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Calificative bune
Ia calitate

Comisia de recepție a cerce
tat cu atenție terenul. Pe tar
lalele întinse, netede ca în 
palmă, a făcut din loc în loc 
sondaje. în pământul bine pre
gătit. boabele de grîu au fost 
semănate la adîncimea cores
punzătoare. Peste stratul de 
pământ care a acoperit semin
țele a trecut tăvălugul.

— Un pat germinativ ca la 
carte, constată directorul gos
podăriei de stat.

Ceilalți membri al comisiei 
de recepție sînt de aceeași pă
rere. Șeful de brigadă zâm
bește :

— Păi, ne ținem angajamen
tul : facem numai lucrări de 
calitate și la timp.

într-adevăr, brigada de me
canizatori condusă de comu
nistul Vasile Brînză de la 
G.A.Ș. Buzău este foarte apre-

dată pentru lucrările de bună 
calitate. Constantin Anița, 
Lazăr Paraschiv, Nicolae Ro
șu și ceilalți tineri din bri
gadă sînt în întrecere. Ei s-au 
angajat in fața organizației de 
partid și a conducerii gospo
dăriei ca împreună cu ceilalți 
mecanizatori să termine însă- 
mînțatul celor 100 de hecta
re cu grîu cu trei zile mai de 
vreme și să facă lucrări de cea 
mai bună calitate. Pînă în pre
zent, pe întreaga suprafață a 
gospodăriei s-au însămînțat 
aproape 500 de hectare. Bri
gada lui Vasile Brînză e în 
frunte. Aprecierile făcute de 
comisia de recepție arată că Ia 
capitolul „calitatea lucrărilor” 
mecanizatorii gospodăriei 
calificative bune-

B. COSTEA

Răspunsul tinerilor:
„prezenți întotdeauna la muncă
La gospodăria agricolă co

lectivă „Nicolae Bălcescu" din 
comuna Văleni-Podgoria, raio
nul Pitești, lucrările agricole 
din campania de toamnă se 
desfășoară din plin. Recoltă
rile, pregătirea furajelor pen
tru iarnă și alte lucrări de 
campanie sint făcute de către 
colectiviști cu cea mai mare 
urgență pentru a se folosi cît 
mai mult fiecare clipă bună 
de lucru-

De o atenție deosebită se 
bucură în acest timp însămîn- 
țările de toamnă. Toată să
mânța necesară pentru însă- 
mînțarea celor 82 de hectare

Pentru 
producții mori 

de porumb

Pe tovarășul Gheorghe Ivanov, 
președintele gospodăriei agricole 
colective „Viata Nouă“-Bărcă- 
nești, regiunea Ploiești, l-am gă
sit printre colectiviștii care re
coltau porumbul. Coșurile se 
umpleau repede cu știuleți mari 
și frumoși. Recolta e bogată. Am 
avut o scurtă discuție cu pre
ședintele.

— Avem o experiență bună ?n 
cultivarea porumbului pentru 
boabe. An de an am obținut re
colte sporite. Anul acesta am ob
ținut o producție cu peste 800 
de kg. mai mult în medie la hec
tar față de plan.

Apoi, discuția s-a îndreptat spre 
măsurile pe care și le-a propus 
pentru anul viitor gospodăria co
lectivă.

— Producjia cea mai mare de 
porumb am obținuf-o de la să- 
mîn{a dublu-hibrid. Așa că, anul 
viitor toată suprafața de 460 de 
hectare va fi însămînjată cu po
rumb dublu-hibrid. Apoi, am 
luat măsura ca să refinem pen
tru cultura porumbului suprafețele 
cele mai bune de teren. La pri
măvară, vom însămînfa porum
bul după orz, plante furajere și 
legumicole. Am făcut arături de 
vară la o adîncime de 35 de cm. 
pe o bună suprafață destinată 
porumbului și am băgat sub braz
dă cam 15 tone de gunoi de 
grajd la hectar. La primăvară, în 
mustul zăpezii, vom mai încorpora 
în sol circa 5—7 tone de gunoi 
de grajd bine putrezit, și 
150—200 kg. de superfostafi la 
hectar. La începutul iernii vom 
instala parazăpezi pentru menți
nerea apei în sol pe tarlaua des
tinată acestei culturi importante, 

anul viitor vom 
cinci prașile 
trei manuale) 
cîte am făcut

cu grîu, 10 hectare cu orz și 
două hectare de secară, pe 
care gospodăria colectivă le 
va însămânța în această toam
nă, a fost de mult selecționa
tă, tratată cu germisan, i s-a 
încercat puterea de germina
ție și peste o zi-două, cel mult, 
va fi băgată sub brazdă. La 
toate aceste lucrări care se 
înscriu la ordinea zilei în gos
podăria colectivă tinerii sînt 
întotdeauna prezenți și mobi
lizați de organizația de bază 
U.T.M. din gospodărie, ei au 
hotărît ca și de acum înainte 
să-și aducă o contribuție cît 
mai mare la bunul mers al 
lucrărilor din campanie : la 
transportul îngrășămintelor 
naturale pe cîmp, la semănat. 
Cîțiva dintre ei, cei care se 
pricep mai bine să umble cu 
mașinile, au fost recomandați 
consiliului de conducere al 
gospodăriei să lucreze pe se
mănători și să răspundă de 
calitatea lucrărilor. Printre 
aceștia se numără și Pavel 
Vasile și Ion Crăciun, doi ti
neri colectiviști harnici și cu 
multă dragoste de muncă.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor

TELEGRAMĂ

(Agerpres)
Maistrul

de la C. S. Hunedoara ur-

£4 NE CUNOAȘTEM PATRIAmărește cu atenție turna-

noi șarje de oțel.rea unei

La întreprinderea „Electrocera
mica” din Turda se face un 
riguros control tehnic. Chiar 
și cele mai ascunsa defecte 
sînt scoase la iveală, de apa
ratele moderne. în fotografie : 
ing. lustinian Schmidt și ing. 
șef Gheorghe David determină 
tensiunile existente între masa 
de porțelan electroceramic și 

glazură.

Aron Golește

cinteia
finerefiiliii
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Au îndeplinit planul 
trimestrial

Muncind cu avînt sporit 
pentru a dezvolta continuu 
realizările în întrecerea socia
listă, condorii din întreaga 
țară au reușit să îndeplineas
că cu 7 zile înainte de termen 
planul de foraj pe primele 9 
luni ale acestui an.

Pînă în prezent el au forat 
cu peste 90.000 metri mai mult 
față de realizările primelor 
trei trimestre din anul trecut,

O contribuție de seamă la 
obținerea acestei realizări o 
are extinderea, în toate regiu
nile țării, a forajului cu tur
bina —< metodă care asigură 
forarea rapidă și economică a 
sondelor- Din volumul tptal de 
foraj realizat în acest an, 41,3 
la sută a fost efectuat cu 
turbina.

Intensificînd lupta pentru 
reducerea cheltuielilor de fo
raj, sondorii au reușit ca în 
primele 8 luni ale acestui an 
să reducă prețul de cost față 
de deviz) cu 5,4 la sută pe me
tru forat la explorare și cu 
10,4 la sută la forajul de ex
ploatare-

Tovarășulul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși I
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

al Prezidiului Adunării Populare, al guvernului Republicii 
Populare Bulgaria și în numele poporului bulgar vă mulțumim 
din inimă dv. și poporului frate romîn pentru felicitările și urări
le transmise cu prilejul sărbătorii noastre naționale. Sîntem 
profund convinși că prietenia bulgaro-romînă care se dezvoltă 
continuu este o chezășie a construcției socialiste accelerate a ță
rilor noastre frățești, a întăririi unității de monolit a marii fa
milii a popoarelor socialiste și a victoriei socialismului și păcii 
în întreaga lume.

Să se întărească și să înflorească prietenia dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica Populară Romînă, spre binele 
.popoarelor noastre și în interesul păcii în Balcani și în întreaga 
lume.

TODOR JIVKOV
Prim secretar ai Comitetului Central al 

Partidului Comunist Bulgar 
DIMITĂR ganev

Președintele Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria

ANTON IUGOV
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Bulgaria

De asemenea, 
face la porumb 
(două mecanice și 
față de numai trei 
în acest an.

Sînt cîteva din
care le-au luat și le vor lua co
lectiviștii din Bărcănești, în vede
rea obținerii unor producții bo
gate de porumb în anul care 
vine. N. BARBU

douăspre- 
cîntec și 

care peste 
50.000" de spectatori au fost 
martorii unei tradiționale săr
bători a oamenilor muncii 
d,în cuprinsul regiunii Bucu
rești - faza regională a celui 
de al II-lea Festival al cînte- 
cului, jocului șl portului popu
lar - pădurea Pustnicul parcă 
mai păstrează încă ecoul me
rsi întreceri. Și nu greșea cu 
nimic acel spectator care, im
presionat de evoluția celor 
4.000 de artiști amatori, con
semna în cadrul unei discu
ții : „A fost un adevărat ta
blou caleidoscopic al artei 
populare”. într-adevăr își dă
duseră întîlnire pe ospitaliera 
scenă cei mai buni slujitori 
ai artei amatoare din regiu
nea București, tineri și vîrst- 
nici a căror muncă se împle
tește armonios cu bucuriile 
pe care le încearcă, exprima
te adesea prin cântec și joc. 
De la viforosul Olt pînă 1° 
molcomele ape ale Borcei, ce 
străjuies0 hotarele regiunii, ni 
s-a adus mesajul artei popu
lare.

Și poate n-a fost spectator, 
care urmărind evoluția sule
lor de înterpreți, membrii for-

După aproape 
zece ore de 
joc, timp în

Cu legitimă mîndrie, poporul nostru har
nic și talentat se bucură de minunatele șale 
înfăptuiri obținute în anii orînduirii socia
liste, sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui.

Noile uzine, schelele petrolifere, orașele 
întinerite, ogoarele înfrățite au schimbat 
geografia patriei. Hunedoara, Valea Jiului, 
Bicazul, Săvineștl, Borzești, Govora, Bacău 
și alte orașe și regiuni au cunoscut în anii

de democrație populară o dezvoltare fără 
precedent, au devenit centre industriale in 
plină dezvoltare.

Noi bogății și frumuseți au împodobit 
scumpa noastră patrie, de la țărmul Mă
rii Negre, pînă în Apuseni-

In fața poporului nostru se deschid acum 
orizonturi noi, și mai luminoase pe baza Di
rectivelor Congresului al Ill-lea al P.M.R, 
Industria se va dezvolta necontenit, agri-

CETATEA l

să ducă cimen- 
șantiere care au

măsurile pe

G PETRE

a frumosuluiw

din peste 
maturi și 
repertoriu

a impresionat corul 
comuna 

plină de 
unite, 

în

mafiilor corale, ai echipelor 
de dans, ai tarafurilor și or
chestrelor populare, să nu se 
afle la grea încercare : „Oare 
cine ar fi cel mai bun, care 
dintre aceste mlădițe au prins 
într-adevăr drumul măes- 
triei ?“

Au impresionat prin sigu
ranța interpretării ansamblu
rile corale din Giurgiu șl Ale
xandria, Dragalina și Budești,

400 de persoane — 
copii — a avut în 

piese muzicale 
care reflectă dragostea față 
de Partidul Muncitoresc Ro
mîn, cîntece care oglindesc 
chipul nou al patriei. De ase
menea 
colectiviștilor din 
Fierbinți. Muînca 
elan de pe ogoarele 
viața nouă ce a înflorit

Faza regională a celui de-al ll-lea Festival 
al cînfecului, jocului și portului popular 

din regiunea București

Amara și Preajba de Șus, 
care prin viersul lor fierbinte 
își exprimau recunoștința față 
de partidul clasei muncitoare, 
sub al cărui îndemn au por
nit pe drumul bunăstării, în- 
frățindu-și munca și viața. 
Dar aceeași scenă a fost do
minată și de prezența unor 
formații care nu cu mult timp 
în urmă, la faza republicană a 
celui de al VI-lea concurs au 
obținut răsplata celor mai 
buni. Bunăoară corul Comple
xului C.F.R. Fetești, alcătuit

dinsatele noastre, belșugul 
gospodăriile agricole colec
tive sînt numai cîteva din te
mele cîntecelor care au iost 
prezentate. Nu trebuie uitată 
lucrarea „Balada Bărăganu
lui” de Gh. Bazavan și St. 
Andronic, a cărei interpretare 
la cel de al VI-lea concurs a 
adus acestui buchet de ta
lente premiul II pe țară.

Același spectacol a oferit 
o plăcută întîlnire cu arta co
regrafică amatoare, în conti
nuă înflorire. Ne-a vorbit

De unde începe 
Bicazul

upă ce te-ai stre
curat prin întor- 
tochiata încorse
tare de granit din 
Cheile Bicazului, 
după ce mai îna

inte ai simțit emoția adâncă 
trecînd pe la picioarele „U- 
cigașului", iar un pisc de 
calcar ți s-a înfățișat ca iz
bucnirea superbă a unei fîn- 
tîni arteziene împietrită pen
tru veșnicie, munții încep să 
se dea la o parte-

Purtând tovărășie șoselei. 
Bicazul aleargă la vale, as- 
cunzându-și păstrăvii ca pe 
niște nestemate, sub bolovani. 
Mirosul de cetină coboară din 
pădurile de brad și ai impre-

sia că undeva pe aproape te 
așteaptă loc liniștit de popas 
și de contemplare.

Dar tînărul care a apărut pe 
șosea cu șapca albită de 
pulberea calcarului îți face 
semn cu mina să te oprești.

— Se „pușcă" la carieră 1
Te așezi pe parapetul șose

lei și aștepți. Dacă intri în 
vorbă cu tînărul care ține 
pentru puțină vreme calea 
drumeților )o să afli că-l chea
mă Miron Ionică. E șeful u- 
nei brigăzi de producție a 
tineretului, formată din 12 u- 
temiști. Treaba lor de căpete
nie este aceea de a trimite 
fabricii de ciment din Bicaz 
cît mai multă piatră.

Încep exploziile- Tînărul 
numără.

— Una !... două !... șase !

Bubuiturile înfundate se 
rostogolesc printre munți 
pînă se pierd ca niște ecouri 
îndepărtate- După ce zgomo
tul din carieră s-a stins, ti- 
nărui dă drumeților „cale li
beră”.

Cupele escavatoarelor alu
necă pe cablurile de ioțel și 
mușcă din bolovanii îngrămă
diți în carieră, pentru ca fa
brica din Bicaz să-i transfor
me în ciment. Locomotivele 
împing vagoane mecanice 
pînă lingă materia primă. Mi
nerii se cațără pe frânghii să 
facă loc explozibilului în ini
ma stîncii. Privești muntele 
de calcar. Iți dai seama că 
dinamita se joacă de-a geo
metria cu înfățișarea lui fal
nică. Știi precis că el va dis
pare treptat și pentru totdea-

Frumoasele costume popu
lare prezentate de un grup 
de tineri din comuna Țigă
nești, raionul Alexandria.

despre acest lucru jocul plin 
de avînt al celor 20 de for
mații care au prezentat măr
găritarele jocului popular. Cu 
greu se poate face o distin
cție privind valoarea echipe
lor ce s-au succedat. Dacă e- 
chipele Casei raionale de cul
tură Zimnicea, a Țesătoriei Te- 
leorman-Roșiori, ale căminelor 
culturale din Ștorobăneasa, 
Găuriciu, Peretu, au prezentat 
tablouri de mare desfășurare 
scenică ce s-au impus prin 
muzicalitate și fantezie, ace
lași Iuctu se poate spune și 
despre tinerii artiști colecti
viști din comunele Indepen
dența și Vînători, Traianu și 
Cegani, ale căror suite au 
cîștigat întreaga asistență da
torită grației și ritmului ce a- 
mintea de volbura apelor de 
munte. Dansul, prieten de tot
deauna al celui de pe ogor a 
înlesnit și de astădată tine
rilor interpreți să-și exprime 
întreaga gamă de simțăminte 
pe care le încearcă datorită 
vieții noi pe care o trăiesc, 
posibilităților ce le au de a-și 
împlini cele mai îndrăznețe

TR. ROȘIANU

(Continuare tn pag. a 3-a)

cultura va cunoaște o puternică înflorire. 
Ca un creator care-și iubește opera, po
porul nostru își iubește fierbinte patria so
cialistă. Ca să-ți iubești patria trebuie s-o â 
cunoști. Să ne cunoaștem patria! —iată-o 
chemare adresată fiecărui tînăr.

Ziarul nostru va publica începînd cu a- 
cest număr un ciclu de reportaje despre bo
gățiile, realizările, frumusețile și perspecti
vele patriei noastre. Începem cu...

UMINII
una. Că îl vor arde cuptoa
rele de clinker de la numai 
cîțiva kilometri depărtare. Știi 
că marele baraj din calea 
Bistriței e terminat, că va
poarele cu pasageri taie o- 
glinda albastră a apelor.

Dar în cariera de piatră 
munca încă n-a încetat. Cele 
trei hornuri ale fabricii de 
ciment continuă, ziua și noap
tea, să toarcă fuioare spre 
înălțimile cerului. Neîntre
rupt dar disciplinat, nesfârși
te garnituri de trenuri pără
sesc fabrica 
tul pe noile 
răsărit de-a lungul Bistriței. 
Proiectele prevăd ca pînă la 
Bacău, Bistrița să-și dăruias
că puterea celor zece hidro
centrale care atunci cînd își 
vor pune în mișcare turbine-

le au să întreacă cu 60 la 
sută producția anuală de e- 
nergie electrică a hidrocen
tralei de la Bicaz. Trenurile, 
autocamioanele au destinație 
precisă : Pîngărați, Vaduri, 
Piatra Neamț, Roznov. Aci au 
început să se pună temeliile 
viitoarelor hidrocentrale. Aici 
au sosit oameni calificați la 
școala marelui șantier de 
la Bicaz. Ei înțeleg că amploa
rea marilor șantiere pe care 
sînt prezenți înseamnă tradu
cerea în viață a politicii parti
dului și această convingere îi 
înaripează în muncă, li fac să 
vadă ce va însemna, cum va 
arăta Bicazul cînd Bistrița își 
va rostogoli apele în turbinele 
celor 10 hidrocentrale care se 
vor construi, cînd pe lacul de 
acumulare al Bicazului vor 
tăia valurile vasele de pescari.

Ești în fața carierei, încerci 
să-ți imaginezi, să cuprinzi 
geografic ceea ce se pronunță 
astăzi cu atîta mîndrie de la 
un capăt la altul al țării: Bi
caz ! Și totuși te întrebi : de 
unde începe Bicazul ?

Locuitorii din orice sat a- 
șezat la 
sau mai 
legat de 
îți spun 
drie :

— Sînt de la Bicaz '.
Pe marginea șoselelor, în 

sate, la poalele pădurilor de 
brazi, în pădurile de brazi, 
dincolo de pădurile de brazi, 
omul a plantat stîlpi din be
ton, turnuri suple de metal 
care țin în bătaia vînturilor

LUCIAN ZATTI

o distanță mai mică 
mare de tot ce este 
viața hidrocentralei 
cu un aer de mîn-

(Continuare în pag. a 3-a)

Calitate înseamnă economii, le spune Nicolae Tătar, de la fabrica de mobilă
gust” din Tg. Mureș, tinerilor din brigada sa. Iată de ce luptînd pentru reducerea pre
țului de cost, trebuie să luptăm fn primul rînd pentru îmbunătățirea calității produse- 

. 101 Foto : S. NICULESCU

Președintelui
Consiliului de Miniștri 

al Republicii 
Populare Romîne 

Tovarășului 
ION GHEORGHE 

MAURER
BUCUREȘTI

A 50.000-a
Laminoriștii de la Combina

tul siderurgic Hunedoara au 
dat în cursul zilei de dumi
nică cea de-a 50.000-a tonă de 
laminate realizată anul acesta 
aici peste plan.

Aproape 65 la sută din acest

tonă de laminate
spor de producție a fost reali
zat de colectivul noului lami
nor de profile. Prin intensi
ficarea regimului termic al 
cuptoarelor cu propulsie și 
mărirea vitezei rolelor de ali
mentare a paturilor de răcire,

peste plan
aici s-a realizat, în medie, în 
fiecare oră efectivă de lucru, 
cu aproximativ 13 tone de la
minate mai mult decît era 
planificat.

Cordiale mulțumiri pentru 
urările de bine transmise cu 
ocazia numirii mele ca pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Vă doresc muncă rodnică și 
multă sănătate.

(Agerpres) JANOS RADAR

A



în jurul orei 17,30 cicliștii trec 
pe lingă arcul de Triumf.

Fotografii de t

V. CONSTANTINESCU
V. RANGA

A III-a ediție

a 99Cupei Agriculturii66
Frumos amenajate, bazele 

sportive din comunele și sa
tele patriei noastre, cunosc în 
aceste zile atmosfera entu
ziastă a marilor întreceri 
sportive de masă. Numeroși 
tineri și tinere — colectiviști, 
muncitori din G.A.S.-uri și 
S.M.T.-uri, elevi — sînt antre
nați în cea de a HI-a ediție a 
competiției sportive „Cupa 
Agriculturii" organizată de 
Comitetul Central U.T.M. și 
Consiliul General U.C.F.S.

Față de edițiile precedente, 
care au avut loc în 1959 și 
1960. numai în 6 regiuni, acum 
această competiție, care a de
venit tradițională pentru tine
rii de la sate, se desfășoară în 
toate regiunile din țară. De 
asemenea, ediția 1961, cuprin
de noi discipline sportive ca : 
gimnastică, oină, ciclism, 
handbal, ramuri mult în
drăgite de tinerii de la sate. 
Competiția cuprinde acum 9 
discipline sportive. Adică, pe 
lingă cele arătate mai sus se 
mai desfășoară concursuri de 
atletism, volei, trîntă, popice 
și fotbal.

Introducerea noilor disci
pline sportive a făcut ca ac
tuala ediție a „Cupei Agricul
turii" să atragă un număr tot 
mai mare de concurenți. Așa 
spre pildă, numai în raionul 
Dej (regiunea Cluj) au parti
cipat la prima etapă 13.265 
concurenți. iar în raioanele 
Vînju Mare și Corabia (regiu
nea Oltenia) s-au înscris 13.200 
concurenți. în raioanele Arad, 
Caransebeș și Timișoara (re
giunea Banat) au participat 
peste 15.000 de concurenți.

De un deosebit interes se 
bucură concursurile sportive 
și în raionul Lehliu (regiunea 
București). Aici, cu prilejul 
acestor întreceri, s-au creat 
noi secții pe ramuri sportive 
și s-au amenajat o serie de 
noi baze sportive. Cele mai 
bune realizări au fost obținu- 
te acolo unde consiliile de 
conducere ale asociațiilor 
sportive, în colaborare cu or
ganizațiile U.T.M., au desfă
șurat o activitate organizată 
pe baza unor planuri bine al
cătuite și care s-au preocupat 
îndeaproape de popularizarea 
competiției. Despre aceste 
aspecte ne-a vorbit tov. dr. 
Rădulescu, președintele Con
siliului raional U.C.F.S. pe 
care l-am rugat să ne răspun
dă la cîteva întrebări.

— Cum apreciați întrecerile 
sportive ale „Cupei Agricul
turii", care au loc în prezent 
în raionul Lehliu ?

— Deși se desfășoară pen
tru prima oară la noi în raion, 
concursurile sportive ale a- 
cestei competiții de masă au 
fost primite cu un deosebit 
interes de tinerii săteni. în a- 
ceastă privință este elocvent 
faptul că încă din primele 
zile ale întrecerilor s-au în
scris 3.297 concurenți. Prin
tre aceștia se numără tineri 
colectiviști, mecanizatori de la 
S.M.Ț.-uri ca și muncitori din 
G.A.S.-uri, care au obținut re
zultate remarcabile în campa
nia agricolă de primăvară și 
vară. Pentru acești harnici lu
crători ai ogoarelor a devenit 
o obișnuință, în ultima vreme, 
de a-și petrece timpul liber 
pe terenurile de sport, avînd 
asigurate cele mai optime 
condiții. Bunăoară pot eviden
ția pe colectiviștii din G.A.C.-

CÎSTIGĂTORUl ÎNTRECERI] POVESTEȘTE... 
Impresiile lui Ion Cosma despre desfășurarea 

Turului ciclist a! R.P.R.

Zecile de mii de specta
tori prezenți duminică, 
pe Stadionul Republicii 

au aplaudat cu frenezie cara
vana cicliști a Turului R.P.R., 
au întâmpinat cu urale pe pro
tagoniștii acestui veritabil ma
raton ciclist și au felicitat din 
inimă pe organizatori pentru 
munca depusă în vederea asi
gurării succesului deplin al ce
lei mai mari întreceri de ci
clism din țara noastră.

Dar să ne întoarcem cu două 
săptămîni în urmă. Vă mai a- 
mintiți ? Stadionul „23 Au
gust". Mii de spectatori și, pe 
pistă, cicliștii se pregăteau să 
pornească în prima etapă a 
întrecerii. Am stat de vorbă 
atunci cu maestrul sportului 
Ion Cosma. Zîmbea, deși e- 
rrjoțiile și nerăbdarea nu-i dă
deau pace.

„intr-o întrecere ca aceasta, 
în care marea majoritate a 
participanților sint nu numai 
tineri dar și de o ridicată va
loare tehnică, învingătorul va 
beneficia, după părerea mea, 
de un avans minim. Aceasta 
înseamnă o luptă încordată, în 
care rezistența fizică va riva
liza cu cea a nervilor. Cine 
va cîștiga? E o întrebare la 
care cred că se poate răspun
de cu numele oricărui compo
nent al echipei reprezentative 
romîne, date fiind și pregăti
rea și voința de a învinge a 
colegilor mei".

Am continuat discuția aceas
ta cu Ion Cosma duminică, 
după ultima etapă, amintin- 
du-i cele declarate înaintea 
etapei inaugurale a „Turului 
ciclist”.

urile: Gostilele, I. C. Frimu, 
Tăriceni, Valea Plevnei sau pe 
mecanizatorii de la S.M.T.- 
urile din Frăsinet și Horia.

La bazele sportive din co
munele amintite mal înainte 
sau organizat, în cadrul „Cupei 
Agriculturii", concursuri * de 
volei, fotbal, ciclism și atle
tism, care au prilejuit dispute 
pasionante. De altfel, la aceste 
discipline sportive avem și 
cea mai mare participare. La 
concusurile de atletism au 
participat 951 tineri, la fotbal 
s-au întrecut 870 sportivi, la 
ciclism 537, la volei' 388, la 
trîntă 327. La etapa pe centre 
de comune, printre cele mai 
bune echipe de fotbal s-au re
marcat formațiile „Gloria", 
(G.A.C. I. C. Frimu), „Tracto
rul" (S.M.T. Horia) iar la volei 
o comportare bună au avut 
echipele „Unirea" (I.C.C.P. 
Fundulea) „Libertatea" (G.A.C. 
Belciugatele), „Tractorul" 
(S.M.T. Frăsinet).

— Ce măsuri ați luat pentru 
buna desfășurare a întreceri
lor acestei competiții de masă?

— Mai întîi trebuie să arăt 
că s-a constituit comisia de 
organizare a Competiției pe 
raion, formată din activiști 
de partid și U.T.M., activiști 
sportivi, profesori de educa
ție fizică, care au întocmit un 
plan de acțiune cu sarcini 
concrete. S-a ținut apoi o șe
dință de instructaj cu preșe
dinții de asociații sportive șl 
secretarii organizațiilor U.T.M. 
din comune, prelucrîndu-se cu 
ei regulamentul competiției, 
și s-au arătat o serie de me
tode eficiente care să asigure

Siart în proba de 100 metri plat disputată în cadrul întrecerilor campionatului de triatlo® al orașului București.

PE SCURT
Box

La numai 7 zile de la victo
ria realilzată la Budapesta, e- 
chipa selecționată de box a 
juniorilor din R. P. Romînă a 
repurtat duminică dimineața 
pe stadionul Republicii un nou 
succes, întrecînd cu scorul de 
14—6 echipa de juniori a 
R. P. Bulgaria. Tinerii pugi- 
liști romîni, pregătiți de Lu
cian Popescu, au luptat cu 
multă energie obținînd o ne
contestată Victorie. In mod 
deosebit s-au remarcat din

„Să știți că, intr-adevăr, așa 
a fast. Caracteristicile acestei 
ediții le-au constituit dîrzenia 
întrecerii, splendoarea finișu
rilor și puternica afirmare a 
elementelor tinere-

Am intrat în întrecere după 
două neplăcute întâmplări : 
accidentul pe care l-am sufe
rit cu motocicleta și abando
nul înregistrat la Hunedoara 
in „Cursa Scînteii". Era greu 
așa dar să întrezăresc modi
ficările ce vor interveni în 
clasamente, mai cu seamă că 
luasem un start slab, înregis
trasem un rezultat nesatisfă
cător în prima etapă. AtrrDs- 
fera care domnea și a domnit 
tot timpul im rîndul compo
nențelor echipei noastre repre
zentative m-a... contaminat re
pede și dorința de a învinge 
mi-a dat aripi. Etapă după 
etapă am reușit să urc în cla
sament pentru ca, după cursa 
contracronometru Cluj-Dej, să 
ajung în frunte alături de Ga
briel Moiceanu și Gheorghe 
Rădulescu.

lntrucît nu eram complet 
restabilit pînă la Vatra Dor
nei, unde am imbricat „tri
coul galben", am rulat pru
dent, căutând să mă mențin în 
plutonul fruntaș și să atac pu
ternic în finalurile etapelor.

La Vatra Dornei am simțit 
nu numai vîntul rece de toam
nă dar și... frisoanele unei 
gripe. Din nou m-au cuprins 
emoțiile, mai ales cînd am vă
zut că aceeași gripă l-a deter
minat și pe danezul Jorgersen 
să abandoneze. Apoi mai ne 
aștepta și— escaladarea Mes- 
tecănișului! In aceste clipe,

buna desfășurare a întreceri
lor. S-a pus un accent deose
bit pe organizarea concursu
rilor în cadrul „Duminicilor 
sportive", care să cuprindă 
programe variate, complectate 
cu jocuri distractive.

întorcîndu-se în comunele 
lor, mare parte dintre pre
ședinții și secretarii de aso
ciații sportive, împreună cu 
secretarii organizațiilor U.T.M. 
au format colective care au 
pornit de îndată la populari
zarea competiției, prin afișe, 
stațiile de radioficare, artico
le la gazetele de perete ca și 
în cadrai conferințelor și adu
nărilor săptămînale.

— Aceste concursuri sporti
ve au contribuit la întărirea 
organizatorică a asociațiilor 
sportive ?

— Desigur că da. S-au creat 
noi secții de fotbal și volei 
care s-au și afiliat la federa
țiile respective, cum sînt, de 
pildă, cele ale asociațiilor 
sportive G.A.C. Valea Pres- 
nei, G.A.C. Sîndulița, G.A.C. 
Sărulești. SM.T. Hagieni. Apoi 
au fost înscriși noi membri în 
U.C.F.S. Și ceea ce trebuie 
menționat în mod special este 
că s-au amenajat circa 20 noi 
baze sportive, care cuprind 
terenuri de fotbal, volei, sec
toare pentru aruncări etc.

Pentru viitor comisia raiona
lă se va îngriji ca sportivii cei 
mai buni să se pregătească cu 
atenție pentru a reprezenta cu 
cinste raionul Lehliu la etapa 
superioară, faza regională ce 
va avea loo în jurufl datei de 
1 octombrie.

C. SPIREA

echipa R.P.R. C. Niculescu 
(pană), O. Crudu (muscă) și C. 
Anton (semimijlocie) care au 
fost deseori aplaudați de spec
tatori pentru boxul lor tehnic. 
Oaspeții au prezentat o forma
ție cuprinzînd o serie de pu- 
giliști talentați. dintre care cei 
mai înzestrați s-au dovedit Ki- 
riacov și Pandov.

Haltere
Halterofilii sovietici au obți

nut două noi titluri de cam
pioni mondiali în cadrul în

mai mult ca oricînd, am simțit 
atenția, prietenia, spiritul de 
echipă al colegilor mei- Deși 
cu Gabriel Moiceanu și Gh. 
Rădulescu eram în luptă direc
tă pentru primul loc, cu toții 
m-au încurajat, redîndu-mi în
crederea în forțele mele. Și am 
pornit mai departe.-. De la 
Vatra Dornei lupta pentru 
primul loc se tranșa în fina
lurile fiecărei etape. Atacam 
cu tcate forțele și... zestrea 
de timp avans creștea. După e- 
tapa a Xl-a am avut 33 de se
cunde, iar la Galați 1:03,0 mi
nute. Numai un accident mă 
mai putea împiedica să nu 
cîștig întrecerea. Și așa, după 
cum am sperat, de data aceas
ta n-a mai intervenit nimic. 
Și... am cîștigat!

— Care au fost cele mai fru
moase momente din compe
tiție ?

— Au fost nenumărate- Pre
tutindeni, pe șosele, prin sa
te și orașe, am fost întâmpi
nați cu căldură și dragoste. 
La fiecare capăt de etapă ne 
așteptau surprize dintre cele 
mai variate și plăcute. La Ti
mișoara. ca și la Cluj, la Va
tra Dornei, ca și la Galați, or
ganizatorii și comisiile de spe
cialitate din localitățile res

A 6-a etapa a categoriei A 
ia fotbai

Duminică în cea de-a 6-a 
etapă a campionatului cate
goriei A de fotbal, deși a ju
cat pe teren propriu echipa 
Petrolul Ploiești nu a putut 
învinge pe liderul clasamen
tului Progresul București cu 
care a terminat la egalitate : 
1—1 (1—0). La Brașov, Stea
gul Roșu a întrerupt ascen
siunea în clasament a echipei 
Dinamo București repurtînd 
victoria la limită : 2—1 (1—1). 
Echipa U.T. Arad a obținut 
primul succes din actualul 
campionat învingînd cu 2—0 
pe Dinamo Bacău.

în Capitală, pe stadionul

Cosma intervine prompt, blocînd atacul petroliștilor (lază 
din meciul Progresul-Petrolul).

trecerilor de la Viena. La cat. 
semimijlocie medalia de aur a 
fost cîștigată de Al. Kurînov, 
care a totalizat la Cele trei 
stiluri 435 kg. (135, 135, 165
kg). Pe locurile următoare 
s-au clasat Veres (R. P. Unga
ră) - 420 kg. și Paterni (Fran
ța) — 405 kg.

Baschet
Echipele selecționate de 

baschet ale orașului București 
și-au început turneul în 
U.R.S.S. evoluînd în orașul 
Tbilisi. Echipa feminină a clu
bului „Politehnica" a învins 

pective s-au întrecut pe ele în- 
șile. Personal, am început să 
gust din plin aceste momente 
de neuitat mai ales după ce 
m-am mai restabilit în urma 
gripei de care am suferit. 
Mi-aduc aminte și acum cit 
de odihnitoare și plăcută a 
fost așa numita transbordare 
cu vaporașul de la Galați la 
Brăila. De pe mal ne salutau 
zeci și sute de entuziaști ama
tori de ciclism care ne ur
măreau mereu. La Brăila am 
coborît primul de pe vas- M-a 
întâmpinat un grup vesel de 
pionieri, m-au îmbrățișat și 
mi-au oferit flori, insigne și 
o cravată roșie. M-a impres'p- 
nat atât de mult această spon
tană și admirabilă primire in
cit consider acea cravată ro
șie ca pe cea mai frumoasă 
amintire din întrecerea la ca
re am participat.

Vreau să mulțumesc din ini
mă colegilor mei de echipă 
pentru sprijinul dat, pentru 
dîrzenia cu care s-au întrecut. 
Victoria echipei R.P.R. este o 
victorie a tinereții, a elanului 
și tenacității. Sînt convins că 
ea va constitui un îndemn 
pentru toți tinerii care au în
drăgit acest admirabil sport".

ION N. CHIȚU

Republicii, Rapid București a 
întrecut mai greu decît se 
aștepta pe Metalul Tîrgoviște. 
Fotbaliștii bucureșteni au cîș- 
tigat cu 2—1 prin punctul 
marcat în minutul 84 de Ozon 
dintr-o lovitură de la 11 m.

Iată celelalte rezultate : Mi
nerul Lupeni—Jiul Petroșani 
1—0 ; Știința Cluj—Știința Ti
mișoara 4—1. în clasament 
conduce Progresul cu 11 punc
te urmată de Petrolul Plo
iești cu același număr de 
puncte, dar cu un golaveraj 
inferior.

(Agerpres)

cu scorul de 51—48 (25—31)
echipa romînă. La masculin 
echipa Dinamo Tbilisi a întrec 
cut cu scorul de 69—56 (27—23) 
echipa orașului București.

Canotaj
Pe apele lacului Snagov au 

luat sfîrșit duminică campio
natele republicane de canotaj 
academic. Probele masculine 
au fost dominate de vîslașii 
de la C.C.A. care au cîștigat 

cele mai multe titluri (4).

(Agerpres)

In grădina 
micilor naturaliști

ei patru tovarăși 
de drum din com
partimentul alătu
rat se întorceau 
din concediu de 
la Amara. Prin 

ușa întredeschisă se auzeau 
pe culoar frînturi dintr-o dis
cuție ce părea a fi din ce în 
ce mai interesantă.

- Ei dar asta-1, extraordi
nar. Cînd am vizitat grădina 
micilor naturaliști am văzut 
floarea-soarelui pe nap, roșii 
pe cartofi. Sau ceva și mai 
grozav; roșii și ardei pe un 
suport de laur...
- Am auzit că vor să parti

cipe la concursul micilor na
turaliști.

— Păi de ce să nu parti
cipe ! Doar ați văzut ce au în 
grădină. Roșii mai mari de o 
jumătate de kilogram, varză 
de 6 kg...

Intr-adevăr, micii natura
liști de la Școala de 7 ani din 
comuna Amara au obținut o 
recoltă deosebit de bogată, iar 
experiențele lor urmărite cu 
o atenție deosebită luni de 
zile ou fost încununate de 
succese.

Pe nenumăratele parcele 
din grădina școlii au fost cul
tivate 105 soiuri de plante. 
Micii naturaliști au aclimati
zat la solul din comuna lor 
52 de soiuri de plante mari, 
rare, din V.R.S.S., Republica 
Populară Chineză, Egipt, Da
nemarca, S.U.A... Toate aceste 
soiuri au fost primite în dar 
de la prietenii lor, de la In
stitutul de cercetări hortiviti- 
eole din București cu care au 
legături strînse.

Împreună cu pasionatul lor 
profesor de științe naturale, 
Enciu Dumitru, cei peste o 
sută de mici naturaliști și-au 
petrecut multe ceasuri libere 
în grădină, aplecați asupra 
firavelor plante. Orice buru
iană ar fi îndrăznit să crea
scă în jurul lor era smulsă 
numaidecît. Zilele secetoase 
le-au dat mult de furcă. Au 
și uitat numărul găleților de 
apă cărate în grădină. Dar 
iată că după săptămîni și 
luni de-a rîndul de muncă 
susținută a sosit și timpul re
coltării. Ce anotimp frumos 
este toamna. E anotimpul în 
care poți să vezi încununate 
de succes toate strădaniile, 
să vezi rezultatul atâtor și a- 
tîtor experiențe.

Pionieri ca Măiță N. Con
stantin, Păun Nicoleta sau 
Soare Nicolae sînt în stare

ANUNȚ
Centrul școlar de con

strucții București, șos. Mi
hai Bravu nr. 428 primește 
înscrieri pentru școala teh
nică de muncitori califi
cați în specialitatea meca
nici utilaje pentru șantiere 
de construcții.

Se primesc absolvenți ai 
școlilor de cultură genera
lă cu sau fără examen de 
maturitate în vîrstă de 
17—25 ani.

Înscrierile se fac pînă la 
28 septembrie 1961 fără 
examen de admitere in 
baza unei cereri însoțite de 
următoarele acte:

— certificat de naștere 
(copie legalizată)

— diploma de maturitate 
sau adeverință de absolvi
re a 11 clase.

— certificat de sănătate.
— declarația tip din care 

să rezulte starea materială 
a candidatului și a părin
ților sau susținătorilor.

Durata de școlarizare 
este de 2 ani.

Informații suplimentare 
se pot obține Ia secretaria
tul școlii, telefon 21.76.99. 

să-ți povestească ore întregi 
despre felul cum au obținut 
din încrucișarea roșiei și a ar
deiului un nou fruct în for
mă de ardei cu gust și se
mințe de roșii sau despre so
iurile de roșii din speciile Bi
zon, Crasnodareț și Temno- 
crasnîi — (importate din 
Uniunea Sovietică) soiuri foar
te productive. De pe o singură 
tufă micii naturaliști au re
coltat 93 de bucăți, dintre 
care majoritatea ajung pînă 
la 400 gr.

Dar parcă numai despre ro
șii îți vorbesc ? Nu există Vi
zitatori — și numărul lor este 
mare — căruia să nu-i arate 
fasolea uriașă de China care 
depășește un metru în lungi
me, ceapa de Egipt, castrave
ții de Pekin lungi de 55-63 
cm, castraveții Cornichon 
(Franța). De pe un singur vrej 
din soiul Cornichon ei au re
coltat 10S castraveți.

Dar cite nu sînt de văzut în 
grădina micilor naturaliști din 
Amara. Pe lîngă legume ei au 
cultivat nenumărate soiuri de 
plante industriale. Pepiniera 
lor cuprinde 3.000 de puieți 
de pomi fructiferi.

Recolta a fost foarte bogată 
în această toamnă dar și mai 
bogate au fost cunoștințele a- 
cumulate de copii într-un an 
întreg. După exemplul lotului 
școlar, foarte mulțl copii au 
făcut nenumărate încrucișări 
și altoiri în grădina părinți
lor lor, sau chiar în a vecini
lor.

Profesorul de științe natu
rale poate fi mîndru de copiii 
săi pentru care munca pe lo
tul școlar a devenit o adevă
rată pasiune. Și cu siguranță 
că din rîndul acestor copii, 
mîme, mulți vor deveni colec
tiviști destoinici, vor ieși le
gumicultori cu care se va 
mîndri gospodăria colectivă, 
sau vor merge mai departe în 
școli, la facultăți să se pre
gătească pentru a deveni spe
cialiști în domeniul agricul
turii.

RADU POPA 

Muzeul regional al Banatului-Timișoara
Piața I. Huniade nr. 1

ține concurs pentru ocuparea unui post de ȘEF SECȚIE 
MUZEU-ARTA, specialitatea istoria artelor.

Concursul va avea loc în ziua de 16 octombrie 1961, prin 
examen scris și oral la obiectele de specialitate, in localul 
Muzeului regional al Banatului din Timișoara.

Pentru ocuparea acestui post pot candida absolvenți ai 
institutelor de artă, cu specializarea în istoria artelor.

Candidații vor depune următoarele acte:
— copie legalizată după diploma de studii
— copie după certificatul de naștere
— certificat de sănătate
— certificat doveditor că are un stagiu de cel puțin 6 ani 

In funcție de specialitate sau specialități înrudite
— certificat de caracterizare profesională, eliberat de uni

tatea de unde provine sau de un institut de specialitate.
— memoriu de activitate științifică însoțit de lucrările 

științifice publicate
— autobiografie amănunțită.
Informații suplimentare se pot primi de la serviciul admi

nistrativ al Muzeului regional al Banatului din Timișoara, 
telefon 44.7S.

Tinerii inovatori Moldovan 
Remus, Baranyai Akiton de 
la întreprinderea metalur
gică „Encsel Mauriciu" din 
Tg. Mureș, discută împre
ună cu Nogy Iosif despre 
ultima sa inovație (este 
vorba despre u'n declanșa
tor pentru mașina de depă
nat, căruia i s-a redus din 
greutate, și este de cali
tate mai bună). Inovația 
lui Nogy aduce o econo
mie antecalculatâ de circa 

4.500 lei anual.

Foto : M. STELORIAN

Spectacole 
Teatre

Poveste din Irkutsk, 19,30: 
Teatral Național „I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia) ; Tita
nic vals, 19,30 : Teatral Na
țional ,.I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) ; Cînd înfloresc mig
dalii, 19,30 : Teatrul „C. Not- 
tara“ (Sala Maghera) ; Băieții 
veseli, 20,00 : Teatral „C- 
Nottara" (Sala Studio) ; Elixi
rul dragostei, 19,30 : Teatrul 
de Stat de Operetă ; Revista 62 
20,00 : Teatral Satiric Muzical 
„C- Tănase" (Sala Savoy) ; 
Doctorul Aumădoare, 16.00 : 
Teatral Țăndărică (Sala Or- 
feu);

Cinematografe
Aproape de soare : Patria, 

Înfrățirea între popoare ; „Vi
zita delegației de partid și gu
vernamentale a R.P.R. în 
Uniunea Sovietică'1 și „Primul 
raid spre stele“ : M. Gorki, 
Al. Popov ; Leon Carros își 
caută prietenul: Maghera, I. 
C- Frimu, Miorița ; Genevieve: 
Republica, Elena Pavel, 8 Mar
tie ; Tracul unui actor : V. 
Alecsandri, Central, Volga ; 
Carmen de la Ronda: Bucu
rești, Al. Sahia ; Lumină la 
fereastră: Lumina, V. Roaită, 
Libertății ; Dragoste de sep
tembrie : Victoria, Donca Si- 
mo, G. Coșbuc ; Vulpea, casto
rul și alții — Campionatele 
mondiale de ciclism — Turis
mul mijloc de apropiere între 
popoare — O lecție de istorie 
pentru băieți — Munții care 
cintă: Timpuri Noi ; Program 
special pentru copii — dimi
neața, Un cîntec străbate lu
mea : 13 Septembrie ; Neînfri
cata : Tineretului ; Vals pen
tru un milion: Gh. Doja ; S-a 
furat un tranvai: Cultural, 
Arta, B. Delavrancea ;



Popularițînd

realizările
într-o după-amiază, un 

grup de tineri întovărășiți din 
satul Vrănești au pornit-o 
spre Văleni, centrul de comu
nă de care aparține satul lor. 
Mergeau la căminul cultural. 
Erau invitați de comitetul co
munal U.T.M. la un program 
al brigăzii artistice de agita
ție din Văleni. De cum au 
ajuns la strada principală, Ion 
Neagu le-a atras atenția celor
lalți :

— Ia uitați-vă măi ce mân- 
drețe de case noi 1 Ale cui 
or fi ?

— Ale noastre, a zis un flă
cău care tocmai ieșea din 
curtea uneia dintre case. Asta 
cu balcon e a mea, cealaltă 
a lui frate-meu. Asta din ca
păt, e a bătrînilor-

Și în drum spre cămin Ion* 
urnii din cei trei fii ai colec
tivistului Mihai Constantine- 
scu, le-a povestit tinerilor în
tovărășiți din Vrănești cum 
și-au durat ei cele trei case 
cu veniturile primite de la 
gospodăria colectivă. Cînd. au 
ajuns la căminul cultural sala 
era plină de lume. Pe scenă, 
brigada artistică de agitație - 
un buchet de tineri entuziaști 
— cînta în stihuri simple dar 
pline de căldură și prospe
țime, succesele gospodăriei co
lective din comună, oamenii 
ei harnici.

Rînd pe rînd, sînt amintite 
în cîntecele brigăzii artistice 
izbînzile colectiviștilor pe care 
le-au dobîndit muncind laolal
tă pămînturile. Mulți dintre 
cei prezenți în sală cunosc 
bine aceste realizări ale colec
tivei pe care le cîntă tinerii 
de pe scenă. Le cunosc pen
tru că ei le-au făurit muncind 
in gospodărie. Alții însă află 
acum despre aceste succese 
pentru că ei n-au pășit încă 
pe acest drum.

în multe din programele 
brigăzii artistice de agitație 
din comuna Văleni, regiunea 
Argeș, tinerii au cîntat succe
sele gospodăriei colective „Ni- 
colae Bălcescu" din comună. 
Sub îndrumarea comuniștilor, 
comitetul comunal U.T.M. Vă
leni folosește multe mijloace 
prin care realizările gospodă
riei colective sînt aduse la 
cunoștința tuturor tinerilor în
tovărășiți din comună.

Brigada artistică de agitație, 
corul și echipa de teatru, în 
care sînt cuprinși pests o 
sută de tineri din comună - 
ne spunea Apostol Gheorghe, 
directorul căminului cultural, 
membru în comitetul comunal 
U.T.M. — sînt buni agitatori 
prin care popularizăm succe
sele gospodăriei. Cu ajutorul 
cîntecului, al versului, noi 
am adus la cunoștință întovă- 
rășiților din comună multe 
din realizările colectiviștilor.

Dar nu numai în felul ace
sta a fost popularizată gospo
dăria colectivă. Membrii co
mitetului comunal U.T.M. 
mi-au povestit și alte fapte. 
Bunăoară despre „joile tinere
tului" care se organizează cu 
regularitate. Iată cum a de
curs o astfel de seară. Mai 
întîi, corul, care numără pes
te 60 de tineri colectiviști și 
întovărășiți, a făcut o scurtă 
repetiție. Apoi s-a prezentat 
o recenzie a cărții „Desfășu
rarea", după care bibliotecara 
Teodora Mihăescu a citit un 
fragment din carte. Printre

colectivei
invitați la „joia tineretului" 
se aflau și utemiștii Constan
tin Gheorghe și Nicolae Lun- 
gu. Tinerii întovărășiți din sa
tele Vrănești și Ciocănești 
prezenți la această seară tine
rească au aflat din gura ce
lor trei frați colectiviști o po
veste adevărată.

Familia lor a fost odinioară 
una dintre cele mai sărace 
din sat. Mama lor i-a crescut 
muncind cu ziua pe la cei 
avuți. N-aveau casă și nici o 
palmă de pămînt. Cînd ei au 
ajuns buni de muncă, mama 
și o soră a lor erau deja în 
gospodăria colectivă. Au ve
nit și ei în colectivă. Astăzi fa
milia Lungu e bogată. Și-a 
făcut o casă nouă, a cumpă
rat mobilă, toți sînt bine îm- 
brăcați, au tot ce le trebuie.

— Păi cu ce v-ați făcut as
tea ? a întrebat tînărul înto
vărășit Nicolae Olteanu.

— Cu veniturile primite de 
La gospodăria colectivă !

împreună — povestitorii și 
ascultătorii - au făcut un 
calcul simplu. Au înmulțit 
cele 620 de zile-muncă pe care 
familia Lungu le-a făcut anul 
trecut cu 33 de lei, cit a fost 
valoarea zilei-muncă atunci, și 
au văzut că familia Lungu a 
primit de la gospodăria colec
tivă un venit de 20.460 lei.

Și astfel „joile tineretului", 
pregătite din timp și strîns 
legate de frămîntările satului, 
au darul ca să popularizeze 
fiecare nou succes al gospodă
riei colective. Tot ce au auzit 
tinerii întovărășiți la astfel 
de seri, au văzut mai apoi cu 
ochii lor. Sub îndrumarea or
ganizației de partid, comitetul 
comunal U.T.M. Văleni a or
ganizat cu tinerii întovărășiți 
din cele două sate care apar
țin de comună, vizite la tine
rii colectiviști acasă, în gospo
dăria colectivă. Mulți dintre 
tinerii întovărășiți au văzut 
de ce, bunăoară, pămîntul co
lectivei a produs anul trecut 
cu 500 kg grîu șj aproape 
1.200 kg porumb-boabe mai 
mult la hectar. Aici, în gospo
dăria colectivă pămîntul e 
bine lucrat, culturile sînt în
treținute ca la carte, semin
țele sînt din cei mai bun soi. 
O astfel de vizită a avut loc 
recent. întovărășiți, tineri și 
vîrstnici din comună au venit 
in gospodărie cînd colectiviștii 
au primit avansul. Elena Oan- 
cea, Ion Tențea și alți tineri 
întovărășiți au văzut cu ochii 
lor cît belșug a dus cu carul 
familia utemiștilor Ioana și 
Virgil Zamfir pentru cele 410 
zile-muncă pe care le-au pres
tat de la începutul anului și 
pînă acum: 1.066 kg griu, 820 
kg cartofi, 410 litri țuică, alte 
produse și 2.665 lei.

Programe artistice, joi ale 
tineretului, vizite, discuții in
teresante. Prin toate aceste 
acțiuni, comitetul comunal 
U.T.M. le-a făcut cunoscut 
tinerilor întovărășiți tot ce e 
nou în colectivă. Toate ace
stea au avut darul să-i apro
pie pe tinerii întovărășiți tot 
mai mult de gospodăria colec
tivă, i-au făcut să înțeleagă că 
locul lor este lingă prietenii 
lor colectiviști. Toate aces
tea n-au rămas fără ur
mări. Printre cele peste 100 
de familii de întovărășiți care 
au intrat în ultima vreme în 
gospodăria colectivă se află 
și un număr însemnat de ti
neri.

NICOLAE BARBU

Noi blocuri pentru oamenii 
muncii în noul cartier „Stea

gul roșu" din Brașov.

Foto : N. STELORIAN

A apArut

Tînărul leninist
Revistă editată 

de C.C. al UTM.
— Septembrie 1961

SUMAR :

OCTAVIAN NISTOR -O 
întâlnire a tinereții, Foru
mul Mondial al Tineretu
lui de la Moscova.

* * * — Comunicat asupra 
lucrărilor Seminarului in
ternațional al redactori
lor presei studențești.

1N AJUTORUL 
PROPAGANDISTULUI

* * * — Pentru bunul mers 
al învățăm-întului politic 
al U.T.M.

VIAȚA U.T-M.

* * * — Adunările și con
ferințele de dări de sea
mă și alegeri în organi
zațiile U.T.M.

GH STOIAN - Colectiv de 
muncă fruntaș pe oraș

GH. MILU — însilozarea 
porumbului — sarcină im
portantă a tineretului.

TRIBUNA 
SECRETARULUI

MIHAI FLOREA - Planul 
nostru de muncă.

L MOLDOVAN - Cum am 
organizat colectivele pe 
lingă resoartele comitetu
lui U-T.M.

ȘCOLI ȘI PIONIERI

E. IONESCU — Dragostea 
pentru meseria aleasă.

T. HENKEL - Grupa de 
pionieri.

D. LEUȘTEAN - Edu
căm pionierii în spiritul 
patriotismului.

DIN EXPERIENȚA 
COMSOMOLULUI

A. POPOV — Muncitorii șl 
elevii — buni prieteni.

P. BERARU — Știința și 
societatea.

Turneul Teatrului Național
Popular din Franța

După cele trei spectacole cu 
„Mercadet", Teatrul Național 
Popular din Franța a început 
luni seara, tot în sala Palatu
lui R. P. Romîne, seria spec
tacolelor cu cealaltă piesă cla
sică pe care o prezintă în țara 
noastră —• „Turcaret" de Le
sage.

în regia lui Jean Vilar, pie
sa scriitiorului clasic francez 
și-a păstrat și astăzi, în inter
pretarea artiștilor oaspeți, în
treaga prospețime după cei pes. 
te 250 de ani de la prima ei re
prezentație. La succesul spec
tacolului și-au dat concursul 
Julien Guiomar, în rolul lui

Informații
Cu spectacolul prezentat 

luni după amiază la „Grădina 
Morii" din orașul Sighet, An
samblul de Stat de cîntece și 
dansuri din regiunea Stanislav 
— R. S- S. Ucraineană, condus 
de Vladimir Ivanovici Paș- 
cenko, artist emerit al R. S. S. 
Ucrainene, și-a încheiat tur
neul în regiunea Maramureș. 
Ansamblul, care a întreprins 
acest turneu ca răspuns la vi
zita făcută în regiunea Stani
slav de către Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Sfatului 
Popular regional Maramureș, 
a prezentat în orașele Baia 

Pa scenă : coiul Casei raionale de cultuiâ Giurgiu. 
Foto : N. SCARLET

Turcaret, Christiane Minaz- 
zoli, Dominique Paturel, Ge
nevieve Brunet, Roger Mollien 
și ceilalți interpreți ai piesei. 
Decorurile și costumele sînt 
semnate de Gustav Sinigier, 
iar muzica de Duke Ellington-

Publicul a aplaudat cu căl
dură acest nou spectacol al 
teatrului francez.

După spectacol, Ministerul 
Învățământului și Culturii a 
oferit o masă la restaurantul 
„Athenee Palace" cu prilejul 
turneului Teatrului Național 
Popular din Franța în țara 
noastră.

Mare, Cărei, Satu Mare și 
Sighet frumoase programe de 
cîntece și dansuri.

Luni seara, colectivul an
samblului a părăsit orașul Si
ghet, înapoindu-se în patrie.

★
La invitația Uniunii Scrii

torilor din țara noastră, a so
sit în Capitală o delegație de 
scriitori din R. P. Ungară, 
condusă de dramaturgul Mes- 
terhăzi Lajos, membru în Co
mitetul de conducere al Uniu
nii Scriitorilor din R. P. Un
gară,

(Agerpres)

Spectacol de gală 
cu filmul romînesc 

„Aproape 
de soare“

Luni seara a avut loc la ci
nematograful „Patria" din 
Capitală un spectacol de gală 
cu noul film romînesc „Aproa
pe de soare" o producție a 
studioului cinematografic 
„București".

La spectacol au luat parte 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii, oameni de artă și 
cultură, ziariști, un numeros 
public.

Au fo6t prezentați publicu
lui principalii interpreți și 
realizatori ai filmului.

Filmul a fost realizat de re
gizorul Savel Stiopu după un 
scenariu scris împreună cu 
Paul Anghel. Muzica filmu
lui aparține compozitorului 
Gh. Dumitrescu, maestru e- 
merit al artei.

(Agerpres)

Simpozion cu tema 
„Probleme actuale 

ale chimiei și 
tehnologiei celulozei**

In aula festivă a Institutu
lui Politehnic din Iași au în
ceput duminică lucrările sim
pozionului „Probleme actuale 
ale chimiei și tehnologiei ce
lulozei".

Simpozionul este organizat 
de Academia R. P- Romîne, în 
colaborare cu Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei 
și Ministerul învățămîntului 
și Culturii.

La lucrări iau parte nu
meroși oameni de știință, ca
dre didactice și specialiști din 
institute de cercetări, precum 
și din marile unități industria
le din țara noastră- De ase
menea sînt prezenți invitați de 
peste hotare, oameni de știin
ță din Austria, R. P- Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Franța, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară și Uniunea So
vietică.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. prof. Ilie 
Murgulescu, ministrul învă- 
țămintului și Culturii, vice
președinte al Academiei R- P. 
Romîne, care după ce a salutat 
Pe oaspeți a arătat că în ca
drul simpozionului se vor dez
bate rezultatele obținute de 
țara noastră în problemele 
actuale ale chimiei și tehno
logiei celulozei, precum și 
principalele directive ale cer
cetărilor de viitor în vederea 
dezvoltării acestei ramuri a 
chimiei macromoleculare.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ministrul Japoniei în H. P. Pomină
Luni dimineața, președintele 

Consiliului de Stat, Ghaorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit la 
Palatul R. P. Romîne pe Hisa- 
nari Yamada, trimis extraor
dinar și ministru plenipoten
țiar al Japoniei în R. P- Ro- 
mină, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, ministrul Japoniei a 
declarat printre altele că îi 
face o mare plăcere să remarce 
faptul că, chiar de la resta
bilirea relațiilor diplomatice 
între Japonia și R. P. Română, 
în septembrie 1959, între cele 
două țări s-au dezvoltat Ițune 
relații în diferite domenii, în 
special ale comerțului și cul
turii. Este dorința sinceră atit 
a guvernului cît și a poporului 
japonez ț— a spus dl. H. Ya
mada — de a promova în con
tinuare aceste bune relații.

In răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne a arătat că împărtă
șește aprecierea ministrului 
japonez privind evoluția bu
nelor relații în diferite domenii 
de activitate dintre R- P. Ro

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Ștefan Voitec au primit pe senatorul 

american Joseph Clark
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, și președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, au primit luni 
dimineața pe senatorul ameri
can Joseph Clark, care se gă
sește într-o vizită neoficială în 
R. P. Romînă.

O SĂRBĂTOARE
A FRUMOSULUI

(Urmare din pag. l-a) 

visuri. Și nu putem, amintind 
de cei „cu călcîie sprintene", 
Să nu consemnam adevăratul 
spectacol coregrafic oferit de 
cei 25 de călușari din Frumoa
sa, care odată cu această e- 
volujie au sărbătorit un veac 
de la înființarea echipei lor.

Despre cristalul ci'ntecelor 
populare ne-au vorbit lăutele 
Și cobzele, fluierele și cava- 
lele, în al căror viers am găsit 
gingășia doinei, dar șl viguro- 
zitatea cîntecului născut din 
prefacerile pe care le trăieș
te astăzi satul colectivizat. 
Târâturile din Slobozia șl Pie- 
troșanl, din Jilavele șl Bogata, 
Fetești șl Vidra au interpretat 
șl cîntece bătrânești, dar și 
piese noi ale folclorului mu
zical printre care „Sîrba Te
leormanului", „Bărăgan, pă
mînt cu flori’’, „Hora colecti
viștilor" ți altele, fapt care a 
arătat încă odată că cel care 
știe să lucreze pămîntul după 
învățămintele științei rămîne 
același creator efervescent de 
frumos.

Dar această minunată para
dă a cîntecului și jocului a 
însemnat in același timp și o 
trecere In revistă a portului 
muntenesc, a portului păstrat 
din străbuni. Din elementul 
compozițional al fiecărei pie
se de port se degaja optimis
mul robust, dragostea de 
muncă și viață a creatorilor 
săi. Și, admirînd aceste bogă
ții, parcă am văzut-o pe feme
ia de pe ogor, care cu ace
leași mîini ce știu să rostu
iască treburile gospodăriei, 
să adoarmă pruncii In legă
narea ușoară a brațelor, cu 
aceleași mîini poartă acul pe 
fața pîtazei Împletind din ițe 
multicolore desene și fiori sau 
strunesc fuga suveicii prin 
hățișul urzelii. Așa s-a păstrat 

mână și Japonia și l-a asigurat 
că guvernul romin, care mili
tează cu consecvență pentru 
promovarea principiilor co
existenței pașnice între state, 
indiferent de sistemul lor so
cial, nutrește dorința sinceră 
ca relațiile reciproc avan
tajoase intre R. P. Română și 
Japonia să se dezvolte con
tinuu spre binele ambelor po
poare.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. a a- 
vut o convorbire cu ministrul 
Japoniei, Hisanari Yamada.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor au luat parte Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Du
mitrescu. adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe. A asis
tat Nicu Șerban, director ad- 
interim al Protocolului Minis
terului Afacerilor Externe.

Ministrul Japoniei a fost în
soțit de Junji Yamada, prim 
secretar al Legației și Take- 
hiro Togo, atașat.

La întrevedere a luat parte 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe.

A fost de față Frederick T. 
Merrill, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al S.U-A. la Bucu
rești.

(Agerpres)

din milenii acest meșteșug. Și 
acum iată parte din roadele 
sale. Tinerii de pe meleagu
rile Oltului și a cimpiei Bur- 
nasului poartă cojocele bătu
te în flori încadrate armonios 
între rîuri de amici; fetele își 
au capul împobodit cu mara
me a căror gingașă cusătură, 
punctată cu paiete, amintesc 
de strălucirea stelelor. Mîn- 
drele fiice ale Bărăganului au 
fote cu ornament floral ce cu
prinde un mozaio de culori, 
de la roșul aprins al macului 
pînă la albastrul pal al pan- 
seluțelor. Iile ne-au amintit de 
țesătura fină a pînzei de pă
ianjen. Brîiele și betele, ilicele 
și cămășile bărbătești ale ar
tiștilor amatori de prin părți
le comunelor Budești și Slobo
zia, Titu și Dragalina au dez
văluit de asemenea alte va
lori de neprețuit ale artei 
populare.

Tîrziu, în timp ce pe întinsul 
cîmpiilor se face vestit primul 
cîntat al cocoșilor, pe scena 
pasionantei competiții artis
tice din pădurea Pustnicul a 
izbucnit un viers ce a însufle
țit întreaga așezare. Vocile 
puternice ale coriștilor cămi
nului cultural din Fierbinți se 
aud pînă departe. Pe aripile 
melodiei sînt purtate cuvinte
le ce vorbesc de dragostea și 
recunoștința poporului nostru 
față de Partidul Muncitoresc 
Romin. Și în timp ce din zeci, 
sute și mii de piepturi - cîn- 
tau spectatori și artiști - izvo
răsc acordurile mobilizatoare 
ale melodiei „Te citat partid" 
din neguri tîșnesc către înal- 
turi mii de luminițe multico
lore. Jerbe de artificii lumi
nează feeric pădurea, chipul 
celor 40.000 de spectatori, 
martorii unui original specta
col susținut de cei care mun
cesc pe ogoare.

BICAZ-CETATEA L U M INII
(Urmare din pag. l-a)

un păienjeniș industrial az 
cabluri. Și prin acest vast 
păienjeniș metalic lacul al
bastru, îi dăruiește puterea.

— De unde începe Bicazul ?

Locuitorii cei noi 
ai Bicazului

u zece ani în 
urmă, Constantin 
Pahoață a venit 
din Ștefăneștii Bo- 
toșanuliti pe valea 
Bistriței, la Bicaz.

A lucrat prima dată la amena
jarea unor drumuri. Mai tîr
ziu s-a angajat la fabrica de 
ciment. Intr-o zi, alegînd cu 
bună cuviință cuvintele, a tri
mis o scrisoare acasă și ceva 
bani, anunțînd că el o duce 
bine- La cîteva zile, în loc de 
răspuns s-a pomenit chemat 
la baracamente, unde se fă
ceau angajările.

— Te caută cineva din Ște- 
fănești — i-a spus cel care-l 
căutase.

— Cine ?
— Un copil cu o căciulă 

ascuțită și cu un lădoi mare 
cît toate zilele.

Constantin a alergat la ba
racamente. Acolo îl aștepta 
Mihai, fratele lui cel mic. 
Buimăcit de forfota din jur, 
puștiul se așezase pe lădoi și 
învîrtea căciula în mîini.

— Ce-i cu tine, Mihai 7
In lumea nouă care-l ame

țea. Mihai a simțit ocrotirea 
fratelui și s-a ridicat în pi
cioare.

— Am venit la lucru I 
Constantin și-a frecat pal

mele și a început să rîdă-

— Da’ bine mă, ce-o să 
faci tu la 12 ani pe șantier ?!

Mihai se gîndise la o ase
menea „dificultate", dar pre
gătise și răspunsul.

— Păi, vreau să învăț și eu 
aci o meserie...

★
Stăm într-unul din birouri

le comitetului U.T.M. al șan
tierului fabricii de ciment. In 
fața mea se afla un tînăr ro
bust, ars de soare, cu musta
ța neagră, tuns îngrijit : se
cretarul comitetului. Conti
nuam o discuție întreruptă 
mai de mult.

— Și te-ai înapoiat la Ște- 
fănești 7

— Nu! M-au luat tinerii de 
la secția mecanică să le dau 
ajutor. Apoi am fost primit 
ca ucenic.

— Și te-ai calificat 7
— De două ori!
_  ?j
— Tinerii de pe șantier 

m-au ajutat și am devenit 
mecanic. Dar viața de aci. 
munca, anturajul, dragostea 
cu care am fost înconjurat, 
comuniștii, m-au ajutat să 
mă calific și ca om.

II priveam pe tînărul din 
fața mea Care Cu puțin îna
inte îmi ceruse scuze, politi
cos, că trebuie să întrerupem 
discuția ca să dea telefonic 
cîteva sarcini în legătură cu 
împărțirea unor materiale 
sportive pe șantier. Și încer
cam să văd dincolo de figura 
lui tinerească pe Mihai cel 
sosit la Bicaz cu lădoiul cît 
toate zilele în spate și cu că
ciula ascuțită-

— Unde-i fratele dumitale 7
— Lucrează pe șantierul de 

la Roznov. Eu am rămas aici. 

Mi s-au încredințat sarcini de 
răspundere pe linie de tineret. 
Acum sînt și membru de 
partid. Am îndrăgit Bicazul și 
nu mă mai pot despărți de el.

De Bicaz nu se mai poate 
despărți nici pavatorul Mihai 
Ungureanu, nici tîmplarul E- 
manoil Dăscălescu, nici tehni
cianul Laurențiu Petre. Toți 
au venit la Bicaz chemați de 
vibrația marelui șantier. Au 
învățat aci o meserie. Au cu
noscut căldura cu cafe i-a 
îmbrățișat colectivul. Au des
coperit frumusețea clocotitoa
re a marilor șantiere la Bicaz. 
Și nu se mai pot despărți de 
Bicaz.

Aceștia sînt locuitorii cei 
noi ai Bicazului 1

Bicaz — oraș
ătrînii nu s-au 
gindit cu mulți 
ani în urmă Că a- 
șezarea din mar
ginea locului unde 
Bicazul se îmbră

țișează cu Bistrițase Va chema 
oraș. Prea mult au îndurat în 
satul apăsat de sărăcie și ne
luat în seamă. Dar prinși în 
viitoarea marelui șantier nici 
n-au băgat de seamă că într-o 
dimineață pe frontispiciul sfa
tului popular s-a schimbat o 
inscripție care demonstra că 
Bicazul și-a revendicat drep
turile de a trece în rîndurile 
orașelor noi ale patriei. S-au 
deprins cu cinematograful, cu 
bogăția din paginile cărților, 
cu vizitele formațiilor artis
tice din toate colțurile țării.

,,E normal să fie așa“ — 
și-au spus ei, și nesurprinși de 
firescul evenimentelor și-au 
văzut mai departe de treburi.

Bicazul nu este un oraș oa
recare, cu parcuri bătrîne și 
pensionari. Bicazul a devenit 
un oraș industrial, în plină 
înflorire. El adăpostește mi
neri, constructori, electricieni, 
mecanici, navigatori și o mul

— Momente din istoria Bicazului —
13 noiembrie 1950. Consiliul de Miniștri hotărăște con

struirea pe rîul Bistrița, în regiunea Bicaz a unui baraj 
pentru crearea unui lac de acumulare cu o capacitate de 
circa 1.200.000.000 m. culsi apă care să asigure competnsa- 
rea debitelor rîulul între anii secetoși și ploioși. Construi
rea unei centrale hidroelectrice pe Bistrița, la Stejaru, cu o 
putere de 210.000 kw și cu o producție de aproximativ 
430.000.000 kwh anual, care se va numi Centrala Hidroelec
trică „V. I. Lenin". Prin folosirea apelor acumulate la Bicaz 
și celelalte amenajări de pe rîul Bistrița, care se vor pro
iecta și executa ulterior, se va ridica puterea electrică in
stalată la cel puțin 450.000 kw, iar producția de energie 
electrică într-un an normal la aproximativ 1.000.000.000 kwh.

11 decembrie 1955. în cinstea celui de-al Il-lea Congres 
al partidului constructorii tuneliști de la Bicaz au terminat 
cu 170 de zile înainte de termenul prevăzut în proiectul 
tehnic prima parte a lucrării : străpungerea tunelului de 
aducțiune. Tunelul străbate muntele Botoșanu pe o lungime 
de aproape 5 km, lucrîndu-se într-o secțiune de peste 
16 m.p. Concomitent cu străpungerea muntelui s-a desfășu
rat și operația de betonare a cămășuelii exterioare a tu
nelului,

Iunie 1957. Constructorii raportează partidului: abaterea 
cursului Bistriței.

7 august 1959. Altă victorie : Bistrița curge prita golirile 
provizorii de fund.

1 iulie 1960. Bistrița a fost definitiv stăvilită. In fața ei 
stă uriașul stăvilar înălțat prin turnarea a peste 1.600.000 
metri cubi de beton.

Octombrie 1960. Au început să producă energie electrică 
primele agregate ale hidrocentralei „V. I. Lenin", unul din 
principalele obiective ale planului de electrificare de 
zece ani.

țime nemaipomenită de Vizi
tatori. In centru s-a construit 
o poștă modernă după un 
plan bine inspirat. In linie cu 
sfatul popular, o nouă clădire 
cu cîteva etaje se finisează. 
La tot pasul se construiește cu 
febrilitate. Casa de oaspeți se- 

mănînd cu o uriașă colonie tu
ristică devine ospitalieră de 
la prima vedere. Aci au po
posit nu de mult actori, o- 
peratori, regizori. Vor realiza 
un film. Un film despre epo
peea Bicazului. Un film care 
va însemna un omagiu adus 
constructorilor de la Bicaz șl 
în care ei se vor regăsi pasio
nați, îndrăzneți, iubind și 
bucurîndu-se de rodul muncii 
lor. Deasupra șoselei asfalta
te care duce spre baraj, res
taurantul construit din granit 
cu ferestre largi, cu pistă pen
tru parcat mașinile, te invită 
în fotoliile adinei să-ți poto
lești setea sau să privești mo
numentalele blocuri așezate 
într-o perfectă simetrie din
colo de fosta albie a Bistriței.

Chiar numai acest buchet de 
blocuri s-ar putea numi ora
șul Bicaz. Printre blocurile Cu 
apartamente elegante, alei 
asfaltate, zone verzi, flori, 
magazinele de aci satisfac ori
ce dorință; de la Cîrligele 
pentru rufe din material plas
tic pînă la combinele muzi
cale-

In zilele acestea Bicazul se 
poate număra printre orașele 
cele mai aglomerate. Intr-un 
neîntrerupt convoi, de pe șo
selele ce vin de la Piatra 
Neamț sau Gheorghieni sute 
de autoturisme, autobuze și 
în special motociclete se în
dreaptă spre lacul de acumu
lare, Bicazul atrage oameni 
din cele mai îndepărtate col
țuri ale țării ca un uriaș mag
net. La tot pasul aceleași dia
loguri :

— încotro 7
— La lacul de acumulare I
— La bârâj!

1
Visătorii

ar aj ul stă gigan
tic și temerar în
fipt între munți. 
Pe spinarea lui de 
beton aleargă au
tocamioanele în

cărcate cu bușteni, basculan
tele, autobuzele ON.T.-ului. 
Uriașul ține în circa lui o- 
glinda lacului și uimește. Pă
durile de brazi își fac toaleta 
în oglinda senină care crește, 
se furișează prin povîrnișuri 
Ca să-și croiască ca toate mă
rile, fiordurile ei.

La debarcader o lume pes
triță. De pe Ceahlău a cobo- 
rît o boare fumurie. Sirenele 
remorcherelor împung liniștea 
din larg. Platforme uriașe, 
construite pe flotoare, trans
portă în Coate direcțiile pia
tra necesară construcțiilor 
care nu s-au terminat. Re
morchere mici dar puternice 
trag dinspre Ceahlău la ram
pele din preajma barajului 
nesfîrșite plute de bușteni, 
preluate de la plutași-

Apele tânărului lac al Bica
zului sînt brăzdate de remor
chere. Legătura între satele 
care s-au cățărat pe clinurile 
munților Să lase loc lacului ce 
se formează se face cu vase de 
pasageri. Timonierii sînt tineri 
și visători. Mihai Teodorescu, 
șeful mecanic de pe vasul 
„Reșița" a devenit poet. La 
gazeta de bord „Tînărul ma
rinar" i s-a publicat ultima 
poezie:
„Hotărîți, construim 
Gigantul peste grind, 
Vapoare ducem pe lacul 

oglindă 
Iar lampa lui II ici

se-aprinde sub grindă".

Pasagerii citesc versurile și 
lăsind pe seama altora critica 
poetică, trăiesc emoția meca
nicului. Cîțiva excursioniști 
cer ajutor și cei de pe cheiul 
improvizat pe flotoare îi ajută 
să-și urce motocicletele pe vas- 
„Reșița" se desparte de uscat. 
Acordeonistul de la proră își 
face datoria. Tinerii veniți de 
la Galați pentru cîteva zile la 
stăvilar îl acompaniază.

Valurile albastre se sparg în 
bordaj. Pasagerii sorb peisa
jele cu privirea, înțeleg cît de 
îndrăzneață și de biruitoare e 
cutezanța omului. Peste pădu
rile de brad curg cablurile 
metalice prin care voinica 
inimă a Bicazului pulsează 
forța pe întinsul țării.

Doi logodnici stau pe punte 
și visează.

Ea î Peste cîțiva ani vom 
petrece concediul pe litoralul 
Bicazului !

El: Dincolo de șosea vor fi 
vilele.

Ea : Dar faleza 2
El: Acolo! (și arată cu 

mina).
Ea t Dar terasa de dans 7
El: Dincolo.
Unul dintre tinerii marinari 

îi ascultă și zîmbește mulțu
mit.

A devenit și el visător...
Deci la Bicaz, pe lacul Bi

cazului, oamenii devin visă
tori. Cum să nu devină cînd 
visurile noastre cele mai îna
ripate se realizează ?

Cu cîțiva ani în urmă, Bi
cazul era un vis îndrăzneț 
Astăzi este o realitate I



PiWsfElDllinE
Comunicarea guvernului sovietic 

asupra tratativelor bilaterale 
sovieto-americane 

în problema dezarmării

‘I

NEW YORK 25 (Agerpres). — TASS transmite : A. A. Gromîko, 
șeful delegației U.R.S.S. la cea de-a 16-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., a adresat 
președintelui celei de-a 16-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Mongl Slim, o comunicare a guvernului sovietic asupra tratative
lor bilaterale sovieto-americane în problema dezarmării.

Schimbul de păreri între U.R.S.S. 
și S.U.A. în problemele dezarmă
rii, a avut loc la Washington, 
Moscova și New York în lunile iu
nie, iulie și septembrie 1961.

După cum se remarcă în comu
nicare, guvernul sovietic a a- 
cordat o mare importantă trata
tivelor directe dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., considerînd că în cursul 
acestor tratative ambele părți vor 
tinde în mod sincer să apropie la 
maximum pozifiile lor.

fn dorința de a oferi guvernu
lui S.U.A. posibilitatea de a stu
dia mai profund pozifia Uniunii 
Sovietice, delegafia U.R.S.S. a în- 
mînat părții americane un șir de 
documente în care este funda
mentat detaliat programul dezar
mării generale și totale sub un 
control internațional riguros, pre
zentat de șeful guvernului U.R.S.S., 
N, S. Hrușciov, spre examinarea 
Adunării Generale a O.N.U la 23 
septembrie 1960.

tn comunicare sînt expuse în a- 
mănunt motivele care determină 
guvernul U.R.S.S. să insiste pen
tru realizarea neîntîrziată a dezar
mării generale și totale și se su
bliniază că guvernul sovietic con
sideră că dezarmarea generală și 
totală este o sarcină ce poate fi 
înfr-adevăr îndeplinită.

In cursul schimbului bilateral 
de păreri delegația sovietică a 
subliniat marea importanță a unei 
înjelegeri asupra elaborării și în
cheierii unui tratat unic care să 
cuprindă toate etapele programu
lui de dezarmare generală și to
tală și care să prevadă termene 
concrete de înfăptuire, atît pe 
etape cît și în ansamblu.

Uniunea Sovietică propune de- 
săvîrșirea dezarmării generale și 
totale în 4—5 ani. Acesta este 
un termen realist — se subliniază 
în comunicare. Uniunea Sovietică 
este gata să examineze și alte 
propuneri cu privire la înfăptuirea 
programului de dezarmare gene
rală și totală însă, după părerea 
sa, în orice caz termenul stabilit 
de comun acord trebuie să fie 
bine deferminaf și pe cît posibil 
de scurf.

în cursul tratativelor, partea so
vietică a expus în amănunt pozi
ția U.R.S.S. în problema controlu
lui internațional asupra dezarmării.

Uniunea Sovietică este adepta 
stabilirii unui strict control inter
national asupra dezarmării și nu 
va accepta niciodată nici un fel 
de măsuri de dezarmare fără un 
control eficient asupra înfăptuirii 
lor — se spune în comunicare.

în comunicare se amintește că 
guvernul U.R.S.S. și șeful său, 
N. S. Hrușciov, au declarat în 
repetate rînduri că, dacă puterile 
occidentale vor accepta propune
rea cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, Uniunea Sovie
tică va accepta fără rezerve orice 
propuneri ale acestor puteri în 
ce privește controlul asupra de
zarmării.

Este absolut evident, se subli
niază în declarajie, că soluționa
rea problemei controlului asupra 
dezarmării nu este împiedicată 
de pozifia U.R.S.S., ci de încer
cările guvernelor puterilor occi
dentale de a folosi această pro
blemă pentru crearea unei bariere 
artificiale în calea spre dezar
mare.

Sosirea delegației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine la Helsinki

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
Corespondență specială : In 
seara zilei de 23 septembrie 
a sosit la Helsinki delegația 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romi'ne condusă de Ion 
Pas, vicepreședintele grupului 
romîn al Uniunii Interparla
mentare, președintele Comite
tului de Radio și Televiziune, 
care face o vizită in Finlanda 
la invitația Parlamentului fta- 
landez.

Protestul URSS împotriva 
manevrelor provocatoare 

ale NATO din Turcia
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : Din împu
ternicirea guvernului U.R.S.S-, 
Nikolai Firiubin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., a făcut la 23 
septembrie o declarație ver
bală lui Fahri KorutUrk, am
basadorul Republicii Turcia la 
Moscova. Referindu-se la ma
nevrele militare de amploare 
ale N.A.T.O., care au început 
la 12 septembrie în Turcia, 
guvernul sovietic declară că 
efectuarea lor tocmai în mo
mentul de față „demlonstrează 
caracterul provocator al aces
tor manevre".

Nikolai Firiubin a arătat că 
„aceste manevre, care se efec
tuează în apropierea frontie
relor Uniunii Sovietice și altor 
state socialiste, îndeosebi în 
condițiile actuale, nu pot fi 
calificate altfel decît ca o de
monstrație dușmănoasă împo
triva acestor state și ca o nouă 
măsură militară agresivă a 
N.A.T-O- urmărind să agra
veze situația internațională.

Pledînd pentru un control efi
cient asupra dezarmării, Uniunea 
Sovietică se pronunță totodată cu 
hotărîre împotriva controlului a- 
supra înarmărilor — se spune în 
comunicare. „Uniunea Sovietică 
dorește ca atît. procesul dezar
mării în ansamblu, cît și fiecare 
măsură în parte să se desfășoare 
de la început pînă la sfîrșit sub 
un control eficient11.

în comunicare sînt expuse apoi 
propunerile concrete ale Uniunii 
Sovietice în domeniul controlului.

Potrivit propunerilor sovietice, 
organizația internațională de con
trol va fi alcătuită din toate sta
tele participante la tratat, ai că
ror reprezentanți se vor întruni în 
conferință. Conferința alege un 
consiliu de control care, după pă
rerea guvernului sovietic, trebuie 
să fie alcătuif din reprezentanții 
țărilor socialiste, statelor partici
pante la alianțele milifaro-politice 
occidentale și reprezentanți ai sta
telor neutre.

în comunicarea guvernului so
vietic este expusă poziția S.U.A. 
în primele două etape ale trata
tivelor bilaterale — la Washington 
și Moscova unde delegația ame
ricană a refuzat în genere să exa
mineze programul dezarmării ge
nerale și totale. Insistînd asupra 
elaborării de comun acord doar 
a principiilor generale delegația 
americană a urmărit să înlocuias
că dezarmarea generală și totală 
prin măsuri ca încetarea produc
ției de materiale fisionabile pen
tru scopuri militare, controlul a- 
supra lansării de dispozitive în 
spațiul cosmic etc., deși aceste 
măsuri nu au în realitate nimic 
comun cu dezarmarea.

Partea americană, se spune în 
comunicare, a pus accentul prin
cipal pe necesitatea creării de 
„forțe armate internaționale", for- 
mulînd totodată propuneri îndrep
tate spre crearea unor asemenea 
forțe, nefinînd seama de Consi
liul de Securitate. Se înțelege, se 
arată în comunicare, că, dată 
fiind această poziție a guvernului 
S.U.A., nu s-a putut ajunge la 
nici un fel de înțelegere.

Pentru a urni tratativele din 
punctul mort guvernul sovietic 
și-a exprimat la sfîrșitul etapei do 
la Moscova a tratativelor hotărî, 
rea de a ajunge la o înțelegere 
cel puțin asupra principiilor fun
damentale ale dezarmării gene
rale și fotale. Reprezentanții 
S.U.A. n-au acceptat însă proiec
tul documentului comun propus 
de Uniunea Sovietică — declara
ția cu privire la principiile fun
damentale ale tratatului de dezar. 
mare generală și totală.

în comunicare se arată că în 
etapa finală a tratativelor bilate
rale, la New York, S.U.A. au a- 
dopfat un șir de prevederi asupra 
cărora a insistat partea sovietică 
și, finind seama de aceasta, gu
vernul sovietic a ajuns la conclu
zia că este posibil să se prezinte 
Adunării Generale a O.N.U., ca 
propunere comună a U.R.S.S. și 
S.U.A. „Declarația de principii" 
— drept proiect de directive 
pentru un organ de lucru care 
să pregătească acordul cu privire 
la dezarmarea generală și totală.

în comunicare se arată că la 
insistența părții sovietice, guver
nul S.U.A. a consimțit la 19 sep
tembrie să excludă din „Decla-

La dineul care a urmat In 
seara aceleiași zile K. A. Fa- 
gerholm, președintele Parla
mentului finlandez, a salutat 
delegația Marii Adulări Na
ționale a R. P. Romîne, arătînd 
că schimbul de vizite ale de
legațiilor parlamentare contri
buie Ia o mai bună cunoaște
re a ambelor țări și la dezvol
tarea legăturilor de prietenie 
șl colaborare.

După cum se știe, guvernul 
sovietic a subliniat în repetate 
rînduri că participarea Turciei 
la măsurile agresive ale blo
cului Nord Atlantic și ale blo
cului CE.N.T.O. îndreptate 
împotriva Uniunii Sovietice și 
altor state socialiste nu se îm
pacă cîtuși de puțin cu sarci
nile de întărire a păcii într-o 
regiune situată în vecinătatea 
Mării Negre și a frontierelor 
sudice ale U.R.S.S. și cu sco
purile de îmbunătățire a re
lațiilor sovieto-turce.

Guvernul U.R.S.S. este de 
părere că punerea la dispoziția 
N.A.T.O. a strîmtorilor din 
Marea Neagră și a Mării Ne
gre pentru efectuarea acestor 
manevre este incompatibilă cu 
acordurile internaționale și cu 
interesele legitime ale statelor 
din jurul Mării Negre.

Guvernul Turciei, declară 
guvernul U.R.S.S., își asumă 
astfel întreaga răspundere 
pentru eventualele consecințe 
ale unor asemenea acțiuni-

rația de principii" teza ca con
trolul să fie înfăptuit nu numai 
asupra îndeplinirii măsurilor de 
dezarmare, ci și asupra forțelor 
armate și armamentelor care vor 
rămîne la dispoziția statelor în* 
tr-o etapă sau alfa a dezarmării.

Guvernul sovietic, se spune în 
comunicare .declară totodată că 
dacă S.U.A. și aliații lor nu vor 
renunța la poziția lor, îndreptată 
spre instituirea unui control a- 
supra înarmărilor, la tratativele 
pentru pregătirea acordului cu 
privire la dezarmare generală și 
totală se pot ivi greutăți serioase.

Guvernul sovietic, se arată în 
comunicare, consideră necesar 
să declare că problema : ce tre
buie realizat — dezarmarea în 
condițiile controlului sau institui
rea unui control asupra înarmări
lor — reprezintă o problemă 
profund principială,

în cursul tratativelor — se con
stată în comunicare — s-a dove
dit cu neputință să se ajungă la 
o înțelegere asupra componenței 
organului de lucru, care să pre
gătească acordul cu privire la de
zarmarea generală și totală, 
deoarece propunerile americane 
prevedeau că statele neutre vor 
continua să fie înlăturate de la 
participarea la tratativele de de
zarmare. Guvernul sovietic consi
deră necesar ca Adunarea Gene
rală să adopte în această privință 
o hotărîre care să asigure parti
ciparea la tratativele de dezar
mare, pe bază de egalitate în 
drepturi, a tuturor statelor care 
au dreptul legal la aceasta și fără 
de care nu se pot duce tratative 
rodnice de dezarmare.

Pentru rezolvarea pașnică 
a problemei germane

Conferința internațională sindicală
BERLIN 25. Corespondență spe

cială : în ședința din seara zilei 
de 24 septembrie delegații la 
conferința sindicală internațională 
au adoptat în unanimitate un me
morandum adresat guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei, Franței, 
R.D.G. și R.F.G. în legătură cu 
încheierea Tratatului de pace ger
man și cu rezolvarea pașnică a 
problemei Berlinului occidental, 
un apel către oamenii muncii și 
sindicatele din R.F.G. și un apel 
către oamenii muncii din toate ță
rile lumii.

fn apelul către oamenii muncii 
și sindicatele din R.F.G. partici
panții la conferință declară : Vă 
adresăm acest apel pentru că 
uneltirile și provocările militariș- 
tilor care au venit din nou la pu
tere în statul vostru cu sprijinul 
acelorași monopoluri care la tim
pul lor au adus la putere pe 
Hitler și cu ajutorul imperialiștilor 
americani crează o primejdie se
rioasă de război împotriva căreia 
trebuie dusă neînfîrziat lupta.

Participanții la conferință, se 
spune în apelul către oamenii 
muncii din toate țările lumii, ac- 
ționînd în numele a peste 114 
milioane de oameni ai muncii 
cheamă clasa muncitoare interna
țională la vigilență și la unitate da 
acțiuni pentru menținerea păcii.

Considerăm, se spune în apel,

Cuvântarea Iov» Isac Martin
BERLIN 25 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, in ședința de 
sîmbătă după-amiază a conferinței 
sindicale internaționale în proble
ma germană a luat cuvîntul Isac 
Martin, președintele C.C.S. din 
R. P. Romînă.

După ce In numele oamenilor 
muncii și al sindicatelor din R. P. 
Romînă a transmis un călduros și 
frățesc salut muncitoresc și a urat 
conferinței succes deplin, vorbi
torul a spus în continuare :

Poporul romîn iubitor de pace, 
angajat în lupta plină de entu
ziasm pentru construirea vieții 
sale noi, socialiste, este profund 
interesat în zădărnicirea unelti
rilor agresive ale ațîțătorilor la 
război și sprijină toate acțiunile 
menite să asigure apărarea și 
consolidarea păcii.

Tărăgănlnd și sabotînd siste- ■ 
matic de mai bine de 16 ani în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania, puterile occidentale au 
folosit această situație pentru a 
transforma Republica Federală 
Germană Intr-un focar al agre
siunii, într-un centru al pregăti
rilor războinice menite să arunce 
omenirea în flăcările unui război 
nimicitor fără precedent.

In același limp, imperialiștii 
considerînd Berlinul occidental 
drept un oraș da front, l-au trans
formai într-un focar de diver
siune, de spionaj, de provocări 
continuie menite să otrăvească 
atmosfera internațională.

In Germania democraf-populară 
clasa muncitoare este astăzi con
ducătoare în sfat, stăpînă pe mij
loacele de producție și constru
iește societatea socialistă.

Rezultatele recentelor alegeri 
din R. D, Germană — desfășurate 
înfr-o atmosferă de sărbătoare și 
avînt Inșuflefitor, demonstrează 
că poporul muncitor bucurindu-se 
de depline drepturi și libertăți, 
stăpln pe destinele sale, sprijină 
cu tărie politica P.S.U.G. de con
struire a socialismului și aprobă 
întrutotul măsurile luate de gu
vern pentru apărarea securității 
R. D. Germane.

De la statul major al Forțelor Armate Unite 
ale țărilor participante la Tratatul 

de la Varșovia
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : In lunile oc- 
tatnbrie-noiembrie vor avea 
loc exerciții ale statelor ma
jore și trupelor afectate for
țelor armate ale țârilor parti
cipante la Tratatul de Ia Var
șovia.

In conformitate cu planul 
pregătirii de luptă și pentru a 
face un bilanț al anului de 
instrucție curent, în lunile oc- 
tombrie-noiembrie vor avea 

TINERETULUI LUMII
Milano: Zeci de mii de tineri 

la „marșul păcii"
uminică a avut loc la 
Milano o mare manifes
tație pentru pace, iniți

ată de organizațiile de tineret 
ale partidelor comunist, socia
list, republican, radical și de 
organizațiile studențești. Zeci 
de mii de tineri au străbătut 
străzile centrale ale orașului 
într-un impresionant „marș al 
păcii" îndreptîndu-se spre pia-

Londra: Chemarea la lupta pentru 
pace adresată tineretului englez

In ședința lăr
gită din 24 
septembrie a 

Comitetului națio
nal al Ligii tinere
tului comunist din 
Marea Britanie, Ja
mes Reid, secretarul 
Comitetului națio
nal, a cerut tinere
tului din Anglia să 
intensifice lupta 
pentru pace și să 
zădărnicească pla

nurile agresive ale 
militariștilor vest- 
germani.

„Adresăm de la 
această tribună tu
turor tinerilor din 
Anglia chemarea, 
înflăcărată de a se 
uni pentru a pomi 
imediat la luptă 
pentru preîntîmpi- 
narea unui război 
atomic din pricina 
Berlinului și pentru

că în prezenț din partea Germa
niei occidentale pornește cel mai 
mare pericol pentru cauza păcii 
și că în orice moment situația 
anormală din Berlinul occidental 
poate duce la provocări primej
dioase. încheierea imediată a Tra
tatului de pace german constituie 
o necesitate vitală și urgentă 
pentru menținerea păcii în întrea
ga lume.

Agresorii caută să-și pună în 
aplicare planurile în primul rînd 
prin Berlinul occidental care se 
află chiar în centrul R.D.G. și 
care a fost transformat cu com
plicitatea puterilor occidentale în
tr-o bază de spionaj și provocări. 
Ei au plănuit să atace în toamna 
anului 1961 R.D.G. ceea ce ar fi 
constituif începutul unui al trei
lea război mondial.

Oamenii muncii din R.D.G. au 
dejucat aceste planuri, aplicînd 
cu hotărîre măsurile preventive 
luate de guvernul lor la granițele 
cu Germania occidentală și cu 
Berlinul occidental.

Astăzi este necesară, mai mult 
ca oricînd, încheierea Tratatului 
de pace cu Germania. Tărăgăna
rea la infinit a rezolvării acestei 
probleme nu mai poate fi tole
rată. Acest lucru este primejdios. 
Focarul războiului care mocnește 
deja de mult în centrul Europei 
trebuie stins.

REPUBLICA POPULARĂ ROMI- 
NĂ — a subliniat In continuare 
vorbitorul — PROMOVEAZĂ O 
POLITICĂ EXTERNĂ CORESPUN
ZĂTOARE ASPIRAȚIILOR Șl INTE
RESELOR FUNDAMENTALE ALE 
POPORULUI, CONTRIBUIND AC
TIV LA LUPTA PENTRU APĂRA
REA PĂCII Șl SECURITĂȚII PO
POARELOR, PENTRU PROMOVA
REA PRINCIPIILOR COEXISTEN
TEI PAȘNICE ÎNTRE STATE CU 
ORINDUIRI SOCIALE DIFERITE, 
PENTRU PREÎNTÎMPINAREA UNUI 
NOU RĂZBOI MONDIAL. Sindi
catele și oamenii muncii din Re
publica Populară Romînă susțin 
cu toată hotărîrea politica externă 
a guvernului țării noastre care 
exprimă voința de pace a între
gului nostru popor.

loc exerciții Ia care vor lua 
parte statele majore și trupele 
afectate forțelor armate ale 
țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La aceste exerciții vor par- 
tlcipa trupe terestre, aeriene 
militare, maritime militare, 
aeropurtate și de parașutiști.

Exercițiile se vor desfășura 
pe teritoriul țărilor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia-

ța Operei Scala. Aici a avut 
loc un miting pentru pace, 
pentru dezarmare generală și 
totală.

Marșuri ale păcii și demon
strații în sprijinul dezarmării 
generale și totale au avut loc 
duminică și în orașele Fras
cati. Civitavecchia, Vilalba, 
Ciglia, Portonagio, Arcoli, pre
cum și în alte localități.

salvarea Angliei de 
la o catastrofă.

Uniunea Sovieti
că nu amenință pe 
nimeni. Chemarea 
lansată de ea capi
talismului nu este o 
provocare războini
că- Ea demonstrea
ză muncitorilor din 
toate țările realiză
rile socialismului și 
reprezintă un e- 
xemplu însufleți
te r“.

Ne adresăm oamenilor muncii 
din țările capitaliste să-și unească 
glasul cu toate popoarele iubi
toare de pace pentru a determina 
cercurile conducătoare din Occi
dent să adopte o atitudine realis
tă față de problemele majore ale 
contemporaneității, să ia loc la 
masa tratativelor și să contribuie 
la slăbirea încordării internațio
nale.

Ne exprimăm speranța că cei 
care se mai găsesc încă sub in
fluența propagandei cercurilor 
agresive și a sprijinitorilor lor din 
cadrul mișcării sindicale vor înțe
lege toată gravitatea politicii 
nefaste a monopolurilor capita
liste și vor opune rezistență tutu
ror celor care vor să-i împingă 
spre o nouă catastrofă mondială.

Ne exprimăm convingerea că 
acțiunile inițiate de conferința 
noastră Internațională vor avea un 
puternic ecou în conștiința mili
oanelor și milioanelor de oameni 
ai muncii care doresc să nu se 
mai repete suferințele și nenoro
cirile aduse de cele două răz
boaie mondiale, provocate de mi
litarismul german și că aceste ac
țiuni vor contribui cu eficacitate 
la întărirea unității de acțiune a 
tuturor celor ce muncesc.

Sindicatele din țara noastră 
care și-au dat contribuția la toate 
acțiunile Federației Sindicale 
Mondiale îndreptate spre realiza
rea unei largi unități de acțiune 
a maselor de oameni ai mun* 
cii în lupta pentru zădărnici
rea planurilor agresive ale im
perialiștilor, susțin propunerile 
conferinței de a se adresa un 
Memorandum guvernelor celor 
patru mari puteri și guvernelor 
R.D.G. și R.F.G., un Apel către 
oamenii muncii și sindicatele din 
R.F.G. și un Apel către oamenii 
muncii din toate țările lumii în 
sprijinul încheierii Tratatului de 
pace, împotriva politicii agresive 
a ațîțătorilor la război.

Vă asigurăm dragi tovarăși — 
a spus în încheiere Isac Martin — 
că sindicatele, oamenii muncii 
din țara noastră vor lupta și de 
acum înainte pentru coexistență 
pașnică, dezarmare generală și 
totală, pentru pace și progres 
social.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR Minimi tineretului sătesc 
DIN ȚĂRILE BALCANO-ARRIATICE

aula Universității de 
Stat din Sofia s-a des
fășurat ședința plenară 

de încheiere a întâlnirii tine
retului sătesc din țările re
giunii Balcanilor și a Mării 
Adriatice. Ivan Abadjiev, 
prim secretar al C. C. al Uniu
nii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, care a prezidat a- 
ceasta ședință, a anunțat că 
au sosit pe adresa întâlnirii 
telegrame din partea secției 
de tineret a partidului E.D.A. 
din Grecia, din partea depu
tatului grec A. Baltadzis și a 
Comitetului Central al secției 
de tineret a Partidului Pro
gresist din Grecia care își ex
primă regretul de a nu fi pu
tut participa la întâlnire și

Prin telefon pentru 
„Scînteia tineretului"

urează succes lucrărilor aces
teia.

Apoi a luat cuvîntul Anto
nio Leoni din partea Mișcării 
Tineretului Socialist Italian.

Cuvîntul de închidere al În
tâlnirii a fost rostit de Titko 
Cernokolev, președintele Aca
demiei de științe agricole din 
R. P. Bulgaria.

In continuare au fost adop
tate documentele finale ale 
Întâlnirii.

Ședința s-a închis într-o at
mosferă de entuziasm, partici
panții scandînd minute în șir

Cu eforturi unite, 
în apărarea păcii!

Documentele Intilnirii tineretului sătesc 
din țările balcano-adriatice

Participanții la Intîl'nirea 
tineretului sătesc din 
țările balcano-adriatice 

au adoptat in unanimitate 
textul comunicatului cu privi
re la lucrările Intilnirii, iar 
delegațiile Albaniei, Bulgariei, 
Italiei, Ciprului și Romitiiei 
au făcut o declarație cu pri
vire la cele mai importante 
probleme ale situației interna
ționale actuale.

In comunicat se arată că 
participanții la întîlnire, indi
ferent de deosebirile de con
cepții politice, filozofice și re
ligioase și de deosebirile de 
sisteme sociale din țările lor, 
au exprimat păreri valoroase 
cu privire la căile și metode
le de înfăptuire și dezvoltare 
continuă a colaborării tinere
tului din aceste țări.

Ei consideră că între tinerii 
țărani din țările regiunii Bal
canilor și Mării Adriatice este 
posibil și necesar să se stabi
lească o legătură mai strînsă, 
să se orgdnizeze mai des 
schimb de delegații de tineri 
țărani, muncitori agricoli, spe
cialiști, studenți ai instituțiilor 
de învățămînt superior în do
meniul agriculturii, care ar 
avea posibilitatea să ia cu
noștință de realizările diferi
telor țări, să organizeze ex
poziții agricole, să facă 
schimb de literatură agricolă, 
de filme documentare și ști
ințifice etc, că ar fi util să se 
organizeze întîlniri, întruniri 
și alte activități pentru schimb 
de experiență, la care să 
participe tineri care lucrează 
în domeniul agriculturii.

Prima și cea mai importan
tă condiție pentru asigurarea 
muncii constructive și viitoru
lui tineretului — se spune în 
comunicat - este menținerea 
păcii șl dezvoltarea colaboră
rii între popoare.

Ideea păcii este deosebit 
de apropiată și de scumpă 
tineretului sătesc, care prin 
munca sa nobilă, neobosită 
pe ogoare creează bunuri 
pentru oameni. Tinerii lucră
tori din agricultură, ca șl în
tregul tineret, urăsc războiul 
care de atîtea ori a transfor
mat ogoarele rodnice In pus
tiuri. De aceea, el se pro
nunță pentru menținerea păcii 
In Balcani șl regiunea Mării 
Adriatice, pentru transforma
rea acestei regiuni a globului 
pămîntesc într-o zonă fără 
arme nucleare și arme rache
tă, într-o zonă a păcii, a re
lațiilor de butaă vecinătate, a 
înțelegerii reciproce ți coexis
tenței pașnice.

Ei salută toate formele de 
cunoaștere reciprocă, de a- 
propiere și prietenie, pentru 
lărgirea relațiilor multilatera
le și bilaterale și acțiunilor 
comune ale tineretului din ță
rile regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatice. Participanții

Fotografia pe care o repro
ducem din revista italiană 
„VIE NUOVE" înfățișează 
un aspect al vieții de cum
plită mizerie pe care refu- 
giații katanghezi sînt siliți 
s-o trăiască în lagărul de 

la Elisabethville. 

la Ihtilnirea tineretului sătesc 
își exprimă speranța că ase
menea întîlniri se vor organi
za și între alte categorii ale 
tineretului.

Ei au dat o apreciere pozi
tivă rezultatelor Forumului 
Mondial al Tineretului de la 
Moscova și consideră că cel 
de-al VIII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor care va avea loc la Hel
sinki va constitui o contribu
ție la eforturile tineretului din 
lumea întreagă pentru cauza 
întăririi păcii și prieteniei.

Dezvoltarea în continuare a 
colaborării tineretului din ță
rile regiunii Balcanilor și Mă
rii Adriatice — se spune în 
încheierea comunicatului — 
este o necesitate vitală pentru 
tînăra generație a acestor 
țări, care este hotărîtă să 
lupte pentru pace și să o a- 
pere, căci aceasta înseamnă 
să lupte pentru viața sa, pen
tru fericirea sa.

In declarația reprezentanți
lor organizațiilor de tineret din 
Albania, Bulgaria, Cipru, Ita
lia și Romînia care au parti
cipat la întîlnirea reprezentan
ților tineretului sătesc din ță
rile regiunii Balcanilor și Mă
rii Adriatice, este exprimată 
din nou convingerea că numai 
în condițiile păcii tineretul 
sătesc se poate co'nsacra 
muncii constructive.

Ei constată cu îngrijorare 
că forțele imperialismului și 
războiului creează din nou o 
primejdie reală pentru pacea 
și securitatea internațională. 
Cursa înarmărilor, acumula
rea de mari stocuri de arme 
de exterminare în masă, crea
rea de baze militare pe teri
torii etrăine, pun omenirea în 
fața primejdiei reale de izbuc
nire a unui incendiu mondial 
care ar transforma în cenușă 
ogoarele fertile și ruine ceea 
ce omenirea a creat în decurs 
de veacuri.

Participanții la întîlnire c°n- 
«ideră că în situația care s-a 
creat în relațiile internaționale 
calea cea mal înțeleaptă și 
realistă pentru preîntîmpina- 
rea unul război distrugător 
este reglementarea probleme
lor Internaționale litigioase pe 
calea tratativelor, bazate pe 

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către ambasadorul 

R. P. Romîne in R. P. Chineză
PEKIN 25 (Agerpres). — La 

24 septembrie, Dumitru Gheor
ghiu, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Ro
mine la Pekin, a prezentat 
scrisorile de acreditare pre
ședintelui R. P. Chineze, Liu 
ȘaO-ți.

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, D. Gheorghiu a 
spus că poporul romîn se bu
cură sincer de marile trans
formări revoluționare reali
zate de poporul chinez, pre
cum și de succesele obținute 
de acesta în opera de constru
ire a socialismului în patria 
sa. Subliniind că victoria re
voluției populare în Republica 
Populară Romînă și Republi
ca Populară Chineză a pus 
temelia trainică a relațiilor 
de caldă prietenie și de cola
borare tovărășească între po
poarele romîn și chinez, D. 
Gheorghiu a arătat că po
porul romîn este hotărît ca în 
cadrul marii familii a țărilor 
socialiste să-și aducă întreaga 
contribuție pentru înflorirea 
și adîncirea acestor relații, a 
prieteniei frățești romîno-chi- 
neze.

„Oamenii muncii din țara 
noastră și guvernul romîn, a 
spus în continuare ambasado
rul R. P. Romîne, condamnă 
cu hotărîre ocuparea ilegală 
de către forțele armate ale 
S.U.A. a insulei Taivan, ocu
pare ce reprezintă un act de 
agresiune împotriva Republi
cii Populare Chineze, și spri
jină întrutotul poziția justă a 
poporului chinez în ce pri
vește eliberarea acestei părți 
integrante a teritoriului națio
nal chinez.

Republica Populară Chine
ză, o mare putere, factor de 
însemnătate primordială în 

| lupta pentru apărarea păcii, 
i patria unui popor care cu- 
j prinde o cincime din popu

lația lumii, continuă să fie

cuvintele „Pace și Prietenie". 
Participanții au exprimat ho- 
tărîrea lor neclintită de a 
dezvolta din ce în ce mai mult 
relațiile de prietenie și cola
borare dintre tineretul sătesc 
din regiunea balcano-adriati- 
că, de a lupta cu consecvență 
pentru pace și un viitor feri
cit al tinerei generații din lu
mea întreagă-

Duminică a început excursia 
organizată de U.T.C.D. pentru 
cunoașterea vieții și activită
ții tineretului sătesc din R. P- 
Bulgaria. Delegația tineretu
lui romîn a plecat în regiu
nea Plevna.
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încredere și înțelegere reci
procă între state, indiferent de 
orînduirea internă, socială și 
politică.

Ei consideră că tineretul tre
buie să fie vigilent față de 
planurile agresive ale impe
rialismului și forțelor războiu
lui. In numele tineretului să
tesc al țărilor lor, participanții 
la întîlnire cheamă tineretul 
să lupte pe'ntru transformarea 
regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice într-o zonă fără 
arme rachetă, într-o zonă a 
păcii, înțelegerii reciproce, a 
bunei vecinătăți și colaboră
rii pașnice. Ei își exprimă 
sprijinul deplin față de pro
punerea guvernului sovietic 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală sub un strict 
control internațional.

Participanții la întîlnire in
sistă în numele tineretului să
tesc din țările lor să se regle
menteze pe cale pașnică pro
blema germană, prin încheie
rea Tratatului de pace cu cele 
două state germane sau, dacă 
aceasta se va dovedi cu ne
putință, cu Republica Demo
crată Germană, ceea ce va 
contribui la lichidarea urmă
rilor celui de-al doilea război 
mondial și va stăvili calea mi
litarismului și revanșismului în 
inima Europei,

Ei insistă pentru lichidarea 
tuturor bazelor situate pe teri
torii străine și cheamă tinere
tul să lupte in acest scop.

Tineretul sătesc din țările 
regiunii Balcanilor și Mării A- 
driatice își exprimă solidari
tatea deplină cu frații săi din 
țările coloniale care luptă 
pentru independență națio
nală, pentru lichidarea defini
tivă a rușinosului sistem colo
nial și demascarea politicii 
neocolonialiste.

Participanții la întîlnire sînt 
convinși că în actuala situa
ție internațională încordată 
colaborarea strînsă, încrede
rea și înțelegerea recipro'că a 
tineretului din toate țările 
poate juca un rol important în 
lupta pentru menținerea păcii. 
Ei cheamă tkieretul din regi
unea Balcanilor și Mării A- 
driatice să-și unească efortu
rile pentru realizarea acestui 
țel nobil.

privată de drepturile sale le
gitime în Organizația Națiu
nilor Unite. Republica Popu
lară Romînă se declară cu ho
tărîre împotriva înlăturării 
artificiale a Chinei Populare 
de la participarea la activi
tatea Organizației Națiunilor 
Unite și consideră de datoria 
sa ca și pe viitor să insiste ca 
Republicii Populare Chineze 
să i se recunoască locul ce i 
se cuvine în această organiza
ție".

în cuvîntarea de răspuns, 
președintele R. P. Chineze, 
Liu Șao-ți, a arătat că po
porul romîn, sub conducerea 
P.M.R., a obținut mari succese 
în construcția socialismului. 
Poporul chinez — a spus pre
ședintele R. P. Chineze — se 
bucură din toată inima de 
aceste succese ale poporului 
romîn frate și îi dorește iz- 
bînzi și mai mari în construi
rea socialismului. Poporul ro
mîn, a continuat Liu Șao-ți, a 
adus o importantă contribuție 
în lupta împotriva politicii 
agresive imperialiste și pentru 
apărarea păcii în Europa și 
în lume. Repetatele propu
neri ale guvernului romîn 
menite să ducă la destinderea 
încordării din regiunea Bal
canilor s-a bucurat de spriji
nul tuturor țărilor iubitoare 
de pace. Președintele Liu Șao-ți 
și-a exprimat convingerea 
că relațiile de prietenie, cola
borare și ajutor reciproc, uni
tatea dintre R. P. Chineză și 
R. P. Romînă se vor întări și 
dezvolta pe zi ce trece, contri
buind astfel tot mai mult la 
întărirea lagărului socialist, 
la menținerea păcii în lume, 
la progresul omenirii.

După depunerea scrisorilor 
de acreditare. ambasadorul 
D. Gheorghiu a avut o con
vorbire cordială cu președin
tele Liu Șao-ți.
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