghiu _  V. Mamir și V.
Mariuțan - A. Crîstea.

în deschidere la ora 16,15 
spectatorii vor putea urmări 
meciul de fotbal: Dinamo O- 
bor — Tractorul Brașov din 
cadrul campionatului cat. B.

loc
septembrie a.c. va 
concurs de admite-avea 

re la
— facultățile de matemati- 

că-fizică de la universitățile 
din București, Cluj, și Iași 
și de la Institutul Pedagogic 
de 5 ani din Timișoara ;

— facultățile de chimie de 
la universitățile din București 
și Iași;

— facultatea de mine și fa
cultatea de electromecanică 
minieră de. la Institutul de 
mine din Petroșani ;

— facultățile de agricultu
ră, îmbunătățiri funciare și 
medicină veterinară de la In
stitutul agronomic Iași;

— facultatea de mecanizare 
a agriculturii de la Institutul 
agronomic Craiova-

înscrierile candidaților se 
fac la secretariatele facultăți
lor pînă în seara zilei de 27 
septembrie a.c.

★
Ministerul învățămîntului $1

Culturii și Ministerul Agricul
turii anunță:

între 22 septembrie și 22 
octombrie 1961, se organizea
ză practica de toamnă în pro
ducția agricolă a studenților 
din institutele agronomice și 
a elevilor din școlile agricole 
de maiștri, școlile tehnice a- 
gricole și școlile profesionale 
agricole.

La această practică vor 
participa studenții și elevii 
din toți anii de studii, inclu
siv cei admiși în anul I pen
tru anul școlar 1261-1962.

în vederea repartizării la 
locul de practică, studenții 
institutelor agronomice se vor 
prezenta la trusturile regiona
le Gostat din regiunile unde 
domiciliază, iar elevii școlilor 
menționate, la sediul școlii 
respective, în ziua de 22 sep
tembrie a c. ora 10.

Practica se va desfășura sub 
conducerea cadrelor didactice.

Cu prilejul Concursului 
Festivalului internațional 

George Enescu", editurile 
noastre au tipărit o serie de 
lucrări consacrate marelui 
compozitor romîn. Astfel, Co
misia națională a R.P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. în colabo
rare cu Editura Meridiane au 
cos de sub tipar albumul 
George Enescu", cuprinzînd 

aspecte din viața și opera ce
lebrului muzician. Prefața lu
crării este semnată de Mihail 
Jora. Albumul a apărut în 
limbile rusă, franceză, engleză 
și spaniolă. In Editura Muzi
cală a Uniunii compozitorilor 
din R.P. Romînă a apărut vo
lumul „George Enescu — via
ța în imagini", de Andrei Tu
dor.

Lucrarea a apărut în limbi
le romînă, rusă, franceză, en
gleză și germană. Editura Ti
neretului a scos de sub tipar 
volumul „Jurjac - Enescu co- 

o 
a copilăriei a- 

o 
mondiale. Tot 

Concursului și 
„George Enescu". 

a tipărit 
„Album de 

ro- 
cuprin-

Cîmpeanu,

să devină

pil", de Pavel 
evocare literară 
celuia ce avea 
glorie a muzicii 
cu prilejul 
Festivalului
Editura Muzicală 
printre altele un 
lieduri ale compozitorilor 
mini contemporani",
zînd liedurile din programul 
concursului, cu versurile tra
duse în limbile rusă, franceză, 
engleză și germană.

(Agerpres)

•---

i

Informații

de

încheierea 
concursului 
artă populară 

și decorativă

O delegație a 
Central al Crucii 
Romine, condusă 

Moisescu,

Comitetului 
Roșii a R. P. 
de tov. An- 
președintele

Crucii Roșii, a plecat miercuri 
după-amiază la Praga pentru 
a .participa la lucrările celei 
de-a 26-a sesiuni a Consiliului 
guvernărilor Ligii societăților 
de Cruce Roșie.

buni avem mulți. Dar 
și unii „întîrziați" care 
că o carte împrumutată 
trebuie și înapoiată. Și 
au chiar un „stagiu" a-

(Urmare din pag. l-a)

(Agerpres)

: S. NICULESCUFoto
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Consiliului de Stat 
Germane, miniștri, 
ai corpului diplo-

Tinerele Angela Novac, Antoaneta Leațu, Mana Rebegea și Ana Diaconu de la Fa
brica de postav „Pioletarul“-Bacău, discută despre calitatea noilor sortimente de țesă

turi la care lucrează în prezent.

j- •>. -X.; . I

.s i

Marți au sosit în Capitală, 
la invitația Institutului Ro
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, prof. Fernand 
Lucien Mieller, secretar gene
ral al „Rencontres Interna
tionale de Geneve" și doam
na Mieller, ziaristă.

De curind s-a încheiat con
cursul de artă populară și de
corativă organizat de Uniunea 
cooperativelor meșteșugărești 
din orașul și regiunea Bucu
rești. întrecerea a avut ca 
scop mărirea sortimentelor 
de obiecte de artizanat afir
marea unor noi creatori și pro
movarea de ramuri noi de ar
tizanat. Ea a cuprins un mare 
număr de creatori, care au 
prezentat peste 700 de obiecte.

S-au evidențiat prin varie
tatea și frumusețea lor obiec
tele de ceramică executata de 
cooperativa Arta aplicată, țe
săturile cu alesătură făcute la 
Tricotextil, covoarele cu mo
tive oltenești lucrate la Arta 
populară, bibelourile din jeni- 
lie de relon ale cooperativei 
Borangicul.

De succes s-au bucurat și o 
serie de obiecte de artizanat, 
creații ale membrilor coopera
tivelor „Artă lemnului", „Soa
rele" și „Sîrguința".

(Agerpres)

DUPĂ CONCURS
bilit și fără aprobarea labo
rantului de schimb. La fel s-a 
procedat și cu cocătorii.

Nu ne-am mulțumit desigur 
numai cu instruirea cadrelor 
tehnice, ci ne-am ocupat te
meinic și de instruirea mun
citorilor, de ridicarea pregăti
rii lor profesionale.

In Scrisoarea C.C. al P.M.R. 
se subliniază necesitatea for
mării de muncitori cu o înaltă 
calificare, capabili să stăipî- 
nească temeinic procesul de 
fabricare a pîinii. La noi în 
întreprindere sînt destui mun
citori, mai ales tineri, la care 
se simte nevoia de a-și ridica 
nivelul de cunoștințe profesio
nale. Tocmai de aceea, cu o 
lună și ceva în urmă, în fa
brică s-a deschis, fiind orga
nizat pe schimburi, un curs de 
ridicare a calificării în care au 
fost cuprinși un număr de a- 
proape 40 de tineri cocători, 
modelieri și frămintători. Te
matica lecțiilor a fost întocmi
tă în funcție de nivelul de 
pregătire al tinerilor munci
tori ca și de necesitățile pro
ducției, ale procesului tehno
logic. Astfel, ingineri ca Ni- 
colae State, Nae Valeria, Popa 
Elena etc , au întocmit și pre
dat lecții legate de procesul 
tehnologic, de calitatea mate
riilor prime, le-au vorbit tine
rilor despre metodele și rețe
tele de preparare a pîinii și

altele- Toate aceste 
avut drept scop să-i 
tineri cum se face exact urmă
rirea procesului de producție 
pe faze de fabricație, cum să 
respecte rețetele de fabricație 
etc. Fiecare lecție a fost ur
mată de demonstrații practice 
la locul de muncă-

O altă formă pe care am fo
losit-o în scopul ridicării ca
lificării profesionale a fost în
trajutorarea la locul de mun
că. Am luat măsura ca pe ti
nerii mai slab pregătiți să-i 
dăm în grija celor mai buni 
muncitori, cu bogată expe
riență în producție. Aceștia au 
sarcina să le arate la locul 
de muncă cele mai bune me
tode pentru obținerea unei 
pîini de calitate superioară, 
să-i ajute în mod concret și 
nemijlocit. Iată cîteva exem
ple : Tinerii Vilmoș Ghedo și 
Ion Pârtiei, ajutori de cocă- 
tari, învață de la Smaranda 
Gheorghe, cocător, cum tre
buie respectate regulile de 
coacere ; Socaci Tereza înva
ță de la Maria Olaru cum se 
face corect modelarea pîinii 
— aceasta avînd un rol însem
nat asupra calității pîinii. A- 
cordarea acestui ajutor la lo
cul de muncă a contribuit 
simțitor la îmbunătățirea ca
lității pîinii.

Dar aceste măsuri nu sînt 
singurii factori care ne-au aju
tat să obținem în prezent 
pîine bine coaptă, cu aromă

lecții au 
învețe pe

și gust mai bun. La îmbună
tățirea calității pîinii au con
curat și măsurile de ordin 
tehnic. înainte se iveau ca
zuri cînd produceam pîine 
cam acră din cauză că nu 
avea o dospire suficientă. Iată 
de ce una din măsuri a fost 
să procurăm încă două dos- 
pitoare pentru a asigura alua
tului timpul optim pentru dos
pire. în afară de aceasta, s-au 
revizuit instalațiile și s-a 
completat faianța la cuptoare
le „Dampf", au fost reparate 
vetrele de coacere la două 
cuptoare etc. Mai sînt o se
rie de măsuri luate care se 
referă la respectarea regulilor 
de igienă. Dintre acestea a- 
mintesc confecționarea a 40 
de bucăți de pînze pentru a- 
coperirea cazanelor, punerea 
în funcțiune a unei benzi 
transportor, confecționarea de 
lăzi pentru transportul pîinii 
la centre etc.

Desigur că aplicarea tutu
ror acestor măsuri ne-au a- 
jutat să obținem rezultate îm
bucurătoare în ceea ce priveș
te îmbunătățirea calității pli
ni4 Voi ilustra aceasta cu cî- 
teva cifre. La pîinea neagră 
aciditatea a scăzut de la 6,4 
la sută cît era înainte de 
concurs, la 5,2, iar porozitatea 
a crescut cu 6 procente. La 
pîinea intermediară aciditatea 
a scăzut cu 0,4 la sută iar po
rozitatea a crescut cu 4 pro
cente. Asta înseamnă că pîi-

nea este 
crescută,

Desigur nu putem spune că 
am făcut totul pentru îmbu
nătățirea calității pîinii. Unii 
tineri ca Mandoc Oprea, 
Gheorghe Gheordi, mai sînt 
încă certați cu disciplina. U- 
neori se mai întâmplă să lip
sească nemotivat de la lucru 
sau să nu respecte rețetele de 
fabricație, îndrumările munci
torilor vîrstnici.

în acest sens organizația 
U.T.M. ar putea să desfășoa
re o susținută muncă politică, 
în scopul dezvoltării la tineri 
a răspunderii pe care o au 
față de oamenii muncii pentru 
a le asigura numai pîine de 
bună calitate. De asemenea, 
organizația de bază U.T.M. 
ar putea să ne sprijine ca în 
viitor să cuprindem pe fiecare 
tînăr într-o formă de ridicare 
a calificării. Am stabilit deja 
ca anul acesta un număr de 
încă 50 de tineri să urmeze 
cercurile de ridicare a cali
ficării. în același scop al îm
bunătățirii cunoștințelor pro
fesionale vom organiza 
două în două săptămîni 
fiecare secție schimburi 
experiență. Vom face toate 
ceste lucruri conștienți 
avem datoria să producem 
pentru oamenii muncii pîine 
de calitate tot mai bună.

mai bine coaptă 
cu un aspect plăcut.

din 
în 
de 
a- 
că

spectacole date în uzine, la 
sate, în diferite orașe ale țării.

Paralel cu munca de con
ducere a Teatrului Munici
pal, Lucia Sturdza Bulandra 
și-a încununat suita marilor 
realizări actoricești anterioare 
cu noi izbînzi, mărturii ale 
unui talent generos, de o 
nedesmințită tinerețe artistică. 
Vor rămîne neuitate creațiile 
sale din piesele „Vassa Jelez- 
nova“ de Maxim Gorki și 
„Pădurea" de A. N. Ostrov
ski, „Citadela sfărîmată" de 
Horia Lovinescu și ,^Arcul de 
Triumf" de Aurel Baran ga, 

„Doamna Ca- 
lafova" de Voj- 
tech Tach și 

„Profesiunea 
doamnei War
ren" 
nard 
„Nebuna 
ChaiUot" 
'Jean < 
doux, „Mamou- 
ret“ de Jean 
(Sarmet și „Me
najeria de Sti
clă" de Ten
nessee Willi
ams.

Aflîndu-se în 
primele rân
duri ale miș
cării noastre 
teatrale, Lucia 
Sturdza Bu
landra a con
dus, în calitate 
de președintă 
Asociația oa

menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale. Ea a des
fășurat totodată o bogată acti
vitate pe tărîm obștesc ca de
putată în Marea Adunare 
Națională și în Sfatul Popu
lar al Capitalei, ca mem
bră în Comitetul Național 
pentru apărarea păcii. Prin 
întreaga ei activitate de ar- 
tist-cetățean, Lucia Sturdza 
Bulandra a fost una din per
sonalitățile cele mai proemi
nente ale vieții noastre cultu
rale, cunoscută și iubită de 
mase largi de spectatori.

Timp de peste 60 de ani Lu
cia Sturdza Bulandra a slujit 
cu devotament teatrul romî- 
nesc, fiind pătrunsă de dorin
ța fierbinte de a contribui la 
progresul mișcării noastre tea
trale.

Pentru excepționala sa acti
vitate artistică și cetățenească 
Statul democrat popular i-a 
conferit numeroase ordine și 
medalii, printre care Steaua R.P.R. - . - .
Muncii clasa I-a, precum și 
înaltul titlu de Artistă a po
porului și laureată a Premiu
lui de Stat.

încetarea din viață a Luciei 
Sturdza Bulandra este o pier
dere grea pentru mișcarea 
noastră teatrală. Marile sale 
creații actoricești, exemplul 
vieții ei de neobosită dăruire 
în slujba artei teatrale închi
nată poporului, pilda vie de 
atitudine cetățenească, vor 
constitui pentru totdeauna o 
pagină de seamă în istoria 
teatrului romînesc.

Ministerul învățămîntului și 
Culturii, Sfatul popular al Ca
pitalei, Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile tea
trale și muzicale și Teatrul 
Municipal anunță cu profun
dă durere încetarea din viață 
a artistei poporului Lucia 
Sturdza Bulandra.

Născută în orașul Iași în 
anul 1873, Lucia Sturdza Bu
landra a urmat cursurile Fa
cultății de litere și filozofie din 
București, pregătindu-se pen
tru cariera de profesoară, pe 
care a și exercitat-o timp de 
cîțiva 
nică, 
ză in 
anul 
scena 
lui 
din 
afirmîndu • se 
într-o serie de 
roluri. Ea a ur
mat apoi con
servatorul, la 
cursurile ma- 
rei actrițe A- 
ristizza Roma- 
născu.

Compania de 
teatru pe care 
a întemeiat-o 
în 1914, îm
preună cu so
țul său, acto
rul Tony Bu
landra, a jucat 
un rbl impor
tant în arta 
teatrală romî- 
nească prin ți
nuta artistică a spectacolelor 
sale și principiile înaintate pe 
care le-a promovat.

Devotamentul și dragostea 
adîncă ale Luciei Sturdza Bu
landra pentru o artă teatrală 
pusă în slujba poporului și-au 
găsit deplină afirmare în anii 
regimului democrat-popular.

însuflețită de un fierbinte 
patriotism, Lucia Sturdza Bu
landra, cu căldura și entuzias
mul care o caracterizau., s-a 
alăturat din primele zile 
luptei poporului, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, pentru făurirea unei 
vieți noi și a unei culturi so
cialiste.

în anul 1947 Luciei Sturdza 
Bulandra i se încredințează 
conducerea colectivului artis
tic al Teatrului Municipal.

Cu o uimitoare putere de 
muncă, cu o energie neobosită 
împletită cu o cultură bogată 
și cu o vocație artistică dem
nă de marile figuri ale tea
trului romînesc, Lucia Sturdza 
Bulandra și-a închinat în
treaga activitate slujirii tea
trului realist-socialist, 
rii artistice a noului 
de oameni ai muncii. 
Sturdza Bulandra s-a 
în primele rânduri ale 
nilor de artă în eforturile 
pentru promovarea dramatur
giei originale de actualitate. 
Ea a militat neobosit pentru 
apropierea teatrului de mase
le de spectatori, organizând și 
participînd la numeroase

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ȘI CULTURII 
SFATUL POPULAR AL CAPITALEI
ASOCIAȚIA OAMENILOR DE ARTĂ DIN INSTI
TUȚIILE TEATRALE ȘI MUZICALE (A.T.M.) 
TEATRUL MUNICIPAL

ani. Atrasă de arta sce- 
debutea- 

teatru în
1898 pe
Teatru-

Națiorial
București de Ber- 

Shaw; 
i din 
' de 
Girau-

clasa I-a și Ordinul

educă- 
public 
Lucia 
situat 
oame-
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Comisia pentru organizarea 
funerariilor comunică urmă
toarele :

Corpul defunctei se află de
pus în holul Ateneului Ro
mîn. Accesul publicului este

permis joi 21 septembrie între 
orele 8,30-12,30.

Cortegiul funerar va pleca 
din fața Ateneului Romîn 
joi la ora 13,00. înhumarea va 
avea loc la cimitirul ..Sf. Vi
neri" la ora 15.

TELEGRAME EXTERNE
Sesiunea Camerei Populare

a R. D. Germane
BERLIN 20 (Agerpres) TASS 

transmite : La 20 septembrie 
s-a deschis ia Berlin sesiunea 
Camerei Populare a Republi
cii Democrate Germane- Pe 
ordinea de zi figurează rapor
tul cu privire la desfășurarea 
și rezultatele alegerilor pentru 
organele locale ale puterii de 
stat a R. D. Germane, legea 
cu privire la apărarea R- D. 
Germane și alte probleme. 
Printre cei prezenți la ședin
ță se aflau W. Ulbricht, pre
ședintele 
al R. D. 
membri 
matic-

La primul punct de pe or
dinea de zi a luat cuvântul K. 
Maron, conducătorul comisiei 
electorale centrale, ministrul 
Afacerilor Interne al R. D- 
Germane. Rezultatele alegeri
lor din 17 septembrie, a de
clarat el, atestă în mod con
vingător că populația R. D. 
Germane și-a exprimat încre
derea față de politica statului 
muncitorilor și țăranilor, con
dus de partidul clasei munci
toare — Partidul Socialist Unit 
din Germania. Caracterizînd 
rezultatele alegerilor ca o pu
ternică victorie a Frontului 
Național al Germaniei Demo
crate, K. Maron a arătat 
că PENTRU CANDIDAȚII 
FRONTULUI NAȚIONAL AU 
VOTAT 99,97 LA SUTĂ 
ALEGĂTORI.

Rezultatele alegerilor 
17 septembrie, a spus în 
tinuare ministrul Afacerilor 
Intrene al R-D.G- au demon
strat întregii opinii publice 
mondiale unitatea și coeziu
nea forțelor iubitoare de pace 
și patriotice ale poporului ger
man, unite în Frontul Națio
nal al Germaniei democrate. 
K- Maron a dat asigurări că 
în R. D. Germană se va în
făptui și mai departe cu ace
lași avînt și cu aceeași unitate 
pregătirea în vederea înche
ierii Tratatului de pace ger
man.

După aceea Camera Popu
lară a examinat legea cu pri»

vire la apărarea R. D. Ger
mane-

Generalul de armată Hof
fmann, ministrul Apărării Na
ționale al R- D. Germane a 
prezentat expunerea de mo
tive la legea cu privire la a- 
părarea R. D. Germane. El a 
subliniat că misiunea istorică 
a Republicii Democrate Ger
mane este ca împreună cu U- 
niunea Sovietică și celelalte 
state socialiste să zădărniceas
că la timp planurile agresive 
ale militariștilor vest-germani 
și prin aceasta să împiedice un 
al treilea război mondial.

Țelul politicii noastre este 
la fel ca și pînă acum de a 
rezolva toate problemele liti
gioase cu ajutorul tratativelor, 
a declarat Hoffmann. Dar, cât 
timp Bonnul respinge toate 
propunerile noastre cu privi
re la înțelegerea reciprocă, cît 
timp el pregătește planuri cu 
caracter revanșard și organi
zează provocări, este necesar 
ca pacea să fie asigurată pe 
calea militară.

Deputății au adoptat în una
nimitate legea cu privire la 
apărarea R. D- Germane.

Apărarea R D. Germane 
este caracterizată în lege 
drept o sarcină istorică și o 
datorie a clasei muncitoare și 
a tuturor forțelor patriotice 
din Germania- Apărarea R. D, 
Germane se bazează pe Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală (Tratatul 
de la Varșovia) cu statele so
cialiste, ale căror forțe arma
te, credincioase principiilor 
internaționalismului socialist, 
sînt gata și în stare să înăbu
șe oricînd în fașă orice agre
siune împotriva țărilor socia
liste și să dea o lovitură nimi
citoare agresorului.

La capitolul privind organi
zarea apărării Republicii, ' se 
arată între altele că Consiliu
lui Național al Apărării R- D. 
Germane îi incumbă îndato
rirea de a avea unica condu
cere a măsurilor pentru apă
rarea și securitatea țării. El 
organizează, în colaborare cu 
celelalte organe ale statului, 
apărarea statului muncitorilor 
și țăranilor și apărarea reali
zărilor socialiste și fixează 
măsurile necesare pentru a- 
ceasta.

Conferința Uniunii 
Interparlamentare

BRIIXEU.ES 20. Corespondentul 
Agerpres transmite : La 19 sep
tembrie cea de-a 50-a Confe
rință a Uniunii interparlamentare, 
care-și desfășoară lucrările la 
Bruxelles, a trecut la desbaterea 
celui de-al cincilea punct al or
dinai de zi intitulat „Ac}iuni 
pentru pace".

Referindu-se la importanta a- 
cestui punct al ordinei de zi de
legatul R. P. Romîne, Barbu So
lomon, a sprijinit lupta dreaptă 
pe care o duc popoarele din te
ritoriile care nu și-au obținut încă 
independenta.

„Lipsa de pregătire politică, e- 
conomică și socială, precum și 
greutățile pe care le întîmpină 
încă aceste Jări în domeniul în- 
vătămîntului, a arătat vorbitorul, 
nu pot servi niciodată ca pretexte 
pentru a întîrzia acordarea inde
pendentei acestor popoare aflate 
încă sub dominajia colonialis
mului".

BRUXELLES 20 Corespon
dentul Agerpres transmite : In 
seara zilei de 19 septembrie 
grupul parlamentar de priete
nie Belgia-Romînia a oferit o 
recepție, în cinstea delegației 
R.P. Romîne care participă la 
lucrările celei de-a 50-a Con
ferințe a Uniunii Interparla
mentare.

New York Times" despre Concursul
DIN

din 
con-

ff
și Festivalul internațional „George Enescu“

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Cronicarul muzical al ziarului 
„New York Times", Harold Schon
berg, publică sub titlul „Festiva
lul Enescu în etapele finale", o 
corespondentă din București con
sacrată desfășurării celui de-al 
doilea Concurs și Festival inter
national „George Enescu". Sco- 
fînd în evidenfă larga apreciere 
de care se bucură personalitatea 
lui Enescu în Romînia și în în
treaga lume, autorul articolului 
arată : „Enescu, care a murit în 
1955, constituie un adevărat erou 
popular pentru romîni. El a fost 
cel mai mare muzician pe care 
l-a avut această fără și întreaga 
lume își amintește cu afecțiune 
fi respect de activitatea sa ca

violonist și profesor și de forja 
sa de inspirație".

Schonberg scrie despre larga 
acțiune de strîngere și punere în 
valoare a operei lui Enescu, pe 
care o desfășoară sfatul și guver
nul romîn. „Se tipăresc continuu, 
arată autorul articolului, materiale 
în legătură cu liedurile, simfo
niile și muzica sa de cameră". 
In numeroasele lucrări care oglin
desc viafa și opera lui Enescu, 
continuă Schonberg, se vorbește 
de „ad'nca sa dragoste de patrie 
și despre felul în care a știut să 
întruchipeze tot ceea ce este 
nobil în sufletul poporului său".

In cadrul festivalului, arată în 
Continuare autorul articolului, a

fost prezentată o mare parte a 
compozițiilor lui Enescu, precum 
și numeroase alte lucrări ale com
pozitorilor romîni și străini.

Vorbind de felul cum a fost 
organizat festivalul Schonberg a- 
rată că „guvernul a acordat tot 
sprijinul său acestui festival".

După ce face o apreciere a- 
supra valorii tinerilor concurenfi 
parficipanfi la concursul Enescu și 
se referă la calitatea concertelor 
și manifestărilor Festivalului, 
Schonberg scrie că „la fiecare 
manifestare participă un public 
numeros. Acest auditoritu nu es.- 
alcătuif numai din cei care au 
interes profesional în acest con
curs ci și din marele public".
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