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Sosirea tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej

și Ion Gheorghe Maurer de la Consfătuirea

reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești

ale țărilor participante la Consiliul

de Ajutor Economic Reciproc
Vineri Ia amiază s-au înapoiat în Capitala, 

venind de la Moscova, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, și Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine, care au participat Ia 
Consfătuirea reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești ale țărilor participante la 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

La sosirea pe aeroportul Băneasa au fost de 
față tovarășii Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., ai guver
nului și alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice

acreditați în R. P. Romînă. Totodată »-a îna
poiat 
dorul

de la Moscova și I. K. Jet a lin, ambasa- 
Uniunii Sovietice Ia București.

★
plecarea din Moscova pe aeroportul Vnu- 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej fi Ion

L. 
kovo, 
Gheorghe Maurer au fost conduși de A. L Hiko- 
ian, membru al Prezidiului C-C. al P-CU-S, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., P. N. Demicev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului Orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., A. F. Zaseadko, membru al 
C.C. al P.C.U.S^ vicepreședinîe al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Au fost de fața N. Gain*, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S„ și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• •Tinerii uzinei
și inovațiile

Tractoristul Vasile Oprea de 
la baza experimentală Fun- 
dulea, regiunea București, exe
cută a treia prășilă la porumb. 
El prășește zilnic 20 hectare

Lucrările Adunării reprezentanților

upă cum se știe, în
deplinirea exempla
ră a sarcinilor de 
plan, îmbunătățirea 
continuă a caracte. 
risticilor tehnice de 
construcție și func

ționare a utilajului presupunezo 
participare activă a întregului 
colectiv la realizarea zilnică a 
sarcinilor de producție, la des
coperirea și valorificarea rezer
velor interne. Practica a dove
dit că una din căile prin care 
6Înt descoperite și puse în va
loare tot mai multe rezerve in
terne o constituie participarea 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor la realizarea de ino
vații și raționalizări.

Iată de ce, prin diversele for
me ale muncii politico-educati
ve, organizațiile U.T.M. din uzi- 

M na noastră lămuresc tinerilor 
faptul că realizarea de inovații
și raționalizări nu este un scop 
în sine, ci că ea este strîns le
gată de perfecționarea continuă 
a caracteristicilor tehnico-econo- 
mice ale utilajelor, de îmbună
tățirea permanentă a calității 
produselor, de realizarea de eco
nomii. Munca politică desfășu
rată de organizațiile U.T.M. din 
secții, colaborarea strînsă între 
comitetul U.T.M., comitetul sin
dicatului și cabinetul tehnic au 
făcut ca la realizarea de inova
ții și raționalizări să fie atras 
un număr tot mai mare de ti
neri muncitori, ingineri și tehni
cieni din uzină. Numărul pro
punerilor de inovații și raționa
lizări făcute în anul trecut de 
tineri — 236 din totalul celor 
peste 800 de propuneri înregis
trate la cabinetul tehnic au dus 
la realizarea unor economii de 
material și manoperă în valoare 
de 1200 000 de lei.

Prin rezultatele obținute anul 
trecut, uzina noastră s-a situat 
pe locul I în concursul dintre 
întreprinderi organizat de Mi
nisterul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini. Este un succes

la care, alături de întregul co
lectiv, a contribuit și tineretul. 
Acest succes stimulează și mai 
mult participarea tinerilor la 
realizarea de inovații și rațio
nalizări. Astfel, în cursul tri
mestrului I al acestui an, tinerii 
au făcut 78 de propuneri de 
inovații, efectul economic al ce
lor aproape 20 de inovații apli
cate fiind de 600.000 lei.

Care au fost formele, meto
dele folosite de comitetul U.T.M. 
în mobilizarea tinerilor la reali
zarea de inovații și raționali
zări ?

Comitetul U.T.M., acordînd a- 
tenție pregătirii și desfășurării 
adunărilor generale în organiza
țiile de secție, a orientat birou
rile colectivelor de secție să se 
ocupe îndeaproape și să pună 
în discuția tinerilor și, probleme 
legate de creșterea numărului 
inovatorilor, de mobilizarea și 
orientarea lor spre problemele 
majore ale producției : îmbună
tățirea calității produselor și 
realizarea de cît mai multe eco
nomii. Aceasta a stimulat acti
vitatea creatoare a tinerilor, le-a 
dezvoltat tot mai mult interesul 
pentru a găsi căile cele mai po
trivite de realizare și depășire 
a sarcinilor de producție.

Preocupat de antrenarea unui 
număr tot mai mare de tineri 
la realizarea de inovații și ra
ționalizări, comitetul U.T.M., cu 
sprijinul direct al organizației 
de partid, a luat măsura ca în 
fiecare secție să se formeze co
lective restrînse de doi-trei in
gineri și tehnicieni tineri care 
să sprijine concret și să orien
teze activitatea creatoare a ti
nerilor spre problemele majore 
ale producției. Aceste colective 
ajută tinerii Ia întocmirea do-

Inginer RADU OLIMPIU 
membru în Comitetul organizației 
U.T.M., Uzinele JZ3 August” 

București
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Muncitor
Simbătă 9 iunie 1962

Prin munca 
patriotică

mișcării pentru pace din R. P. Romînă

Tinerii din raioanele Gura 
Humorului, Cimpulung Mo> 
dovenesc, Vatra Domei și Ră
dăuți din regiunea Suceava 
au împădurii ia primă vara 
aceasta prin muncă patriotică 
1 726 de ha de terenuri supu
se eroziunii. In timp ce tinerii 
din raioanele de munte lu
crează la împăduriri, cei din 
raioanele de șes, printre care 
Botoșani, Să veni, Dorohoi, 
contribuie la întreținerea 
ameliorarea pășunilor. Numai 
prin munca acestora, de pildă, 
au fast curățite și întreținute 
peste 34 OSO ha de pzșunL 
Economiile rea'.izzte prin ac
tivitatea tineretului din regiu
ne se cifrează la peste 1 400 000 
lei.

{Agerpres)

La Combinatul chimic

A intrat in producție 
o insta’ație 

pentru fabricarea 
alcoolilor grași

din 
pro-

La Combinatul chimic 
Borze*ti a intrat recent în 
ducție o instalație pentru fabri
carea alcoolilor grași folosiți la 
prepararea detergenților (prafuri 
pentru spălat) și a plastifian- 
ților destinați prelucrării unor 
materiale plastice etc. Procesul 
tehnologic de fabricație este 
aproape în întregime automa
tizat.

Alcoolii grași, realizați pentru 
prima dată în țară, se obțin din 
produse petroliere. In unele țări 
la fabricarea lor sînt folosite 
ca materii prime grăsimi 
male și vegetale 
Utilizarea în industria 
chimică a procedeului petrochi
mic este mai avantajoasă, per- 
mițînd să se economisească im
portante cantități din aceste 
grăsimi.

ani- 
comestibile. 

noastră

(Agerpres)
-------•--------

O nouă secție 
dată în folosință

La Fabrica de mezeluri $i 
conserve de carne din Sibiu 
a fost dată în folosință o noua 
secție. Prin intrarea ei in 
funcțiune, capacitatea fabricii 
crește cu 600.000 kg de meze
luri pe an. Totodată gama de 
produse din came va fi mult 
îmbogățită.

Noua secție asigură munci
torilor condiții din cele mai 
bune de lucru datorită meca
nizării procesulu: de produc
ție și dotării ei cu instalații 
modeme de aerisire, încălzire 
și iluminat.

(Agerpres)
Foto : AGERPRES

MARIA IONIȚĂ, tînăra filatoare pe care o vedeți în fotografie, 
lucrează la Întreprinderile textile din Pitești, de aproximativ un an. 
Aici s-a calificat și acum muncește cu mult spor pentru a contribui, 
alături de ceilalți muncitori, la îndeplinirea sarcinilor de producție 
ale întreprinderii. Tînăra țesătoare a devenit de curînd fruntașă 
în întrecerea socialistă, l-a trebuit multă strădanie pentru însușirea 
unei bune calificări, pentru a dobîndi îndemînare și iscusință.

Cum a ajuns fruntașă în producție ? Ne-o declară firesc :
— în munca noastră, în afară de măiestrie, trebuie să știi cum 

să folosești mașinile. Dacă le îngrijești bine, produci fire de bună 
calitate, îți îndeplinești și depășești cu regularitate planul.

La Palatal Marii Adunări 
Naționale s-au deschis, vineri 
dimineața, lucrările Adunării 
reprezentanților mișcării pen
tru pace din R. P. Romînă.

Au luat parte peste 800 de 
delegați și invitați din întrea
ga țară'— Erei ai Muncii So
cialiste, muncitori, ingineri și 
tehnicieni, colectiviști, lucră
tori din gospodării agricole de 
stat și stațiuni de mașini și 
tractoare, conducători ai unor 
instituții de stat și organiza
ții obștești, academicieni, oa
meni de știință, cultură și ar
tă, reprezentanți ai cultelor, 
studenți, pensionari, gospodi
ne. ziariști romini și străini.

în prezidiul Adunării au 
fost aleși reprezentanți mar, 
cânți ai mișcării pentru pace 
din țara noastră.

Lucrările Adunării au fost 
deschise de acad. Horia Hulu
bei, vicepreședinte al Comi
tetului național pentru apă
rarea păcii, membru în Consi
liul Mondial al Păcii.

Cei prezenți au păstrat apoi 
un moment de reculegere în 
memoria președintelui Comi
tetului național pentru apăra
rea păcii, Mihail Sadoveanu, 
precum și a altor membri ai 
Comitetului decedați în pe
rioada care a trecut de la 
ultima Conferință națională a 
mișcării pentru pace din 
R. P. Romînă.

Participanții la Adunare au 
aprobat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi:

1. — Expunerea „Lupta 
pentru apărarea păcii, pentru 
dezarmare generală și totală 
— sarcină centrală a timpului 
nostru*.

2. — Alegerea Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R. P. Rcmină.

3. — Alegerea delegației 
care va participa la Congre
sul mondial pentru dezarmare 
generală și pace.

La primul punct de pe or
dinea de zi a luat cuvîntul 
acad. Mihail Ralea, vicepre
ședinte al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii, 
membru al Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii. Expune
rea a fost subliniată în repe
tate rinduri prin puternice 
aplauze.

Adunarea a ales apoi în 
unanimitate o comisie de pro
puneri în vederea alegerii

Foto AGERPRES

Comitetului național pentru 
apărarea păcii și a delegației 
care va participa la Congresul 
mondial pentru dezarmare 
generală și pace de la Mos
cova.

în continuarea lucrărilor au 
început discuțiile.

Au luat cuvîntul 
Gheorghe Călinescu, 
univ. Aurel Beleș, ____
Mușat. vicepreședinte al C.C.S., 
Dan Bădărău, cercetător prin
cipal la Institutul de filozofie 
al Academiei R. P. Romîne.

Artistul poporului Sică 
Alexandrescu a dat apoi citire 
salutului Consiliului Mondial 
al Păcii adresat Adunării re
prezentanților mișcării pentru 
pace din R. P. Romînă.

în continuarea discuțiilor 
au luat cuvîntul: Justinian 
Marina, patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Romîne, prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Univer
sității din București, scriitorul 
Tudor Teodorescu-Braniște, 
Aneta Ion, mamă eroină, mun
citoare fruntașă la Fabrica de 
ulei „Filimon Sîrbu“.

Acad. Mihai Beniuc a citit 
scrisorile adresate de acade-

acad, 
prof. 

Vasile

ma-

în timpul lucrărilor 
micienii Ion Agîrbiceanu și 
Tudor Arghezi.

Au luat apoi cuvîntul acad. 
Tudor Vianu, prof. univ. Mi
hail Ghelmegeanu, artistul 
poporului Corneliu Baba, ac
trița Liliana Tomescu, An
dreas Lilin, scriitor de limba 
germană din Banat, dr. Mozes 
Rosen, șeful cultului mozaic, 
Gh. Velcescu, vechi militant 
al mișcării muncitorești din 
țara noastră, poetul A. Ba- 
conski, Ion Dumitrescu,
estru emerit al sportului, care 
a dat citire mesajului adre
sat de sportivii patriei noastre 
Adunării reprezentanților miș
cării pentru ~
Romînă.

In ședința 
acad. N. Gh. 
cunoștința participanților că 
pe adresa Adunării au sosit 
numeroase telegrame de sa
lut din partea unor colective 
de muncitori, unități socialiste 
din agricultură, oameni de 
știința și cultură, precum și 
din partea comitetelor pentru 
apărarea păcii din R. P. Bul
garia, R. P. Polonă și U.R.S.S.

în cadrul discuțiilor care au

pace din R. P.

iMTR-O DIMINEA1Â
OBIȘNUITĂ

La ora cinci dimineața, ziua de 
lucru a tînăruluj inginer agronom 
Dobre Zamfirescu de la gospodă
ria agricolă colectivă din comuna 
Rastu, raionul Băilești, începuse.

— Ca să putem sta de vorbă 
cu cineva trebuie să mergem pe 
cîmp — mi-a expiicat inginerul. 
In sat n-a maj rămas nimeni.

— Să mergem.
La marginea satului, 

unui fir de apă, am fă
cut primul popas. Aici 
se află sectorul legu
micol al gospodăriei 
colective. Mai bine de 
35 de ha cultivate cu 
varză, roșii, ardei, vi
nete și alte legume din 
podăria va secate venituri serioa
se. Întreaga grădină este împîn- 
zită de oamer.i care lucrează de 
zor !a plivit, la plantat, la ame
najarea canalelor de irigare. Cîți 
sînt în brigada de legumicultura? 
Carnetul brigadierului Gheorghe 
Nacu ne răspunde exact :
- 110.
Cîți sînt prezenți la lucru 

dimineața aceasta ? Aflăm din 
ceeași sursă: 110. Nu lipsește 
meni. Cit despre calitatea lucră
rilor? Așa cum a fost și ieri și

pe malul

alaltăieri și cu multe zile în urmă: 
foarte bună.

Distanfa între sectorul legumicol 
și cel zootehnic nu-i mare. Ajun
gem repede și totuși nu mai pu
tem sta de vorbă decît cu Vlădoi 
Constantin, Dumitru Sclipcea 
Staicu Aurel — cîfiva tineri 
grijitori de animale, care au 
răspunderea lor o parte din 
neretul taurin. Ceilalți au ieșit

Ș» 
în- 
în 
ti- 
cu

Anul trecut, gospodăria a avut 
planificat 1800 litri de lapte pe 
cap de vacă furajată, și acest 
plan a'fost depășit binișor pînă la 
sfîrșiful anului. Anul acesta, co
lectiviștii au prevăzut să obțină 
cîfe 2 000 litri de lapte de la fie
care vacă furajată dar, după cum 
merge producția, 
mult maj 
Sclipcea,

De la „al meu" la „al nostru"
care gos-

în
a- 

ni-

cireada la pășune. Grajdurile au 
rămas curate ca oglinda, dezin
fectate. Diseară, cînd animalele 
vor intra iarăși în ele (pînă acum 
n-au fost încă scoase în tabăra 
de vară), vor găsi totul pregătit

Tovarășul Nicu Rudăreanu, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.M., se simte dator să dea 
cîteva explicații.

— în sectorul zootehnic lucrea
ză foarte mulți tineri. Toți se stră
duiesc să îngrijească 
cît mai bine. Dovada 
bună sînf producțiile

animalele 
cea mai 
obținute.

Cine dintre consătenii ei n-o cunoaște pe ANA NEGLER, tînăra 
colectivistă fruntașă din comuna Slimnic, raionul Sibiu l O vezi 
muncind cu hărnicie la întreținerea culturilor în brigada I de cîmp, 
o admiri în timpul diferitelor activități culturale și obștești inițiate 
de organizația U.T.M. Fată harnică și conștiincioasă, Ana Negier e 
înconjurată de stima și dragostea colectiviștilor din Slimnic.

— Ai încredere în cuvîntul și fapta ei, ne spune secretarul comi
tetului organizației U.T.M. din comună.

Și are dreptate! Colectivista din Slimnic are pînă acum peste 
70 de zile-muncă efectuate la diverse lucrări în gospodăria colectivă.

Foto: I. CUCU

se va obține 
mult. Vițeii îngrijiți de 
Vlădoi și ceilalți cresc 
în greutate cu cîte 
800 de grame zilnic. 
Un amănunt care, de 
asemenea, trebuie re
ținut : și astăzi ca și 
pînă acum fiecare în
grijitor de animale este 
său — cu vacile la pă- 
padocurile vițeilor, cu

la postul 
șunat, la vijcuvi, vu
cele peste 4000 de oi pe izlaz, 
ori la creșterea celor peste 12000 
de păsări.

De pe o movilă, care se află în 
mijlocul cîmpului, se vede întreaga 
suprafafă de 4000 de ha pe care o 
posedă gospodăria colectivă. La
nuri de grîu și de orz, culturi de 
sfeclă de zahăr, de floarea-soare- 
lui și porumb. Aici, pe movila a- 
ceasta și-a stabilit reședinfa bri
gada de tractoare de la S.M.T. 
Băilești, care servește gospo
dăria. Dar la brigadă nu e ni
meni, în afară de bucătar. Băieții 
sînf pe cîmp sau la S.M.T. să a- 
ducă batozele „că uite, mîine- 
poimîine va începe recoltatul''.

Deși nu e vorba de mîine sau 
poimîine, totuși ei se pregătesc 
de zor pentru acest eveniment. 
Aflăm aici că unul din tractoriști, 
Ion Boată, care lucrează cu cul
tivatorul, are nevoie de sfatul in
ginerului și a trimis vorbă să vină 
mai repede.

— Unde lucrează Boată ? — 
întreabă agronomul.

— Lîngă fîntîna aceea, |a mar
ginea florii-soarelui.

In drumul nostru pînă la trac
torist am stat de vorbă cu mulți 
dintre tinerii colectiviști. Vasile 
Vlădoi și Gheorghe Văcaru să
pau pentru a doua oară sfecla de 
zahăr. Marin Vișan, Nicolae Ispas 
și alții ca ei, dădeau tot prașila 
a doua la porumb. Asigurarea den
sității optime de plante la ha, 
executarea prașilei la timp și .în 
bune condiții sînf pentru ei re
guli peste care n-au trecut nici
odată. Cîți oameni lucrează la 
prășitul celor 320 de hectare de

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a III-a)

urmat, au luat cuvîntul: Du-* 
mitru Miron, directorul Uzine» 
lor „Grivița roșie“, acad. Ho- 
ria Hulubei, acad. Atanase 
Joja, Eroul Muncii Socialiste 
Dumitru Tudose, președintele 
G.A.C. Stoicănești, regiunea 
Argeș, prof. univ. Balogh Ed
gar, monseniorul Francisc Au
gustin, conducătorul arhiepis
copiei romano-catolice de 
București, ing. Gh. Prunache 
de la Termocentrala Borzești, 
prof. univ. Traian Ionașcu, 
prof. univ. Dumitru Dumitres
cu, tînărul muncitor Aurel 
Chiriță de la Uzinele „Repu
blica", Alexandru Buthi, epis
cop reformat de Oradea, scrii
torul Titus Popovici, Friedrich 
Muller, șeful cultului evan
ghelic, sculptorul Oscar Han, 
prof. univ. D. Pippide, oțela- 
rul Ilie Bleotu de la Combina
tul siderurgic Hunedoara, 
prof, arhitect Octav Doicescu 
și muncitorul Ștefan Mușat de 
la Uzinele „23 August“.

A fost ales apoi, în unani
mitate, Comitetul național 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă, compus din 170 de 
membri, și delegația care va 
reprezenta mișcarea pentru 
pace din țara noastră la Con
gresul mondial pentru dezar
mare generală și pace. Acad. 
Mihail Ralea a fost ales pre
ședintele comitetului.

Asistența a aprobat în una
nimitate moțiunea Adunării 
reprezentanților mișcării pen
tru pace din R.P. Romînă.

Intr-o atmosferă de entu
ziasm, participanții la Aduna
re au adoptat o scrisoare a- 
dresată Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor Adunării a fost ros
tit de președintele Comitetu
lui național pentru apărarea 
păcii, acad. Mihail ~

★
Seara, la Teatrul 

retă a avut loc un 
cu opereta „Lysistrata“, dat în 
cinstea participanților la Adu
narea reprezentanților mișcă
rii pentru pace din R.P. Ro
mînă.

Ralea.

de ope- 
spectacol

(Agerpres)

Citiji în pag. a III-a
Expunerea 

acad.
MIHAIL RALEA

îngrășăminte 
chimice 

peste plan
în urma unor perfecționări a- 

duse procesului tehnologic, prin
tre care mecanizarea și automati
zarea operațiilor grele și cu vo
lum mare de muncă, la Uzina de 
îngrășăminte chimice din Valea 
Călugărească, a fost sporită anul 
acesta capacitatea de măcinare a 
fosforitelor cu 15 la sută. Pesta 
70 la sută din producția uzinei 
este acum de calitate superioară. 
S-au fabricat și numeroase pro
duse noi.

Modernizări și perfecționări ale 
procesului tehnologic au fost a- 
duse anul acesta și instalațiilor e- 
xistente la Fabrica de mase plas
tice din Buzău și Uzinele „Victo
ria" din Florești.

Ca urmare, uzinele chimice din 
regiunea Ploiești au produs pesta 
plan de la începutul anului cu 
peste 2500 de tone îngrășăminte 
chimice, însemnate cantități de 
bachelită și aminopîast pentru in
dustria siderurgică, constructoare 
de mașini, textilă etc. Totodată, 
prin gospodărirea mai bună a ma
teriilor prime, s-au 
nomii peste plan 
cost în valoare 
1 500 000 de lei.

realizat eco- 
la prețul de 

de aproape

(Agerpres)

Zi de studiu la stațiunea 
experimentală

a cum cîteva zile, 
studenții anului 
III Agricultură 

de la Institutul „Tu- 
dor Vladimirescu" din 
Craiova și-au început 
cursurile mai devreme, 
la 6,30 dimineața, 
cînd, încărcați în trei 
autobuze au plecat la 
Stațiunea de cercetări 
din Timburești.

Sub îndrumarea pro
fesorilor, a lectorilor

și asistenților, ei au 
aprofundat practic 
ceea ce studiaseră la 
cursuri. Pe locurile 
unde acum cîfiva ani 
stăpîneau 
oamenii < 
cultivat 
plantat “ 
feri și 
obținînd 
foarte frumoase.

Studenții au mers 
de la un lot la altul,

i nisipurile, 
de știință au 
porumb, au 
pomi fructi- 
viță de vie, 

rezultate

au pus numeroase în
trebări. Ziua de stu
diu în marele labora
tor al naturii s-a în
cheiat tîrziu, cînd stu
denții, fără să simtă 
oboseala, au continuat 
discuțiile asupra celor 
văzute. Excursia a 
contribuit la îmbogă
țirea cunoștințelor lor.

ION OLTEANU 
student



socialiste a țară-

în această privință 
experiența acumu-

ntreaga bogăție de 
i forme pe care o 

cunoaște activita- 
t tea cultural-edu- 
I cativă desfășurată 

de căminele cultu
rale în această pe

rioadă la sate își are izvorul 
în cerința cea mai de seamă și 
cea mai actuală : dezvoltarea 
conștiinței 
nimii.

Socotim 
valoroasă ___ r______
lată de Căminul cultural din 
comuna Daia, regiunea Hune
doara. Sub permanenta îndru
mare a organizației de partid, 
consiliul de conducere al că
minului cultural, în colaborare 
cu comitetul comunal U.T.M., 
au inițiat o seamă de acțiuni 
care au ca scop educarea co
lectiviștilor în spiritul atitu
dinii socialiste față de muncă 
și de avutul obștesc, creșterea 
răspunderii pentru continua 
întărire a gospodăriei colective. 
Cele mai multe dintre ase
menea acțiuni vin, cum e și 
firesc, în sprijinul râspîndirii 
cunoștințelor agrozootehnice.

Iată de exemplu: După ce 
s-a asigurat citirea și studierea 
unor broșuri legate de munca 
în gospodăria colectivă, con
ducerea căminului cultural, 
împreună cu comitetul co
munal U.T.M., a organizat 
cu tinerii seri de întrebări 
și răspunsuri. Cu acest pri
lej, tinerii colectiviști au 
fost ajutați să înțeleagă mai 
bine sarcinile actuale și de 
perspectivă ale gospodăriei, 
contribuția pe care trebuie s-o 
aducă ei la îndeplinirea ace
stor sarcini. La seara dedicata 
crescătorilor de animale a fost 
amintit colectiviștilor planul 
gospodăriei privind dezvol
tarea sectorului zootehnic. Și 
pînă acum gospodăria era re
numită pentru atenția cu care 
se ocupă de sectorul zootehnic. 
In filmul documentar „Puterea 
pîinii” cele 8 grajduri din 
capul satului sînt denumite 
„furnalele de lapte din Daia“.

POEZII DE LA CITITORI

PRIMA IUBIRE
In amintirea unui ufecist

El, care n-apucase, nici „te iubesc" sâ spună, 
Cînd aștepta sărutul iubirii să-l îmbete
Cu dragostea mușcată de plumbi sau baionete, 
A sărutat țarina stirnită de furtună.

La prima mea iubire, cu gindul meu durut 
Pătrund in amintirea lui vie și il cant
In tinâra viață în care-a renăscut 
Și unduie cu seva tulpinilor, ca-n flaut!

Și macul spune-n cin tec : sînt dragostea-i sfioasă. 
Și firul ierbii spune : sînt tinerețea luL
Ii deslușesc trăirea și-n floarea soarelui 
~ trupul în tulpina ce-n vînturi nu se lasă.Și

în juru-mi cîmp cit zarea. Lui i-a fost vis și erei 
Lui, cea purtat pe buze abia sărut de lună
Trec prin belșug de holde, simt pasul lui cum sună 
Și prima mea iubire, eu lui i-o datorez.

ION SA VA, 
coiecrirri:. comisa Grâdifzea, 

mcnul Gargu

Copii ai

Foto : AGERPRES

colectiviștilor din comuna Urecheli, raionul Focșani, me mbr- ai cere-’- «storrental, la 
una din repetiții

riga'da artistică de 
agitafie a căminului 
cultural din comuna 
Șinca Veche, raio
nul Făgăraș, pregă
tește un nou pro

gram. Zece fete, ti
nere cadre didactice și colecti
viste, se întîlnesc seara la cămin 
și repeta. De la ultimul spectacol 
al brigăzii a trecut doar o săp- 
tămînă și acum, iată, artiștii ama
tori se apropie de sfîrșitul repe
tițiilor cu alt program. Este și 
acesta un indiciu că brigada de 
agitație se află în plină activitate 
artistică și educativă. Numărul 
spectacolelor prezentate de la 
începutul anului și pînă acum 
trece de cifra zece. „Scopul lor, 
ne spune Ana Cîmpeanu, direc
toarea căminului cultural, a fost 
să contribuie cu putere agitato
rică la educarea în spirit colecti
vist a oamenilor și prin aceasta 
la întărirea economico-organiza- 
torică a tinerei noastre gospodă
rii colective. Primăvara anului a- 
cesta a însemnat și pentru co
muna noastră începutul belșugu
lui. La îndemnul partidului cele 
peste 250 de familii și-au unit 
laolaltă pămîntul ca să culeagă 
rod plin și bogat. Brigada de a- 
gitație a consemnat în repertoriul 

In acest an gospodăria și-a 
planificat să ajungă la 1 500 
de oi și 2 000 de păsări. îngri
jirea lor va cere, firește, o 
muncă și mai bine organizată, 
bazată pe reguli științifice 
care să ducă la creșterea și 
mai mare a producției ani
male.

In sprijinul râspîndirii cu
noștințelor agrozootehnice în 
rîndul colectiviștilor, Cămi- 

La căminul cultural:

0 bogată activitate 

cultural-educativă
nul cultural din Daia folosește 
și unele forme ale muncii cul
turale care și-au dovedit efica
citatea în munca pentru colec
tivizare. Seara de calcul, or
ganizată des în perioada co
lectivizării pentru a demon
stra avantajele muncii în co
mun, a căpătat acum un nou 
conținut. Nu de mult, la că
minul cultural a avut loc o 
seară de calcul în cadrul că
reia inginerul agronom a ținut 
o expunere despre avantajele 
efectuării la timp a lucrărilor 
agricole de vară în fiecare ra
mură a gospodăriei. Cu cifre 
înscrise pe tablă, inginerul a 
demonstrat practic ce produc
ție se-obține la o recoltă că
reia i se asigură la timp o 
muncă de bună calitate și ce 
pierderi ar suferi gospodăria 
dacă indicațiile agrozootehnice 
înaintate ar fi neglijate.

Multe acțiuni ale căminului 
se organizează acolo ur.de se 
hotărăște soarta recoltei. La 
locul de muncă al colectiviști
lor se duc adesea activiști cul
turali prekicrind, în pauza

*A
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ei tot acest 'drum al oamenilor 
de la micul petec de pămint și 
pînă la tarlaua eliberată de ha
turi®.

Pentru a înțelege însă eficiența 
repertoriului brigăzii, felul cum 
și ea ajută la dezvoltarea con
științei colectiviste a oamenilor 
să cercetăm cîteva din progra
mele ei.

început de primăvară, 1962 : 
„Bine-i în gospodărie® — se 
cheamă primul program de bri
gada închinat muncii în gospodă
ria colectivă. Intovărășifii au pășit 
în gospodăria colectivă și cîn- 
tecul sau poezia dau glas bucu
riei și mîndriei lor de a munci 
laolaltă pe ogorul socialist. Spi
cuim un fapt deosebit de semni
ficativ pentru activitatea brigăzii 
artistice de agitație din această 
perioadă. Ștefan I. Nicolae a ve
nit în primele zile la lucru în 
gospodăria colectivă dar mai 
apoi a început să lipsească. Bri
gada a aflat despre acest lucru 
și i-a dedicat o parte a progra
mului :

— In gospodărie e nevoie și 
de brațul tău. Dacă toți ar pro
ceda ca tine, cum s-ar dezvolta 
gospodăria ?

Ce gînduri i-au trecut atunci 
prin minte, n-o știe nimeni, cert 
este că Ștefan I. Nicolae a ve

A. CROITORU

VIATA

tivă desfășurată la sate are

Foto : AGERPRES

VIRSTA POEZIEI
pesală n ascultau emoționați 

mecanicul Dan Oancea:

unei pasiuni

de la amiază, cu colectiviștii, 
diferite broșuri agrotehnice.

întregul plan de muncă al 
Căminului cultural din Daia a 
fost alcătuit pe baza unei te
meinice cunoașteri a planului 
gospodăriei colective știut fi
ind faptul că numai în felul 
acesta activitatea culturală 
poate avea într-adevăr efica
citate.

Activitatea cultural-educa-

o 
tematică largă. Important este, 
și conducerea Căminului din 
comuna Daia a știut să facă a- 
cest lucru, să se organizeze 
manifestări variate ca formă, 
cu un conținut bogat, atractiv. 

De curînd, tinerii din Daia 
au participat la o călătorie... 
în viitor. Privind harta patriei, 
ascultînd expunerea profesoa
rei de geografie, ei au văzut

—^Poezia ne este prietenă. 
Ea ne înflăcărează in împli
nirea visurilor, ne îmbogățește 
nu numai inima ci și mintea". 
Cuvintele aparțin îinărului o- 
perator mecanic Vasi'.e Cîm- 
peanu, unul din sutele de ti
neri care lucrează la Combi
natul de îngrășăminte azotoa- 
se Roznov. Și, ca fi alte gîn- 
duri despre poezie mărturisite 
de tineri, ele ilustrează legă
tura dintre poezie și tinere;e, 
munca de fiecare zi, inrăpâ- 
turi, dragoste ți vise de 
viitor.

Faptul ne-a apărut și mai 
convingător participind la ul
tima acțiune întreprinsă de 
comitetul U.TJC, o „seară de 
poezie" care a îminunchiat 
cîteva din creațiile poetice ce 
dau glas senzimenielor de 
neținuriM dragoste și rer»- 

«Kftor âe psrâdL Cei

nit apoi în fiecare zi la lucru. Ba 
chiar în campania de însămîn- 
fări s-a evidențiat printre frunta
șii colectivei.

Au mai urmat apoi și alte spec
tacole ale brigăzii. Scurte și efi
ciente, ele au popularizat meto
dele de muncă înaintate pe 
care le recomandă știința agro
tehnică, fruntașii în muncă, expe
riența lor. O dată cu terminarea 
campaniei de însamînțări, brigada 

însemnări despre activitatea brigăzii artistice 
de agitație a Căminului cultural 

din comuna Șinca Veche, raionul Făgăraș

a prezentat programe care au 
mobilizat colectiviștii la munca 
de întreținere a culturilor. Ogoa
rele colectivei se află la poale 
de munte și, cînd plouă, curg 
șuvoaie de apă pe cîmp. tulburi 
și mari. Colectiviștii au trebuit 
să sape șanțuri de scurgere a 
apei, salvînd de la înec recolta. 
Au plivit apoi griul și au îm
prăștiat îngrășăminte chimice 
peste lanurile de in, au localizat 
ochiurile de baltă. Prezentă activ 

parcă aevea cum va arăta 
țara noastră în anul 1965.

Preocuparea pentru educarea 
tineretului în spiritul drago
stei față de patrie se împle
tește aici la Daia cu grija pen
tru cultivarea unei atitudini 
noi față de muncă și de to
varășii de muncă. Comitetul 
comunal U.T.M. împreună cu 
conducerea căminului au orga
nizat o manifestare cu tema j 
„Comportarea în societate". Cu 
acest prilej au fost eviden- 
țiați utemiștii Niță Cibu, Visa- 
lon Paștiu, precum și alți ti
neri care sînt respectuoși față 
de oamenii mai vîrstnici, față 
de tovarășele lor de muncă. 
Ar fi de dorit ca asemenea 
manifestări, care vin să dez
bată o anumită problemă pri
vind profilul moral al tînăru- 
lui colectivist, să nu consti
tuie o „floare rară", ci să se 
organizeze cu periodicitate.

Pe baza bunei experiențe a- 
cumulate pînă acum, dar an- 
trenînd un activ obștesc mai 
larg, care să-i permită iniți
erea mai multor acțiuni, Cămi
nul cultural din comuna Daia 
își va putea îmbogăți neînce
tat activitatea pentru a răs
punde cerințelor satului co
lectivizat, pentru a contribui 
din plin la dezvoltarea conști
inței socialiste a colectiviștilor.

TINEREȚEA
A J

—Iar astăzi vezi aevea 
împlinit 

Ceea ce ieri nid nu-p trecea 
prin minte 

In tot ce faci, partidul, 
neclintit 

Iți luminează calea înainte.

Cb
ta* tinai'Ti c ii i»>»i 

>-■* a
fi swa Toate Mcr-
pL-rre Bmo, R tfrai C-ie^- 
0k« «re ca fx p prrrex;!. 
Ia etacaa eUaoâxonlor, «oiie- 
tsls csMSbCxââ ertuâe ca 
•_T7-r» soiodrite lor pre

ferea.
Kerelaute bk^a abținute 

ia rederec cuKicăril dragos
te, M poezia ta riadul tineri
lor „ dou>rexc «aa> aetwitdți 
aewdicr ruținua da edtre 
orpaauana U.TJf. de aici.

Nunul de la începutul anu
lai ea cru. loc 20 de seri de 
poezie pe cele mei diverse 
tetae co: certuri ale poeților 
sofrii inepiroie ie mărețul 
Mblou al transformărilor, 
cemri de dragoste din lirica 
universală, versuri dedicate 
harnicilor constructori din 
tare noastră, din lirica femi- 
nred universală, versuri in- 
choute zborurilor cosmice ale 
Ini Juri, Gagarin ți Gherman 
Titov etc.

Biblioteca clubului central 
sprijină această acțiune prin 
fopvlcrizarea volumelor de 
versun nou apărute la locul de 
mancă fi in dormitoare, re- 
comandfnd cele mat semnift. 
cative vereuri ale poeților 
contemporani. Intr-un nou 
ciclu intitulat „Profiluri tine
re-, biblioteca prezintă perio
dic volume ale poeților tineri. 
Concureurile de învățare de 
cit mai multe poezii, momen- 

în viața satului, brigada artistică 
de agitafie a consemnat toate 
acestea în repertoriu, fapt pen
tru care a și crescut prestigiul 
și popularitatea ei.

Membrii brigăzii vor prezenta 
acum un nou program. Duminica 
pe scena căminului sau în alte 
zile în aer liber, direct la locul 
de muncă. De data aceasta, „fe
tele din brigadă’’ vor apărea ca 
membri ai gospodăriei colective

a anului 1965. Maria Aterman, 
Ana Popa, Elena Bîrsan sau Maria 
Sasu și-au învățat bine rolurile.

— Cum va arăta colectiva noa
stră peste cîfiva ani ? — iată în
trebarea pe care brigada o pune 
spectatorilor. Și fiecare din noi, 
cum contribuie la întărirea eco- 
nomico-organizatorica a gospodă
riei ? Firește, muncind zi de zi 
și cu toată răspunderea așa ca 
Ștefan I. Nicolae sau Gheorghe 
Roman, ca Maria Strîmbu și ne- 
numărați alfi colectiviști vîrstnici

tele poetice din cadrul emi
siunilor pentru tineret de la 
stația de radioficare sînt cite- 
va forme de activitate care au 
apropiat pe tineri de poezie 
invățîndu-i s-o îndrăgească.

De curînd a fost inițiată o 
nouă formă de manifestare ; 
concursuri de recitări „Pen
tru cea mai bună recitare im
primată pe bandă de magne
tofon". După înregistrările fă
cute, în cadrul unui astfel de 
concurs, tinerii au posibilitatea 
să-ți dea singuri seama de 
felul cum recită.

La manifestările organizate 
U club nu pot participa mai 
mult de 100 de tineri. Plecînd 
de la această constatare, co
mitetul U.T.M., secretar Frăsin 
Xicolae, împreună cu condu
cerea clubului, director Ni- 
ooiae Por.elnicu. a lua: hotă- 
rirec organizării serilor de 
poc* p k dormitoare. Ia:4 
rrm «r desfcjmrd o astfel de 
•amme Cîaeru m*m se

rin al aoezaâor ee ee rer rv- 
aas, uxodzzâ,
ciscca date importa* in le- 

cw creaM poetului 
rexpecrir. De cele mai multe 
on recitarea e însoțită de mu
zică pe discuri sau imprimată 
pe bandă ăe magnetofon. De 
exemplu, cînd s-a recitat poe
zia „Partidului" de Mihai Be- 
niuc ș-au făcut exemplificări 
muzicale din poemul „Prind 
visele aripi" de Tiberiu Olah.

Organizarea săptămînală a 
serilor de poezie la dormi
toare a fost încredințată, pe 
rind, organizațiilor V.TM- de 
secție. Acest lucru a creat un 
spirit de întrecere pe ideea: 
cine organizează cea mai fru
moasă seară de poezie.

Tinerii recită versuri în cele 
moi diferite prilejuri: la joile 
tineretului, la serile culturale, 
la reuniuni, în excursii... Ei 
își exprimau printre altele do
rința de a se tipări plachete 
cu cele mai frumoase versuri 
alcătuite tematic. De pildă : 
versuri pentru tineret, poezii 
închinate păcii, versuri de 
dragoste etc.

Prin tot mai multe acțiuni 
educative, inițiate de comite
tul U.T.M. și conducerea clu
bului, poezia este învățată, re
citată cu pasiune și talent, 
mesajul ei fiind tot mai mult 
răspindit in rîndul tineretu
lui.

VIORICA GRIGORESCU

și tineri. Gospodăria colectivă are 
peste 600 de hectare de pășune 
și, deci, mai mult de jumătate 
din puterea ei economică o dă 
sectorul zootehnic. Colectiviștii 
au curățat pășunile, au amenajat 
două grajduri mai vechi și în 
curînd vor începe lucrările de 
construire a unui întreg complex 
zootehnic. Deocamdată sectorul 
e mic, are 22 de vaci, 150 de oi 
și 36 bovine. Brigada de agitație 
a aflat de la conducerea gospo
dăriei colective care va fi în ur
mătorii ani puterea economică a 
acestui sector. Vor fi multe tur
mele și cirezile colectivei și vor 
fi îngrijite de cei mai buni tineri. 
In acest scop și brigada de agi
tație are sarcini precise : să dez
volte la tineri dragostea față de 
munca în acest sector, să lucreze 
cu pasiune și simț de răspundere. 
Brigada de agitație va trece apoi 
pe la cele trei brigăzi de cîmp 
ale colectivei care s-au angajat sa 
zmulgă pămîntului peste 300 de 
tone de grîu, 65 de tone de po
rumb boabe, 150 de vagoane de 
cartofi etc.

O parte din artiștii amatori lu
crează în aceste brigăzi sau e- 
chipe de cîmp. în pauzele de lu
cru aceștia prezintă partea de 
program adecvată muncii respec
tive, cu exemple concrete la zi.

In se a de lechră a c'ubului 
Uzinelor ce mecanica fină —

București
Foto: AGERPRES

tehnică
Tinerii muncitori de la stafia 

C.F.R. Petroșeni au devenit de 
mult prieteni apropiafi ai cărfilor. 
Aceasta și cu ajutorul utemistei 
Sabina Bendea, bibliotecara. Ea 
organizează diferite aefiuni de 
prezentare și popularizare a celor 
mai bune cărfi, a noutăților lite
rare. In ultima vreme s-au orga
nizat numeroase seri literare, au 
fost prezentate cititorilor recenzii 
la cele mai noi romane.

La fel ca literatura politică și 
beletristica este îndrăgită de ti
nerii ceferiști și cartea tehnică. 
Biblioteca tehnică, care numără 
peste 1000 de volume și este 
bine aprovizionată cu reviste de 
specialitate, este frecventată de 
numeroși tineri.

I. CHIRAS
tipograf

Brigada cunoaște sarcinile de plan 
ale gospodăriei. La indicația co
mitetului de partid, instructorul 
brigăzii participă la toate ședin
țele consiliului de conducere al 
colectivei și informează apoi bri
gada despre obiectivele muncii 
din perioada respectivă.

Programul brigăzii artistice de 
agitație va fi prezentat și la sec
torul zootehnic, acolo unde vor 
începe lucrările de construcție. Și 
duminica, odată la două săptă- 
mîni, brigada se reunește pe 
scena căminului cultural, făcînd 
bilanțul muncii pe o perioadă 
mai lungă, evidențiind de data a- 
ceasta succesele întregii gospo
dării în întărirea ei economico- 
organizatorică.

Colectivul de creație al brigă
zii a întocmit un repertoriu care 
poate fi mereu înnoit și prezen
tat ori de cîte ori e nevoie. Ar
tiștii amatori fac raiduri-anchetă 
prin echipele de cîmp, dezvă
luind aspectele pozitive sau nega
tive ale muncii colectiviștilor. 
Munca de calitate dă certificatul 
de intrare în viitor. Obținerea 
belșugului din ce în ce mai mare 
cere o asemenea muncă șl con
știință colectivistă.

A. I. ZAINESCU

Muzeul regional de istorie a parfidului-Galafi. Sala cu exponate 
care ilustrează realizări ale regimului democrat-popular.

zinele „Electromag
netica”. E un ritm 
de furnicar sau de 
stup într-o lumină 
ce te înconjoară 
din toate părțile.

într-o parte a
unei săli, la secția telefonie, o 
fată controlează cu îndemînare 
felul în care funcționează fie
care telefon („dacă doriți pot să 
vă recomand cîteva cărți în le
gătură cu această operație” — 
îmi va spune mai tîrziu). în 
altă secție, tineri și tinere, îm
pletesc cu degete subțiri și re
pezi din sute și mii de fire țesă
tura complicată a centralelor te
lefonice automate. în fața unora 
sînt așezate planșe cu desene la 
fel de complicate.

La fiecare ieșire-intrare a sec
țiilor cîte ceva îți atrage în 
mod deosebit atenția : un afiș 
care anunță o adunare generală 
U.T.M. cu tema „Profilul moral 
al omului de tip nou în muncă 
și viață”, o vitrină cu format e- 
legant din care „Vorbește pos
tul U.T.M. de control”, un pa
nou al inovatorilor, vitrine cu 
bibliografia pentru concursul 
„Iubiți cartea”.

Există aici peste 500 de prie
teni declarați ai cărții, adică 
p artă tori ai insignei. Mai există 
și cercuri în care s-au prezentat, 
s-au recenzat, s-au analizat în 
amănunțime nenumărate cărți. 
Cei care se pregătesc acum pen
tru concurs spun că aseme
nea analize le sînt deosebit 
de folositoare și acum în preaj
ma discuției finale.

In tot cazul Șolohov, G. Niko
laeva, J. Amado, Thackeray, 
Gorki, Eminescu sau Sadoveanu, 
Marin Preda sau Titus Popovici 
le sînt încă și mai apropiați ce
lor de la matrițerie, de la relee, 
de la contori sau strunguri au
tomate unde activitatea în 
cercuri este cea mai intensă.

în fiecare secție există biblio
teci volante cu 50—70 de cărți 
din cele cerute de muncitori ; la 
standul de cărți al uzinei aflu
ența este mare, iar la bibiloteca 
tehnică sînt 6000 de volume 
pentru cele 1600 de fișe la care 
se adaugă și cei care vin să 
consulte pe loc, în fiecare zi, 
cărți ce cuprind soluții pentru 
noile lor probleme (și proble
mele se ivesc zilnic : spune bo- 
binatoarea Văduva Ioana). Mun
citorii și-au creat biblioteci per
sonale (aproape fiecare 
are acasă o asemenea 
tecă).

Așadar se citește mult, 
dreptate tovarășa Ursu 
șef de brigadă de Ia secția con
tori, cititoare fruntașă, cînd îmi 
spunea că majoritatea celor de 

este izvorul 

tînăr 
biblio-

Avea 
Maria,

aici citesc. Care 
acestei pasiuni ?

„.Cronometrele înșirate pe

Scenă din recitalul de balet — producția de fine de an a absoh 
venților școlii de coregrafie din Capitală

Foto; AGERPRES
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masă, desenele, țesătura nemai* 
văzut de coi plicată a centra
lelor, precizia cu care trebuie să 
lucreze la matrițerie („ceasorni
căria noastră”, cum i se spune) 
secția harnicelor strunguri au
tomate, care cere multe cunoș
tințe, noul tip de telefon romî- 
nesc (din material plastic, cu o 
serie de simplificări importan
te, cu un dispozitiv de reglare 
al soneriei etc.) într-un cuvânt 
tehnica nouă aplicată în pro
ducție — iată numai cîteva din
tre argumente.

Cinci sute de tineri sînt elevi 
ai școlilor medii serale. Foarte 
mulți se pregătesc pentru exa
menele de admitere în facultăți 
— din acest an (aproape toți 
și-au ales electronica „nici nu 
vă puteți da seama ce intere
santă este!”, mi-a spus tovarășul 
Gelu Popescu).

...Cojocaru Cornel de la matri- 
țerie, elev în clasa a Xl-a la ce- 
ral care citește „de foarte multă 
vreme” (asta însemnează cel 
mult 13 ani dacă a început a 
citi Ia 7...) vorbește cu încrede
re despre examenul de admitere 
din toamnă și cu multă bucurie 
despre cărți- Visul lui este *ă 
devină „un om al zilelor noa
stre” și trebuie deci să < 
cit mai mulți asemenea
Cărțile îi ajută și ele. Un pro
gres socoate că l-a și făcut în 
privința felului de a citi. Aici 
l-a ajutat mult și concursul „Iu
biți cartea” dezvăluindu-i o serie 
de modalități în care poate fi 
analizată o operă de artă. Și 
dacă înainte nu știa de ce îi plac 
anumiți autori, anumite opere 
literare, acum știe foarte bine.

...Florca Ilie, șef de brigadă 
la secția reglaj relee telefonice, 
are în biblioteca personala peste 
400 de volume. Care-i sînt cele 
mai apropiate ? Desigur „Călă
uza electricianului de telecomu
nicații”, „Telefonia automată”, 
„Bazele telefonice”, „Televiziu
nea -— nimic mai simplu”, pe 
care Ie consultă zilnic, dar și 
versurile Iui Topîrceanu, Ar- 
ghezi, Labiș. Tot pentru facul
tatea de electronică se pregă’’ 
tește. învață cu un prieten stu
dent în anul IV (și se mîndrește 
cu un 8 și un 10 luate de acesta 
acum, în sesiune), totuși odată 
a avut o perioadă grea în care 
credea că trebuie să întrerupă 
studiul... Și atunci... entuziastul 
Pavka din „Așa s-a călit oțe
lul” l-a făcut eă se rușineze pen
tru lipsa de voință... Acum nu e 
singur niciodată, cei mai dragi 
eroi ai cărților citite îi stau me
reu alături și uneori se sfătu
iește îndelung cu ei.

...La poartă îl întîlnesc din 
nou pe omul în halat albastru 
care primește plin de respect, 
ca în fiecare zi, dragi oaspețit 
cărți noi, teancuri de cărți.

EUGENIA GROSU

ur.de


comemoram 
lui 8. L. Caragiale

In aceste zile se desfășoară 
în continuare în țara noastră 
diferite manifestări consacra
te comemorării lui Ion 
Caragiale.

La Casa de cultură a 
nului V. I. Lenin, peste 
de persoane au participat la 
programul artistic dedicat 
marelui nostru scriitor. După 
o conferință despre viața și 
opera lui Caragiale a fost 
prezentat filmul „O scrisoare 
pierdută".

In parcul „8 Mai", în fața 
a numeroși cetățeni, actorul 
Constantin Dinescu de la Tea
trul „C. Nottara" a evocat 
figura clasicului literaturii 
noastre, iar apoi artiști ama
tori de la Casa de cultură a 
raionului 1 Mai au citit frag
mente din 
schițe”.

Luca

raio- 
1 000

„Momente și

Căminul cultural din comu
na Slobozia a cuprins în ac
țiunile sale desfășurate pînă 
acum și o seară literară pe 
tema: viața și opera lui I. L. 
Caragiale. Cu acest prilej, 
formația artistică a căminu
lui a prezentat un program al
cătuit din fragmente drama
tizate din lucrările marelui 
scriitor.

Conferințe urmate de pro
grame artistice au mai avut 
loc la Casa de cultură a ra
ionului 16 Februarie, la clu
buri ale întreprinderilor și in
stituțiilor bucureștene, la bi
blioteci, precum și în nume
roase cămine culturale de la 
sate.

In întîmpînarea 
Conferinței 
naționale 

a femeilor

Lupta pentru apărarea păcii, pentru dezarmare generală și totală

(Agerpres)

Tinerii uzinei și inovațiile
(Urmare din pag. I)

cumcntației tehnice, a schițelor, 
desenelor, recomandă materialul 
Bibliografic ajutător, cu alte cu
vinte, îl sprijină pe tînăr să-și 
cristalizeze bine ideile. De ase
menea, aceste colective urmăresc 
felul cum sînt rezolvate propu
nerile de inovații ale tinerilor 
din secțiile respective, comunică 
concluziile și rezultatul stabilit 
de comisia care analizează pro
punerile de inovații din uzină. 
Mulți tineri au astfel posibilita
tea să rezolve mai bine tema 
respectivă, vin cu soluții noi, 
care ridică valoarea inovației 
sau a raționalizării propuse.

Inițiind un concurs de inova
ții pentru tinerii uzinei, comite
tul U.T.M., împreună cu cabi
netul tehnic și comitetul sindi
catului au trezit și mai mult in
teresul tinerilor pentru inovații 
și raționalizări. Concursul orga
nizat, avînd o tematică întoc
mită pe baza problemelor legate 
de nevoile concrete ale produc
ției de la locurile respective de 
muncă, stimulează tot mai mult 
spiritul creator al tinerilor. 
Comitetul U.T.M. a luat măsuri 
ca în fiecare organizație din 
secție să fie larg popularizat 
acest concurs și să fie orga
nizate acțiuni care să lămu> 
rească tinerilor importanța re
zolvării temei respective. Tot
odată, tinerilor li se recomandă 
materialul de specialitate care 
să-i ajute la elucidarea unor 
probleme legate de rezolvarea 
temei respective. Au fost stabi
lite, de asemenea, criteriile de 
participare la concurs și mijloa
cele de stimulare.

Comitetul U.T.M. se ocupă și 
de popularizarea tinerilor care 
realizează diferite inovații și ra
ționalizări. Fotografiile lor sînt 
expuse la panoul inovatorilor, 
iar în fiecare miercuri la

15, la stația de radioamplificare, 
.în cadrul emisiunii „Inovații și 
inovatori”, sînt prezentați și cei 
mai buni tineri care realizează 
diferite inovații și raționalizări. 
Printre aceștia au fost și lăcă
tușul Nicolae Luca, ale cărui 
inovații au avut anul trecut ea 
efect. economisirea a peste 
200.000 de lei, Constantin Vrîn- 
ceanu, ale cărui inovații apli
cate au dus la economisirea a 
circa 150.000 de lei și alții.

Firește, s-au făcut lucruri 
bune în ceea ce privește antre
narea tinerilor la realizarea de 
inovații și raționalizări. Socotim 
însă că în activitatea noastră 
mai există și rămîneri în urmă. 
Este drept că primul trimestru 
al acestui an a arătat o creștere 
a numărului tinerilor care au 
făcut propuneri de inovații și 
raționalizări la cabinetul tehnic. 
Totuși, numărul acestora este 
încă mic față de nnmărul tine
rilor din uzină, de gradul lor de 
pregătire. în secțiile forjă, sec
ția mecanica, sînt încă puțini 
tineri care participă la realiza
rea de inovații și raționalizări. 
Aceasta se datorește slabei preo
cupări a birourilor organizațiilor 
U.T.M. din aceste secții, precum 
și insuficientei îndrumări acor
date din partea noastră, a co
mitetului U.T.M.

Comitetul U.T.M. este hotărît 
să se ocupe de acum înainte eu 
mai multă atenție de mobiliza
rea tinerilor la realisarea de 
inovații și raționalizări. Avem 
toate condițiile pentru ea nu* 
mărul tinerilor antrenați în ac
țiunea de realizare de inovații 
și raționalizări să crească ți 
mai mult, odată cu creșterea va. 
lorii tehnice a inovațiilor lor.

In întreaga țară au loc nu
meroase acțiuni în întîmpina- 
rea Conferinței naționale a 
femeilor.

In Capi-ala, peste 150 000 
de femei au luat parte, în ul
timele două luni, la ac fi uni
re pentru buna întreținere și 
înfrumusețarea orașului, efec- 
tuînd circa un milion de ore 
de muncă patriotică.

Comisiile de femei de la 
sate își îndreaptă activitatea 
în această perioadă în special 
spre sporirea aportului săten- 
celor la întărirea economico- 
organizatorică a unităților a- 
gricol-e socialiste. în nume
roase G.A.C. fruntașe s-au or
ganizat schimburi de expe
riență și consfătuiri cu colec
tivistele din localitățile înve
cinate, cu colectiviste din 
gospodăriile înființate de cu- 
rînd. De pildă, consfătuirea 
care a avut loc ia G.A.C. „23 
August" din comuna Băileștl, 
fruntașă în creșterea păsărilor, 
a întrunit un mare număr de 
colectiviste din raioanele Băi- 
lești și Craiova.

In regiunea Bacău au fost 
organizate în ultimul timp 20 
de consfătuiri, la care au 
participat peste 2 500 de co
lectiviste, dezbătîndu-se în
deosebi problemele muncii în 
sectorul* legumicol și al creș
terii păsărilor.

Informații
Vineri a plecat în R. P. Po

lonă o delegație a Republicii 
Populare Romîne condusă de 
Al. Sencovici, ministrul In
dustriei Ușoare, care va par
ticipa la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Poznan.

★
La Ambasada R. S. Ceho

slovace din București a avut 
loc o seară de filme documen
tare cehoslovace de scurt me
traj, cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la distrugerea 
de către ocupanții hitleriști a 
localității Lidice. Au fost pre
zentate filmele „Balada copi
lului “ și „Sala pașilor pier- 
duți“.

★
Finala celui de-al XI-lea 

concurs al echipelor și for
mațiilor artistice ostășești, 
care s-a desfășurat timp de 
două zile în sala Uranus din 
Capitală, a luat sfîrșit.

Vineri seara, artiștii ama
tori au prezentat un spectacol 
la Teatrul de vară ^N. Băl- 
cescu", cuprir.zind selecțiuni 
din programele prezentate la 
finală. Spectacolul s-a bucurat 
de un frumos succes.

(Agerpres)

tractoristul

-------®-

Intr-o dimineață

(Urmare din pag. 1) 
sfeclă? Peste 11001 Cîfi — le 
cea de a doua prașilă a „porum
bului 5000” care cuprinde foaia 
suprafafa de 800 de ha? Deocam
dată numai 700, dar mîine vor 
trece aici și cei care 
lucrările la sfecla de 
lipsește ? Nimeni I

Cînd am ajuns la 
nostru, acesta se sfătuia cu pon- 
tatorul și prășise mecanic cîteva 
hectare de porumb. Abia atunci 
inginerul m-a întrebat :

— Uite că nici n-am apucat să 
aflu pentru ce ați venit la noi în 
gospodărie. Aproape că s-a dus o 
Zj întreagă de muncă.

Venisem în gospodăria de aici 
cu gîndul să povestesc despre 
un fapt din care să se vadă dra
gostea oamenilor pentru gospodă
ria lor colectivă. Și iată că n-am 
putut să găsesc unul singur. în
tr-o singură dimineafă am înlîlnit 
peste 2000 de asemenea fapte. 
Fiindcă, în dimineața aceea obiș
nuită, ca și în dimineața urmă
toare, cîf și în celelalte de mai 
înainte, peste 2000 de oameni 
harnici — colectiviștii — erau pre- 
zenți pe loturile gospodăriei. 
Și ce înseamnă aceasta altceva 
decît dragostea de colectivă ?

La Fabrica „SIN" din Capitală se află în curs de finisare o nouă 
secfie de leucanol, produs auxi liar folosit la fabricarea cauciu
cului sintetic, în fotografie : insta latorul Dumitru Cloancă lucrînd 
la instalarea unor ventile pentru aparatura noii secții

Foto: AGERPRES

Ne-am întîlnit aci — a spus 
M. Ralea — pentru a dezbate 
împreună cea mai importantă 
și mai arzătoare problemă a 
zilelor noastre, problema care 
preocupă în cel mai înalt grad 
pe toți oamenii cinstiți din lu
mea întreagă — problema 
păcii și a războiului.

Poporul nostru, angajat în
tr-o măreață operă construc
tivă, este sincer atașat cauzei 
păcii. Călăuziți de partidul 
clasei muncitoare, înaintăm 
neabătut pe drumul de victo
rii al socialismului. Privind 
chipul nou al țării, veșmintele 
luminoase, pline de frumusețe 
pe care le-au îmbrăcat orașele 
și satele, noile uzine ce se 
înalță, șantierele mereu mai 
numeroase ce apar pretutinde
ni, ogoarele fără haturi ale 
gospodăriilor colective, încer
căm un legitim sentiment de 
mîndrie 
facție și 
censiunea 
noastre.

Mărețele schimbări înnoi
toare petrecute în viața 
poporului nostru se datoresc 
muncii creatoare, avîntate a 
eroicei clase muncitoare, țără
nimii și intelectualității. Aces
te succese ilustrează justețea 
și clarviziunea politicii Parti
dului Muncitoresc Romîn, cîr- 
maciul înțelept și încercat al 
poporului nostru.

Niciodată în întreaga sa is
torie țara noastră nu a cunos
cut o asemenea unitate a tu
turor forțelor sale creatoare în 
jurul partidului și guvernu
lui, a conducerii țării. Nici un 
om care-și iubește cu adevă
rat patria nu poate sta deo
parte de gigantica operă cons
tructivă pe care harnicul nos
tru popor o înfăptuiește.

Pe deplin încredințată că 
realizările pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialismului 
în patria noastră sînt o con
tribuție la întărirea forțelor 
păcii în lumea întreagă, miș
carea pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă își mani
festă adeziunea la măreața o- 
peră constructivă ce se înfăp
tuiește, sub conducerea parti
dului, pentru înflorirea pa
triei, pentru prosperitatea po
porului nostru.

In continuarea expunerii 
sale, M. Ralea a subliniat că 
în prezent nu există problemă 
mai stringentă, mai de răspun
dere pentru țari și popoare 
decît preîntîmpinarea unui 
nou război.

Cele două războaie mondi
ale în viitoarea cărora a fost 
aruncată în trecut omenirea 
au adus zeci de milioane de 
jertfe omenești și pierderi in
calculabile. înțelege însă ori
cine că în cazul unui nou 
război mondial, acum, cînd 
tehnica militară a cunoscut o, 
dezvoltare nemaipomenită, 
cînd există arme cu o uriașă 
capacitate de distrugere, ca. 
lamitățile pe care el le-ar 
aduce popoarelor ar fi incom
parabil mai mari decît acelea 
ale trecutelor războaie mon
diale.

Spre fericirea popoarelor, 
spre binele cauzei păcii, în 
viața internațională au avut 
loc schimbări radicale, care au 
o influență hotărîtoare asu
pra dezvoltării evenimentelor. 
Trăim într-o epocă în care for
țele păcii și progresului pre
cumpănesc asupra forțelor 
războiului și agresiunii, iar a- 
ceastă superioritate în rapor
tul de forțe se accentuează 
necontenit în favoarea forțe
lor care apară pacea.

Analizarea realităților con
temporane, a proceselor ai că
ror martori și participant 
sîntem, demonstrează că în 
prezent adepților războiului li 
se opun forțe uriașe, în 
tinuă creștere.

Forța fundamentală a 
rării păcii, principala ei 
zășie este sistemul mondial 
socialist — comunitate a po
poarelor libere și suverane 
care construiesc orînduirea 
nouă, socialismul și comunis
mul. Prin strălucitele victorii 
obținute pe tărîmul construc-

patriotică, de satis- 
bucurie pentru as- 
neîntreruptă a țării

con-

Teatrul lui Caragiale

sarcină centrală a timpului nostru
Expunerea acad. Mihail Ralea

ției pașnice în folosul omului, 
prin gigantica forță materială 
și morală, prin capacitatea de 
atracție pe care o exercită 
politica lui de apărare consec
ventă a păcii, sistemul mon
dial socialist s-a transformat 
în factorul determinant al 
dezvoltării istorice în direcția 
corespunzătoare intereselor 
tuturor popoarelor, în direcția 
păcii și progresului. Are o în
semnătate deosebită pentru 
cauza păcii faptul că Uniunea 
Sovietică, țările socialiste dis
pun de o uriașă capacitate de 
apărare și ripostă față de ori
ce tentative de agresiune din 
partea adversarilor păcii; în 
mîinile țărilor socialiste cele 
mai moderne arme reprezcr-.- 
tînd un factor esențial de frî- 
nare a tendințelor agresive ale 
amatorilor de aventuri.

Alături de țările socialiste, 
țările independente din Asia, 
Africa, America Latină, care 
au scuturat lanțurile colonia
lismului și care sînt profund 
interesate în menținerea păcii, 
joacă un rol tot mai activ în 
viața internațională. Mărețul 
proces istoric al prăbușirii 
sistemului colonial subminea
ză continuu pozițiile forțelor 
agresiunii, întărește pozițiile 
apărătorilor păcii.

Constituie un fenomen po
zitiv al vieții internaționale 
și politica altor state nesocia- 
liste, care, înțelegînd perico
lul pe care-1 implică partici
parea la blocurile militare 
agresive, se pronunță pentru 
neutralitate și dezvoltarea re
lațiilor de 
țările.

Cea mai 
combativă 
pace este 
Lupta ei activă în țările ca
pitaliste pentru satisfacerea 
revendicărilor economice, pen
tru un trai mai bun, pentru 
drepturi și libertăți democra
tice, împotriva ofensivei reac- 
țiunii și recrudescenței fascis
mului se împletește tot mai 
strîns cu lupta împotriva 
cheltuielilor necesitate de 
pregătirile de război, împo
triva bazelor militare străine, 
a pactelor agresive, într-un 
cuvînt cu lupta pentru pace.

Unul din factorii importanți 
ai vieții internaționale îl con
stituie dezvoltarea continuă a 
marii noastre mișcări, mișca
rea contemporană împotriva 
războiului, pentru apărarea 
păcii. Forța acestei mișcări 
constă în caracterul ei de ma
să, activ și eficient, în faptul 
că la ea participă organizații 
naționale și internaționale, u- 
niuni și organizații sindicale, 
de femei, de tineret, studenți, 
personalități de vază de cele 
mai diferite concepții politice, 
filozofice și religioase. La 
baza acțiunilor lor unite stă 
năzuința comună spre asigu
rarea unei păci trainice, con
vingerea că în zilele noastre 
masele pot avea un rol tot 
mai activ în rezolvarea pro
blemelor vieții internaționale, 
în continuare, vorbitorul s-a 
referit la 
de masă și de personalități 
din țările '' ' '
o poziție 
pace — subliniind că toate a- 
cestea ilustrează creșterea și 
lărgirea mișcării pentru pace.

De aici, din adunarea noas
tră, ne reafirmăm simpatia, 
sprijinul, solidaritatea cu toți 
cei care înțelegînd marele 
comandament al vremii noas
tre și-au dat mîna în apărarea 
vieții. Referindu-se la tabloul 
însuflețitor al uriașelor forțe 
contemporane, care se contra- 
pun adepților agresiunii, vor
bitorul a subliniat: Dacă toate 
aceste forțe vor acționa unite, 
din ce în ce mai activ și mai 
organizat, războiul va putea 
fi preîntîmplnat, iar pe măsu
ra întăririi continue a lagăru
lui socialist, a tuturor forțe
lor care apără pacea, se ivește 
posibilitatea ca războiul mon
dial să fie exclus definitiv 
din viața societății.

Popoarele se conving tot 
mai mult că lupta pentru pa
ce trebuie dusă în prezent,

colaborare cu toate

consecventă și mai 
luptătoare pentru 
clasa muncitoare.

o serie de acțiuni

occidentale care au 
militantă pentru

fără a aștepta ceasul al 12- 
lea, momentul cînd bombele 
ar cădea și cînd eforturile 
de stăvilire a războiului ar 
deveni zadarnice.

Arătînd că în prezent exis
tă o singură alternativă : ori 
coexistența pașnică, ori un 
război pustiitor, vorbitorul a 
subliniat:

Țările socialiste se pronun
ță ferm și consecvent pentru 
coexistența pașnică între cele 
două sisteme — capitalist și 
socialist. Ele pornesc de la 
ideea că, pentru a învinge, 
socialismul nu are nevoie de 
război.

Popoarele lumii cunosc și 
acordă o înaltă apreciere po
liticii externe dinamice și 
realiste a guvernului Uniunii 
Sovietice, inițiativelor și pro
punerilor sale constructive, 
îndreptate consecvent spre 
micșorarea încordării interna
ționale, zădărnicirea acțiunilor 
cercurilor agresive, conso
lidarea păcii. Uniunea Sovie
tică, toate statele socialiste, 
militează neobosit pentru re
glementarea problemelor in
ternaționale litigioase și ne
rezolvate, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între state, pen
tru unirea forțelor interesate 
în înfăptuirea acestor țeluri 
nobile.

In cadrul acestei politici de 
coexistență pașnica, țările so
cialiste acționează în perma
nență pentru dezvoltarea re
lațiilor economice reciproc 
avantajoase, pentru schimburi 
culturale menite să contribuie 
la mai buna cunoaștere și 
apropiere între popoare. Toa
te aceste inițiative și acțiuni 
de politică externă sile țărilor 
socialiste au un profund ră
sunet în inimile milioanelor 
de oameni cinstiți de pretu
tindeni, întăresc convingerea 
popoarelor că lagărul socialist 
este purtătorul stindardului 
păcii, determină continue de
plasări în direcția favorabilă 
cauzei păcii. Tot mai mulți 
oameni se conving că politica 
„războiului rece“, a „pozițiilor 
rigide" este o politică nerea- 
listă, mioapă, lipsită de per
spectivă. Este caracteristic în 
această privință, de pildă, 
faptul că în ciuda măsurilor 
de discriminare și a opre
liștilor în domeniul comerțu
lui internațional la care re
curg adversarii colaborării in
ternaționale, în ciuda efortu
rilor pe care le depun iniția
torii Pieței comune — bloc 
economic destinat să promo
veze interesele monopolurilor 
și ale sistemului lor agresiv 
N.A.T.O. — oameni de afaceri 
lucizi din Occident se pro
nunță tot mai deschis pentru 
relații comerciale cu țările 
socialiste, relații pe care viața 
le și impune cu necesitate.

Promovînd politica de co
existență pașnică, nu ignorăm 
nici un moment că ea nu nu
mai că nu exclude, ci presu
pune în mod necesar lupta de 
idei între socialism și capita
lism, iar noi înțelegem să 
milităm în mod consecvent 
pentru afirmarea superiorită
ții ideologiei socialiste, pă. 
trunsă de cel mai profund 
umanism, de spiritul păcii, 
prieteniei și înțelegerii între 
popoare.

Soluția radicală pentru asi
gurarea păcii — a subliniat 
în continuare vorbitorul — o 
constituie dezarmarea genera
lă și totală, probicma numă
rul unu a vieții internaționale. 

„Dezarmarea generală — 
spunea laureatul premiu
lui Nobel, profesorul ame
rican Linus Pauling — a 
devenit azi temelia teme
liilor vieții și libertății po
poarelor". Un asemenea mod 
de a sugera soluția-cheie pen
tru evitarea unui război ato
mic ar trebui însușit de toți 
compatrioții săi, inclusiv
membrii așa-numitei societăți 
utopice americane care își
pierd timpul cu amenajarea 
unui atol rătăcit în sudul Pa
cificului într-un fel de „arcă 
a lui Noe" pentru un grup

pe scena■■ criind prietenului 
său Missir, Cara
giale îl roagă să 
transmită lui lacob 
Negruzzi, cu care 
colabora la opere
ta „Hatmanul Bal

tag” următorul sfat:
„Să nu caute inspirația la un 

chilometru distanță, cînd o poa
te avea sub mină”.

Sfatul ăsta și l-a dat și lui în
suși, la compunerea celor patru 
comedii pe care ni le-a lăsat. Și 
s-a ținut de el. Teatrul lui pro
vine din observarea mediului în 
care a trăit, cercetat prin oche
larii malițioși ai unui miop că
ruia nu i-a scăpat vreodată nici 
ultimul amănunt din viață. Su
biectele, ca și figurile care-i 
populează piesele, le-a descope
rit prin locurile pe unde l-au 
aruncat nevoile zilei. Gazetar în 
Capitală dă „O noapte furtu
noasă” și „Conul Leonida fața 
cu Reacțiunea”. Locul de acți~ 
une al ambelor piese este ma
halaua bucureșteană. Ajuns re
vizor școlar, prin bunăvoința 
celor ce voiau să scape de pre
zența lui în București, Ion Luca 
trăiește cîtva timp prin orășele 
de munte, și se-ntoarce în Ca
pitală cu capodopera teatrului 
lui și a ’ ’
naționale — „O scrisoare pier
dută” al cărei cadru de joc este 
„capitala unui județ de munte”. 
Tot pe aci a găsit și sîmburele

dramaturgiei noastre

dramei țărănești „Năpasta”. Re
venit în București, cu tipurile 
de bărbieri, cămătari, femei u- 
șoare, ipistați și chelneri, cunos
cute prin cartierele mărginașe 
ale Capitalei construiește farsa 
„D’ale Carnavalului”.

Creaturile lui Caragiale, rupte 
din viață, dar trecute prin a- 
Iambicul darului lui de sinteză, 
sînt creionate cu atîta putere de 
generalizare, încîț devin tipuri 
care oglindesc întregi categorii 
sociale. Se știe că mai toate o- 
rașele de reședință ale județelor 
de munte s-au crezut inspiratoa
rele lui Caragiale pentru „Scri
soarea pierdută”, și au identifi
cat în concetățeni de-ai lor fie 
pe Cațavencu, fie pe Pristanda, 
fie triunghiul adulterin Trahana- 
che-Zoe-Tipătescu, fie pe toți îm
preună. Tot așa, cele cîteva tră
sături care arată abuzurile neo
menoase ale lui Chiriac, sergent 
în garda civică, au mobilizat 
împotriva lui Caragiale întreaga 
gardă care s-a recunoscut zugră
vită în completul său, prin două 
aruncături de pensulă.

Caragiale însuși, protestînd în 
fața autorităților judiciare îm
potriva bagatelizării operei sale 
pe scenă, scrie:

„...lucrările mele fiind, nu 
niște bufonerii, menite să paro- 
dieze în treacăt persoane reale, 
ci niște lucrări de artă cu in
tenția de a înfățișa într-un mod 
mai durabil tipuri”.

de Sică Alexandrescu
artist al poporului

La începutul carierei lor sce
nice, piesele lui Caragiale au 
fost bine interpretate; seva sa
tirei mustea în fiecare replică, 
în fiecare moment de joc. Măr
turie stau chiar încercările ce
lor vizați de a impune scoate
rea lor de pe afiș, manevrele 
furioase ale monstruoasei coali
ții șfichiuite cu putere.

Dacă, în condițiile vitrege de 
atunci, satira își atingea ținta, 
este pentru că piesele lui Cara
giale au avut parte, la începutul 
carierei lor, de o mină regizo
rală înzestrată. Era mîna lui 
Caragiale însuși! După 23 Au
gust, mai ales, a aflat întreaga 
omenire că în țara noastră a 
trăit un scriitor de teatru — 
I. L. Caragiale — care-și are lo
cul printre clasicii literaturii 
universale. Sînt mai puțini cei 
care știu că el a fost și un mare 
regizor. Piesele lui Caragiale au 
fost puse în scenă de Caragiale. 
Datorită acestei împrejurări, ra
portul spiritual dintre scrisul 
dramatic și jocul scenic — echi
librul foarte fragil pe care se 
sprijină convenția teatrală — a 
fost stabilit într-o înțelegere to
tală de cele două elemente ho
tărîtoare — autor și regizor.
Regizorul Caragiale înțelegea

pe autor, cunoștea toate resor
turile subtile ale creației sale, 
știa ce intenții ascunde fiecare 
cuvînt, fiecare replică și putea 
cu deplină competență să alea
gă culorile firelor ce trebuiau 
să învioreze canavaua dramatică.

Un tînăr scriitor, care semna 
Tudor Arghezi, a spus pe vre
muri despre autorul „Scrisorii 
pierdute”:

„Caragiale făcea parfume din 
miazme”.

Această formulă care spune în 
două cuvinte tot, se potrivește 
și regizorului Caragiale. El a îm
bibat vestmintele personajelor 
caragialești — cînd le-a chemat 
pentru prima oară la viață — 
cu aceste ciudate și fără seamăn 
parfumuri. Mulți dintre inter- 
preții creatori au ieșit pe scenă 
cîteva decenii, purtînd fără s-o 
schimbe, această îmbrăcăminte 
parfumată și, astfel, adierea a- 
cestor miresme, trecute de două 
ori prin filtrele artei lui Cara
giale, au ajuns pînă la noi și 
ne-au înviorat munca de recon
siderare a teatrului său.

Aceasta este legătura dintre 
vechile reprezentații a căror rea
lizare se datorește lui Caragiale 
însuși, și spectacolele făcute de 
la 1948 pînă azi. Așa trebuie

înțeleasă păstrarea tradiției de 
joc în teatrul lui Caragiale pe 
care noi am afirmat-o de atîtea 
ori. De o reconstituire a specta
colelor de pe vremuri nici vorbă 
nu poate fi.

Să nu uităm în primul rînd 
că, în timpul vieții lui Caragia
le, la fel ca și după moartea 
dramaturgului, piesele lui n-au 
avut o soartă fericită. „D’ale 
Carnavalului” a întrunit numai 
37 de . spectacole, risipite de-a 
lungul a 60 de ani. „Conul Leo
nida față cu Reacțiunea” a a- 
părut pe scena oficială abia în 
anul cînd închidea ochii auto
rul și „Noaptea furtunoasă”, 
maltratată de la premieră, a ur
mat o cale grea. în condițiile 
vitrege în care s-a jucat, inter
pretarea lor nu s-a putut crista
liza în tipare trainice care să 
lase urme. Singură „Scrisoarea 
pierdută”, impusă din prima zi 
de entuziasmul popular, a izbu
tit să se strecoare printre adver
sități și primejdii de tot felul, 
ca să adune 250 de reprezenta
ții, pînă la reluarea din zilele 
noastre, cu care s-a început re
punerea în drepturi a operei lui 
Caragiale.

Această restabilire s-a făcut 
ținîndu-se seamă, firește, în pri
mul rînd, de amintirea prețiosu
lui aport al lui Caragiale în 
cele dintîi montări — mai pre
cis, în montarea „Scrisorii pier
dute”. A fost apoi înlăturat bur-

lestul cultivat de oficialitate, 
care năpădise teatrul lui Cara
giale ca o pecingine. înțelese 
în lumina învățăturii marxist- 
leniniste, implicațiile sociale ale 
satirei au fost valorificate cu 
grijă, ferindu-le de îngroșări an. 
tiartistice. In sfîrșit, sfaturile 
din cărțile lui Stanislavski ne-au 
urmărit în munca noastră.

La fiecare reluare — în 1952 
cu prilejul centenarului, în 1956 
pentru Festivalul din Paris, în 
1958 cînd ne-am prezentat cu 
„Scrisoarea pierdută” la un 
greu examen — jucînd în fața 
publicului sovietic și al oame
nilor de teatru din Moscova — 
munca era luată de la început. 
Se descopereau noi sensuri în 
poezia dramatică a marelui dis
părut, care îmbogățeau jocul, 
creînd noi sarcini interpreților.

La fel s-a procedat și azi.
Totodată s-au făcut noi mon

tări plastice, sub conducerea 
maestrului emerit, scenograful 
Brătășanu. Distribuțiile au fost 
revizuite. Apar interpreți noi în 
multe roluri. Iar „D’ale Carna
valului” va fi jucată numai de 
tineri — echipă simbol a viitoa
rei generații de interpreți cara
gialești, adunată în jurul artis
tului poporului Grigore 
Birlic.

Din vechile înscenări 
mas decît... concepția și 
rul.

Vasiliu

n-a ră- 
regizo-

de persoane riguros selecțio
nate. N-ar fi mai înțelept ca 
eforturile comune ale oameni
lor de stat, diplomaților și ale 
tuturor oamenilor planetei 
noastre să se unească pentru 
o conviețuire pașnică în fo
losul tuturor, astăzi cînd pînă 
și o greșeală tehnică sau ne
bunia unor maniaci ar putea 
fi seînteia în stare să dezlăn
țuie un incendiu termo
nuclear ?

Țările socialiste militează 
consecvent pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale. 
Programul dezarmării gene
rale și totale, prezentat pen
tru prima oară de Uniunea 
Sovietică, a pătruns în con
știința tuturor popoarelor, a 
fost îmbrățișat de masele cele 
mai largi.

După ce a evidențiat pro
punerile și eforturile depuse 
de delegațiile țărilor socialis
te la actuala conferință de la 
Geneva, vorbitorul a spus :

Din păcate rezultatele ob
ținute pînă în prezent la Ge
neva sînt departe de a fi sa
tisfăcătoare. Răspunderea a- 
parține puterilor occidentale. 
Delegația Statelor Unite a 
prezentat propuneri proprii 
cu o mare întîrziere, cîf des
pre conținutul acestora s-a 
putut constata inconsistența 
în ce privește măsurile reale 
de dezarmare și în schimb ca
racterul foarte amănunțit în 
ce privește obținerea de a- 
vantaje militare unilaterale și 
instituirea unor măsuri 
control fără dezarmare, 
fapt măsuri de spionaj mili
tar.

Desigur, nu ne-am închipuit 
că drumul spre un acord cu 
privire la dezarmare va fi 
ușor de parcurs. Țările socia
liste manifestă dorința de a 
depune în continuare eforturi 
pentru a se învinge greutăți
le. pentru a se găsi căi de a- 
propiere a pozițiilor.'

Pînă acum însă, formula 
americană „experiențe și tra
tative" s-a dovedit a fi vala
bilă numai pe jumătate și 
anume în prima ei parte. Sînt 
deja două luni de cînd lumina 
incandescentă a ciupercilor 
exploziilor atomice din zona 
insulei Christmas a dat în vi
leag intenția cercurilor agre
sive de a înteți cursa înarmă
rilor, de a accentua și mai 
mult încordarea internaționa
lă. Ignorînd apelurile la ra
țiune, valurile de proteste ale 
opiniei publice ce se succed 
cu amploare crescîndă, ace
leași cercuri au trecut la ex
plozii nucleare în păturile 
superioare ale atmosferei, în
vecinate cu spațiul cosmic. 
Guvernul Statelor Unite și-a 
asumat astfel o grea răspun
dere pentru extinderea cursei 
înarmărilor în Cosmos, pen
tru noile prejudicii pe care le 
aduce păcii. De la această tri
bună condamnăm cu indig
nare asemenea acte contrare 
intereselor securității și pro
gresului popoarelor. Spațiul 
cosmic trebuie să fie o zonă a 
păcii, un laborator de cerce
tări și colaborare în folosul 
tuturor.

O problemă esențială a vie
ții internaționale este proble
ma germană. Ignorînd lecțiile 
istoriei, participanții la blocul 
agresiv N.A.T.O. încurajează 
activitatea militariștilor vest- 
germani, care nu-și ascund 
intențiile revanșarde.

Pornind de la interesele tu
turor popoarelor europene, 
care au dat grele jertfe în 
lupta împotriva agresiunilor 
hitleriste, statele socialiste 
militează pentru lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, prin înche
ierea tratatului de pace cu 
Germania și normalizarea pe 
această cale a situației din 
Berlinul occidental. Soluționa
rea problemei germane poate 
fi abordată numai pomin- 
du-se de la realitățile vieții 
— existența celor două state 
germane, necesitatea respectă
rii suveranității R. D. Germa
ne, a curmării regimului de 
ocupație în Berlinul occiden- 
tal

Referindu-se la o serie de 
alte exemple ale politicii pro
movate de cercurile imperia
liste agresive, vorbitorul a 
spus în continuare: Politica 
ostilă păcii și înțelegerii in
ternaționale este condamnată 
de popoare, suferă eșec după 
eșec, duce la izolarea promo
torilor ei. Cu amărăciune re
cunoaște comentatorul ameri
can Roscoe Drummond că 
„exista o dificultate tot mai 
mare în impunerea punctului 
nostru de vedere. Am pierdut 
poziții importante în influen
țarea statelor".

Actuala situație internațio
nală impune guvernelor țări
lor occidentale să dea dovadă 
de tot mai multă înțelepciune 
politică, să nu ignoreze rea
litățile majore ale contempo
raneității.

Ocupîndu-se apoi de politi
ca externă a R. P. Romîne, 
M. Ralea a arătat că conținu
tul acesteia este determinat de 
caracterul orînduirii noastre 
interne socialiste. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că „alături de celelalte 
țări socialiste, Republica 
Populară Romînă duce o po
litică de apărare fermă a pă
cii, de micșorare a încordării 
internaționale și de promova
re a coexistenței pașnice".

Piatra unghiulară a politicii 
noastre externe o reprezintă 
prietenia și alianța de 
nezdruncinat cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări so
cialiste, întărirea neîncetată a 
sistemului mondial socialist. 
Intre poporul romîn și po-

de 
de

poarele Uniunii Sovietice și 
i din celelalte țări socialiste e- 
. xistă relații de strînsă prie-
! tenie și frățească colaborare.
l Peste cîteva zile va avea loc 
i în țara noastră un eveniment 

important: vizita delegației 
i de partid și guvernamentale 

sovietice, în frunte cu eminen- 
k tul luptător pentru comunism 
. și pace, N. S. Hrușciov. Po

porul nostru se pregătește să 
întîmpine cu căldură pe solii 

i marelui popor sovietic, con-
i structor al comunismului.

R. P. Romînă militează con.
■ secvent pentru dezvoltarea 

relațiilor cu toate țările in-
i diferent de orînduirea lor so-
■ cial-economică.
J An de an s-au dezvoltat
* relațiile diplomatice, econo

mice și culturale ale țării 
noastre cu statele ce și-au

5 cucerit independența din Asia, 
Africa și America Latină.i

Propunerile țării noastre 
, privind crearea unei zone
, denuclearizate în sud-estul
, Europei și înfăptuirea unei

largi colaborări balcanice au 
‘ găsit un puternic răsunet. Ele
' devin cu atît mai actuale a.

cum cînd numeroase state re
cunosc însemnătatea stabilirii 
de zone denuclearizate ca un 
pas important spre înfăptui
rea dezarmării generale și to
tale.

M. Ralea a subliniat apoi 
caracterul larg, reprezentativ 
al mișcării pentru pace din 
țara noastră și a trecut în re
vistă principalele ei activități 
pe plan intern și internațio
nal, spunînd între altele:

In colaborare cu organiza
țiile de masă și obștești, co
mitetele de luptă pentru pace 
de pe întreg cuprinsul țării au 
organizat diverse manifestări 
la care au luat parte zeci și 
sute de mii de cetățeni care 
și-au exprimat adeziunea de
plină față de politica de pace 
și înțelegere între popoare 
promovate de statul nostru. 
Munca entuziastă a zecilor de 
mii de activiști obștești ai co
mitetelor de luptă pentru 
pace a cuprins toate catego
riile sociale, unind în cadrul 
manifestărilor pentru pace oa
meni de cele mai diferite pro
fesiuni, preocupări, reprezen
tanți ai cultelor.

Arătînd că în țara noastră, 
ideea convocării Congresului 
Mondial pentru 
generală și pace, __________
loc luna viitoare la Moscova, 
a fost îmbrățișată călduros, 
M. Ralea a subliniat largul 
ecou de care această inițiati
vă se bucură în întreaga lu
me.

Acțiunea de sprijinire a 
Congresului, de mobilizare a 
opiniei publice în jurul idei
lor pentru care a fost convo
cat, se desfășoară cu intensi
tate crescîndă. Peste 50 de 
deputați și 100 de membri ai 
Academiei Naționale de Lite
ratură din India patronează 
o largă mișcare de adeziune 
la țelurile Congresului. Con
siliul național al partizanilor 
păcii din R.A.U. a publicat 
un apel către toți cetățenii 
țării prin care îi cheamă să 
sprijine activ Congresul mon
dial. Un mare număr de per
sonalități dintre care multe 
nelegate de Consiliul Mondial 
al Păcii, cum ar fi Jomo Ke- 
nyata, Cyrus Eaton, canonicul 
John Collins, Albert Schwei
tzer, scriitorul Somerset Maui 
gham au declarat că împărtă
șesc ideile nobile care sînt la 
baza Congresului.

Congresul va prilejui o dis
cuție liberă și sinceră asupra 
tuturor problemelor privind 
pacea și dezarmarea, cu par
ticiparea reprezentanților a 
diferite pături sociale, concep
ții politice și religioase. Acor
dăm o deosebită importanță 
faptului că discuția de la Con
gres își propune să se mate
rializeze într-o largă acțiune 
în favoarea dezarmării.

Delegații noștri vor trebui 
să aducă la Congres o contri
buție activă la discutarea tu
turor problemelor. Călăuza lor 
va fi dorința sinceră de înțe
legere și colaborare în slujba 
păcii, a întregului nostru po
por.

Delegații pe care îi vom 
alege vor exprima la Congres 
sentimentele și hotărîrea ce 
ne animă pe toți de a munci 
neprecupețit pentru înflorirea 
și întărirea patriei socialiste, 
principală contribuție pe care 
o aduce R. P. Romînă în fron
tul luptătorilor pentru pace. 

Delegației noastre la Con
gresul Mondial pentru dezar
mare generală și pace să-i în
credințăm^ mandatul de a a- 
firma hotărîrea poporului ro- 
mîn de a lupta consecvent 
pentru destinderea încordării 
internaționale, stăvilirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarma
rea generală și totală.

Delegația noastră va milita 
pentru apropierea, coeziunea 
tuturor celor ce sînt sincer a- 
tașați cauzei păcii, fără deo
sebire de opinii sau credințe. 

In încheiere M. Ralea a 
spus:

Drumul spre o pace traini
că este cel al luptei active a 
popoarelor. In această luptă 
poporul romîn, ca și pînă a- 
cum, își va aduce întreaga 
contribuție.

Privim cu optimism viitorul. 
Forțele ce apără pacea sînt 
imense. Luptînd unite, ele sînt 
capabile să zădărnicească u- 
neltirile dușmanilor păcii și să 
asigure popoarelor un climat 
prielnic muncii 
toare.

Adevărul și 
triumfa ! Cauza 
neînvins I

dezarmare 
ce va avea

pașnice, crea’

rațiunea vor 
păcii este de



Convorbiri ale Iul
N.S.HrușciovcuJ. Radar,
A. Novotny și J. țedenbal

TRATATIVELE PENTRU DEZARMARE
DE LA GENEVA

GENEVA 8 (Agerpres). — 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare a reluat la 8 
iunie discutarea lucrărilor 
subcomitetului pentru înceta
rea experiențelor nucleare.

După cum se știe, problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară a fost discutată 
in ședința plenară a Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare la 9 mai, însă luna 
trecută tratativele în acest 
subcomitet nu au înregistrat 
nici un progres. De vină este

poziția S.U.A. ?i Angliei, care 
se încăpățînează să nu accep
te de fapt ca bază pentru tra
tative propunerile țărilor neu
tre. Această tendință dăună
toare a puterilor occidentale 
s-a manifestat dar și în șe
dința plenară din 8 iunie a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, in cadrul că
reia au luat cuvîntul repre
zentanții S.U.A., U.R.S.S.,
Suediei, Rominiei, Italiei și 
Bulgariei.

Pentru folosirea spațiului cosmic
în scopuri pașnice

GENEVA 8 (Agerpreș). — 
La 7 iunie, delegația sovieti
că în subcomitetul juridic al 
Comitetului O.N.U. pentru fo
losirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice a prezentat 
spre examinare două propu
neri : un proiect de declara
ție asupra principiilor funda
mentale ale activității statelor 
în domeniul cercetăriirși fo
losirii spațiului cosmic si un 
proiect de acord internațional 
cu privire la salvarea cosmo- 
nauților și navelor cosmice 
care au făcut o aterizare for
țată.

Prof. G. I. Tunkin, repre
zentantul Uniunii Sovietice în 
subcomitet, care a luat cuvîn- 
tul în ședința din 7 iunie, a 
arătat că principala problemă 
internațională în domeniul 
explorării Cosmosului o con
stituie interzicerea folosirii 
spațiului cosmic în scopuri mi
litare, adică neutralizarea și 
demilitarizarea lui.

în proiectul de declarație 
sovietic se propune să se sta
tornicească următoarea normă 
de drept internațional: ni
meni nu poate formula pre
tenții la extinderea suverani
tății asupra spațiului cosmic 
și asupra corpurilor cerești, 
spațiul cosmic și corpurile ce
rești fiind deschise pentru a 
fi cercetate și folosite de toa
te statele. Folosirea sateliților 
artificiali pentru culegerea de 
informații cu caracter de spio-

naj este incompatibilă cu țe
lurile înalte care stau în fața 
omenirii în domeniul exploră
rii spațiului cosmic.

Reprezentantul S.U.A. nu 
numai că a refuzat să accep
te propunerile sovietice, dar, 
după cum s-a aflat ulterior, a 
respins sugestia delegației so
vietice de a prezenta un pro
iect de propunere comun so
viete-american.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul R. P. Romine, GEORGE 
MACOVESCU, a spus:

în timp ce, din însărcinarea 
O.N.U., aici, la Geneva, se 
duc tratative in vederea folo
sirii spațiului cosmic exclusiv 
în scopuri pașnice, guvernul 
Statelor Unite a luat hotări- 
rea de a efectua experiențe 
cu arme nucleare și în Cos
mos. Popoarele nu vor uita 
niciodată că Statele Unite au 
inițiat cursa înarmărilor nu
cleare pe pămînt. Ele nu vor 
uita că tot Statele Unite sînt 
acelea care în prezent extind 
această cursă în spațiul cos
mic. Din analiza obiectivă a 
tratativelor în subcomitetul 
pentru interzicerea experien
țelor nucleare constatăm cu 
părere de rău că s-a ajuns 
la un impas. Acest impas se 
datorește exclusiv 
gide a puterilor 
care au respins 
realiste, temenic 
dntărite cu răspundere de că
tre cele opt state neutre, pre
zentate în Memorandumul din 
16 aprilie.

Acest lucru dovedește că 
S.UA. și Anglia nu sînt dis
puse să pună capăt experien
țelor nucleare după cum nu 
sînt dispuse nici să elimine 
arma nucleară ucigătoare care 
amenință civilizația umană.

MOSCOVĂ 8 (Agerpres). — 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri el U.R.S.S., s-a 
întîlnit la 8 iunie cu Jănos Kâdâr, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-fărănesc ungar.

în aceeași zi, șeful guvernului 
sovietic s-a întîlnit cu Antonin No
votny, președintele R.S, Ceho
slovace.

Tot la 8 iunie a avut loc o în- 
tîlnire între N. S. Hrușciov și Jum- 
jaghiin Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

Discufiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

O ulmitoar*
realizare a țtiinței 

sovietice

Reactorul
5

poziției ri- 
occidentale 
propunerile 
studiate și

Kennedy despre dificultățile
economiei americane

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Realizările științei sovietice 
depășesc chiar și fabulosul 
legendelor. Este cunoscută, de 
pildă legenda păsării Fenix 
despre care cei vechi credeau 
că renaște din propria sa ce
nușă. Oamenii de știință so
vietici au creat însă o aseme
nea „pasăre" reală — un reac
tor atomic cu neutroni rapizi 
care pe măsură ce funcționea
ză își sporește rezervele de 
combustibil.

Relatând despre aceasta, ob
servatorul științific al ziaru
lui ,JPravda", Vladimir Orlov, 
scrie că spre deosebire de alte 
tipuri de reactoare, la reac
torul RR-5 (reactor rapid cu 
o putere de 5 megawați) zona 
activă nu depășește o găleată 
și este de zeci de ori mai 
mică decit zona activă a reac
torului unei centrale atomo- 
electrice.

Reactorul RR-5 este alcătuit 
din bare exotermice umplute 
cu combustibil nuclear concen
trat — plutoniu, element care 
nu există in natură, ci a fost 
creat in mod artificial de 
știința contemporană.

Reactorul cu neutroni rapizi 
funcționează cu reproducerea 
lărgită a combustibilului nu
clear. Rezervele de combusti
bil din focarul atomic cresc 
in cursul procesului de ar-

MAREA FERICIRE
DE A CONSERV!

Convorbire 
cu Alexei Maresiev. 

Erou al Uniunii Sovietice

• Amintiri despre orașul Corns:-: »: pe 
Amur • Noua generație și pasimnta de u 
construi • Un salut pentru tineretul Ro> 

mîniel socialiste

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernelor

Angliei, S.U.A. și Franței
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 7 iunie, 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a adresat Ambasa
dei Angliei la Moscova o notă 
în care se spune printre al
tele :

La 23, 24, 26 și 27 mai au 
avut loc o serie de provocări 
periculoase din partea poli
ției vest-berlineze, precum și 
a elementelor fascizante din 
Berlinul occidental față de 
Republica Democrată Germa
nă. In special, la 23 mai po
lițiști vest-berlinezi de la 
frontiera sectorului englez 
de ocupație din Berlinul oc
cidental au deschis focul în 
regiunea străzii Schamhorst- 
strasse asupra unui detașa
ment al poliției de frontieră 
a RD. Germane, au ucis pe 
subofițerul Goring și au ră
nit grav un alt funcționar al 
poliției de frontieră.

în nota se arată că „ase
menea acțiuni nu s-ar fi pu
tut produce de loc dacă or
ganele de ocupație engleze 
și altele din Berlinul occiden
tal n-ar da dovadă de îngă
duință fața de provocatori și 
ar înțelege la ce poate duce 
o astfel de activitate provo
catoare". După cum se men
ționează în notă, uneltirile re-

vanșarzilor și militariștilor, 
care s-au întețit în Berlinul 
occidental, „confirmă o dată 
mai mult cit de actuală este 
sarcina normalizării situației 
din Berlinul occidental și a 
lichidării regimului de ocu
pație din acest oraș“.

Guvernul sovietic declară 
că el nu se va situa pe o po
ziție de observator indiferent 
și că, în caz de nevoie, „se 
poate vedea silit să ia mă
suri adecvate pentru a-și în
deplini obligațiile față de 
Republica Democrată Germa
nă, aliată cu U.R.S.S. El nu 
poate tolera ca Berlinul occi
dental să fie folosit și pe 
viitor de cercurile revanșarde 
și militariste în scopuri ostile 
cauzei păcii și să rămînă una 
din sursele periculoase de în
cordare în centrul Europei".

Guvernul sovietic a declarat 
că răspunderea pentru toate 
eventualele urmări ale unor 
astfel de acțiuni, în cazul cînd 
ele ar continua, va reveni 
autorităților de ocupație din 
Berlinul occidental și celor 
trei puteri de ocupație. în 
aceeași zi, note cu conținut 
similar au fost adresate de 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. guvernelor S.U.A. 
și Franței.

Puternice demonstrații

ale studenților sud-coreeni

Dictatorul sud-coreean Pak 
Cijan Hi a trecut la 
crunte represiuni îm

potriva studenților care la 
6 iunie au organizat la Seul 
o puternică demonstrație de 
protest împotriva fărădelegi
lor comise de trupele ameri
cane împotriva populației paș
nice sud-coreene. După cum 
anunță agenția de presă sud-

Țin numeros grup
(J denți ai școlii 

din Atena s-au 
dat timp de 14 zile 
direa școlii și au declarat gre
vă, cerînd asigurarea unor 
slujbe corespunzătoare după 
absolvirea studiilor. Această

de stu- 
tehnice 
barica- 
în clă-

Campionatul
mondial de fotbal

SANTIAGO DE CHILE 8 (Agerpres). -
Meciurile din ziua de închidere a grupelor preliminare au 

fost marcate de o surpriză, fără urmări însă, victoria Mexi
cului cu 3-1 împotriva echipei R.S. Cehoslovace care era 
dinainte calificată. O altă surpriză la Rancagua, unde echipa 
Angliei a trecut prin mari emoții deoarece o înfrîngere ar 
fi dat cîștig de cauză in extremis selecționatei argentinieni. 
Pînă la urmă, fotbaliștii englezi au reușit să obțină un re
zultat de egalitate (0-0) și datorită golaverajului, să poată 
intra în sferturile de finală. Meci hotărîtor între selecțio
natele Iugoslaviei și Columbiei, cîștigat însă net și la scor 
mare (5-0) de jucătorii iugoslavi. In sfîrșit, la Santiago, 
într-o partidă fără nici o miză, deoarece ambele echipe 
erau eliminate, Italia a obținut prima și ultima sa victorie, 
în cel de-al 7-lea campionat mondial.

Iată o scurtă relatare a celor patru întâlniri disputate joi.

GRUPA I (ARICA)
Iugoslavia — Columbia 

5—0 (2—0)

format un număr 
telefon și peste

m
de . .
cîteva clipe am au
zit vocea lui Alexei 
Petrovici Maresiev. 
L-am rugat să mă 
primească pentru o 

jumătate de oră.
— Rumînschi jurnalist, da ? Pof

tiți va aștept.
Probabil că am întârziat puțin 

pentru că Maresiev mă aștepta 
deja la ușă. Cîteva clipe l-am 
privit uimit. La aproape 50 de ani, 
legendarul erou al poporului so
vietic pare un flăcău zdravăn, cu 
umeri lăți, puternici, cu fața foarte 
tînăra, cu priviri neobișnuit de 
vioaie. Am mers alături vreo zece 
pași și vă mărturisesc, mergea a- 
tît de sigur și atît de re
pede îneît nici mie ca la atâția 
alții nu mi-a venit să cred 
omul acesta are amîndouă 
cioarele retezate.

lată-ne la masă, față în față.
— Alexei Petrovici, care e se

cretul că ați rămas așa de tînârî
Rîde cu poftă și abia atunci 

observ o cicatrice rotundă pe o- 
brazul stîng.

— Secretul e să te simți tînăr 
cu inima, restul vine de la sine. 
Rîde din nou, apoi spune grav :

— Nu am timp să îmbăirînesc
1 și nici nu mă gîndesc la asta. 

Sînt încă atîtea de făcut, îneît 
bătrînețea este ultimul lucru 
care mă gîndesc. Dar despre 
ați vrea de fapt să discutăm.

' — Alexei Petrovici, zilele
: cestea se împlinesc 30 de ani 
V cînd au sosit pe Amur primii com- 
| somoliști, primii constructori ai 
> orașului Comsomolsc. Ați fost și 
< dumneavoastră printre ei, după 

cîte știm.
Maresiev a rămas cîteva clipe 

pe gînduri cu privirile luminate de 
amintiri îndepărtate.

— Intr-adevăr, au trecut 30 de 
ani de atunci. Aveam 18 ani și 
eram mecanic pe o șalupă cu care 
cutreieram apele Volgăi. Cînd am 
auzit de chemarea Comsomolului 
mi-'am luat valijoara în care mi-am 
pus cîteva cărți și o cămașă și am

că 
pi

la 
ce

a- 
de

coreeană Hapdong Tongshin, 
în cursul demonstrației poliția 
a arestat 283 de studenți.

Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană anunță că în 
ziua de 7 iunie studenții de 
la Universitatea Koryu din 
Seul au refuzat să participe 
la cursuri, cerind eliberarea 
imediată a tovarășilor lor.

A

luptă a fost sprijinită de stu
denții altor instituții de învă- 
țămînt din capitala Greciei.

După cum relatează ziarul 
„Avghi" la 7 iunie aproxima
tiv 200 de polițiști care au a- 
sediat clădirea școlii au for
țat ușile, au năvălit în clădire 
și au scos din clădire pe 
participanții la greva foamei. 
Poliția a ocupat clădirea.

Ziarul scrie că conducătorii 
studenților au declarat că vor 
continua lupta cu alte me
tode atâta vreme cit revendi
cările lor nu vor fi satisfăcute’

c* 9*-

țieni care duc tratative 
privire Ia formarea unui 
vern de coaliție s-au 
tilnit din nou în Valea 
cioarelor.

'• 3 - j zarw '9 una din uzir>e!e moscovite. La montarea noilor complexe automatizate fi
ner, r tehnicieni — după cum se văde — sînt prezenfi

p'acaf îi
lalr capăf al țâri, â
ezc’o p-^ar' dr- vară iuraea 
So v.e' -că h ce. , oca jre picuri 
$ălbet'<e îără 2cr—«■
corturi, ori prH a '^cecnr.
Fiecare wao aMBana dar aaa 
trebuia I-ceour «rar oe a pnnd 
/ăruj devemh tân neser 
săpători de păoiar sas *4.erer se 
lemne. Eu tSeae emne. Era o 
pe vM|f p pe Tioene ca -«f-j-a. 
cu că.c-'s. ca ge-s», ca 
cu ape e Aoenut. ce yea
a fosil Ca si râdea iaaaafo 
pen*ru corr-^c*e craaaiu -er--a 
să ffiem gbtfft Aeădtai la fie
care zL Cădaaai Maori ia apă p 
trebuia să ne scoeri <fia valori cu 
căngile. Der eram tineri p eu ne 
speria nimic. om J» buni
Câ ce- z. -e : - re -=-î
conisotnoiiștior, o sarz că de o- 
noare : să cens*"»an in fa gaua
pustie un oraș. Șâ f-em construzf.
- Tot 

zburaii—
— Da. 

zbor, ce 
colo m-am hotătât să devin avia
tor. Doream atât de mart să zbor 
cu avionul incit Cupă ce *e-ea~ 
zdrooit ce ©deseaiă <tn pădure 
mă spălam cu apă din Amur ce 
obraji și începeam să cresc cărți 
despre tehnl-ca ar ației, să îrrvă'. 
Pe urmă a luat ființă la noi un 
aeroclub. La cinci ani după so
sirea la Comsomolsc am plecat 
militar, am ceverut aviator, ape* 
a început războiul-.

— Răsfoind „Cnrcamlnraii 
Pravda" am găsit această scrisoare 
a dvs.. scrisoare din anii aceia, 
lată o copie.

Maresiev o citește emoționat.
— Da, îmi amintesc. Am simții 

atunci nevoia să povestesc cuiva 
viața mea. Eu am crezut la în
ceput că o să iasă un adevărat 
roman dar, după cum vedeți, în 
zece rînduri am spus totul. Sniam 
că după ce se va construi Com- 
somolscul voi deveni aviator. Și 
mi-am îndeplinit visul. Da, au 
lost minunați anii aceia. Cineva 
a zis că șantierul acela a fost o

a

șco*J de eroi. Ude, î®i ««fo
iesc despre 01 finăr — tven S*do- 
re~«o. F.sese «rșet, « fug* de la 
stipin și a venrf pe șantier. Peste 
dțrv* arw era secretar «J organi
zației ce Comsomol. Și-a înteme
ia# în Comsomofcc o familie, ho
tărî# să rămînă acolo pentru toată 
viața. Pere cHrva ani a începu* 
î“-$â războiul. La 21 de ani a ple
cat pe front. Cu o zi înainte oe 
a muri a scris soției și fetiței lui 
scrisoarea următoare : „Vă scriu 
acere rînduri sub zgomotul arti
leriei. Mă afh sub pămînt, în tran
șee. In cutând va începe atacul. 
Sînt pregătit. Am sacul și buzuna
rele pline cu g'enate. M?-$ dragi 
pentru că am să-l omor cu ele pe 
dușman. Dacă am să cad în luptă 
yci să nu părăsiți Comsomolscul, 
orașul meu drag*. ...Da, oameni 
minunați, n-am să-i pot uita 
îoa*ă viața. Dar nu numai noi am 
fost așa. Comsomoliștii din gene
rația de azi continuă această tra
diție glorioasă.

— In dimineața aceasta am fost 
martor la plecarea unui tren de 
comsomoliști spre pămînturile des
țelenite.

— Da, comsomoliștii sînt pre- 
zenți pe toate șantierele comunis
mului. Acolo unde este mai greu, 
acolo unde este nevoie de tine
rețea, de curajul și dîrzenia lor. 
Ei au arat milioane de hectare 
înfelenite de veacuri în Kazah- 
stan și au dat țării milioane de

puduTi de cereale, au întemeiat 
acolo noi așezări omenești. Kras- 
noiarsk, la Uzbek pe toate șantie
rele Siberiei, în colhozuri și sov
hozuri comsomoliștii se duc la 
chemarea partidului să dea viață 
marilor construcții 
muluL Cînd știi că 
asemenea oameni 
simți tânăr î

Maresiev rămîne o clipă pe 
gînduri apoi începe să rîdă.

— V-ați amintit ceva ?
— Da, o întîmplare nostimă. 

Am asistat la o adunare de com- 
somol în care se hotăra plecarea 
spre pămînturile desțelenite. Toți 
comsomoliștii se înscriseseră afară 
de un băiat și o fată care stă
teau alături. — Ei Kolea, l-am în
trebat, tu ce faci, pleci sau rămîiî 
A făcut o vreme, pe urmă s-a ri
dicat cu greu. „Eu aș pleca, a zis 
el, posomorît, dar Zina nu se în
scrie și eu o iubesc, nu pot să 
mă despart de ea ". Zina s-a făcut 
roșie și l-a tras furioasă de mî- 
necă: „Kolea, ce prostii spui a- 
colo. Eu mă duc, dar aștept să 
văd ce faci tu".

— Alexei Petrovici, sînt convins 
că dvs. ați putea povesti acum un 
roman întreg despre toate acestea. 
N-am vrea totuși să vă răpim prea 
mult timp. Cred că aveți multe 
treburi.

— Da, am multe treburi. Eu mă 
lupt și acum cu războiul, deși au 
trecut atâția ani de cînd s-a sfîr-

ale comunis- 
în |ară există 
poți să nu te

șit. Mă lupt să fie pace pentru că 
războiul este cel mai urît lucru 
de pe pămînt. Aș vrea în înche
iere să vă împărtășesc unele gîn
duri ale mele despre Romînia. 
Am fost în țara dumneavoastră în 
anul 1956, am vizitat Bucureștiul, 
Vaiea Prahovei, Clujul și alte 
orașe, am zburat mult cu avionul 
deasupra țării dvs. E o țară minu
nat de frumoasă, bogată, cu oa
meni cu suflet mare. Mi-am fă
cut mulți prieteni acolo și m-aș 
bucuria să-i mai revăd. Transmiteți 
tinerilor din patria dvs. multe, 
multe salutări din partea mea. li 
îndemn să-și iubească mult patria 
lor frumoasă și bogată, să mun
cească și sa învețe ca s-o facă 
și mai frumoasă și mai bogată. 
Să munciți și să învățați cu dra
goste și cu voință, băieți, pentru 
că numai așa iese treabă bună. 
Orice a|i dori să ajungeți — mun
citori, ingineri, aviatori, savanți —- 
trebuie pentru asta să munciți și 
să învățați cu ambiție. Vă îmbră
țișez pe toți cu dragoste și vă 
sărut.

Alexei Petrovici m-a condus 
pînă la ieșire. Acolo mi-a ținut 
mîna cîteva clipe într-a lui gîn- 
dindu-se concentrat. Apoi a tresă
rit vesel și mi-ța spus în romîneșfe: 
„Trăiască prietenia romîno-sovie- 
tică I".

ION BĂIEȘU
Moscova — iunie.

i

Fotbaliștii iugoslavi au în
ceput jocul cu multă prudență, 
temîndu-se de o eventuală sur
priză din partea columbienilor. 
Desigur, o înfrîngere în acest 
meci ar fi echivalat cu eliminarea 
Iugoslaviei. Neglijînd complet 
apărarea, columbienii atacă vije
lios și domină categoric în pri
mul sfert de oră. Ei ratează o 
mare ocazie prin Rada aflat liber 
la numai 4 metri de poarta lui 
Soskici. Rada a tras peste bară. 
Scăpati de acest moment dificil, 
iugoslavii, printr-o bună pregătire 
de pase la mijlocul terenului, 
încep să pătrundă tot mai des 
spre poarta adversă. In minutul 
21, Galici, cu un șut din întoarcere 
deschide scorul. După alte patru 
minute, portarul columbian dega
jează greșit, la Sekularac, o pasă 
bună lui Jerkovici, care înscrie 
de la 16 metri. Columbienii caută 
să refacă terenul pierdut, presea
ză insistent, însă atacurile lor 
dezordonate sînt respinse cu ușu
rință de apărarea iugoslavă. In 
repriza a Il-a, sud-americanii sînt 
depășiți complet de jocul metodic 
și tehnic al iugoslavilor. Apărarea 
lor cedează de trei ori : în minu
tul 62, Galici înscrie în urma unei 
combinații pe aripa dreaptă, în 
minutul 82 Melici marchează cel 
de-al 4-lea gol, iar în minutul 87, 
Jerkovici stabilește scorul final 
la 5—0.

â cehoslovacilor. Dar mexicanii, 
care susțineau ultimul lor meci 
în acest campionat mondial, și 
mai ales că pierduseră toate în- 
tîlnirile de pînă acum, nu s-au 
dat dinainte bătuți. Ba, mai mult, 
ei au preluat inițiativa și, acțio- 
nînd rapid în atac, cu dîrzenie în 
apărare, au reușit să cîștige cu 
3—1. Din nou s-a comportat ex
celent portarul Carbajal care în 
această zi împlinea 34 de ani și 
participa poate la ultimul său 
meci în campionatul mondial da 
fotbal, al 4-lea, la care este pre
zent începînd din 1950. După go
lul înscris de Mașek, mexicanii 
sînt dominați timp de 10 minute, 
apoi se degajează de sub pre
siune. In minutul 12, extrema 
dreaptă, Del Aguila, trage puter
nic, mingea se lovește în interio
rul barei și intră în plasă. La 1—1, 
cehoslovacii ripostează cu a- 
tacuri puternice. Masopus ratea
ză apoi Pluskal trage în bară. 
Mexicul revine în atac. Același 
Aguila driblează doi adversari și 
în minutul 29, scorul este 2—1 
pentru Mexic. Repriza a Il-a este 
la fel de disputată ca și prima. 
Jucătorii cehoslovaci par însă pu
țin obosiți și nu reușesc să rea
lizeze combinații periculoase. Sco
rul se menține neschimbat pînă 
în ultimul minut. Atunci fundașul 
cehoslovac Lala lovește mingea 
cu mîna și arbitrul acordă lovi
tura de la 11 metri. Hernandez 
transformă imparabil.

GRUPA a Il-a (Santiago)
Italia — Elveția 

3—0 (1—0)

GRUPA a IV-a (Rancagua)
Anglia — R. P. Bulgaria 

0-0

din-Simplă formalitate, meciul 
tre echipele Italiei și Elveției a 
dat loc unui joc frumos, reușit 
mai ales de fotbaliștii italieni. 
Nemaiavînd ce pierde, ambele e- 
chipe au renunțat la jocul defen
siv. Elvețienii, în locul sistemu
lui „lacăt” au practicat WM-ul. 
Italienii au deschis scorul în mi
nutul 3 prin Mora, care a reluat 
din voie mingea pasată de Sivori. 
După ce elvețienii Volanthen și 
Weber ratează două ocazii favo
rabile, în minutul 32 Sivori trece 
de mai mulți adversari, dar min
gea expediată de el se izbește în 
bară. Vrînd să se reabiliteze cu 

. orice preț în fața publicului din 
njj QTD HP I Santiago, italienii joacă cu multă

Țj 9 j I J > I însuflețire în repriza a Il-a. Ei | mai obtin Inc& două goluri mar. 
cate de Bulgarelli, în minutele 
65 și 68. Elvețienii au și ei cîteva 
atacuri, dar neîndemînatici în fi
nalizare, trag peste 
alături.

MEXICO CITY. - Societa
tea de prietenie mexlcano- 
romlnă a organizat in saloa
nele Asociației ziariștilor din 
Mexic o seară dedicată come
morării a 50 de ani de la 
moartea Ini I. L. Caragiale.

VALEA ULCIOARELOR. — 
La 8 iunie, cei trei prinți lao- 

‘ ‘ “ cu 
gu- 
în- 
Ul.

LaLEOPOLDVILLE __
Stanleyville, orașul principal 
al provinciei Orientale, pre
cum și în orașul Bunia, la 
cererea populației, au fost 
înălțate monumente în cin
stea eroului național congo- 
lez Patrice Lumumba ucis mi
șelește de colonialiști în ia
nuarie 1961.

ALGER. — Continuînd o- 
perațiunea „Pămintulul pîr- 
jollt“. bandele O.A.S. devas
tează și incendiază nestinjeni- 
te. Joi s-a început cu școlile 
de diverse grade. în nume
roase școli, primării și pre
fecturi de poliție, incendiile 
puse la cale de O.A.S. au pro- 
vocat mari stricăciuni.

CAPE CANAVERAL. - A- 
genția France Presse anunță 
că la 7 iunie Ia poligonul de 
la Cape Canaveral (Florida) 
a avut loc lansarea unei ra
chete americane de tip „Ti
tan". La o jumătate de oră 
după lansare forțele aeriene 
ale S.U.A. au anunțat oficial 
că contactul cu racheta s-a 
pierdut, iar aceasta s-a pră
bușit din cauza unei defec
țiuni survenite în funcționarea 
celei de-a doua trepte.

poartă, sau

GRUPA a 111-a
(VINA DEL MAR)

Mexic — R. S. Cehoslovacă
3—1 (2—1)

Cînd în primul minut de joc 
Mașek a deschis scorul și echipa 
sa domina cu autoritate, nimeni 
nu se îndoia de o facila victorie

Ținînd în 
selecționata 
n-a marcat 
scris totuși punctul de onoare în 
clasamentul grupei a IV-a. Englezii 
au jucat slab, rezumîndu-se la un 
joc destructiv de apărare prin 
care urmăreau • • * — 
nul.

Chiar de la 
fotbaliștii bulgari se arată foarte 
întreprinzători și atacă încurajați 
de jucătorii argentinieni cărora 
numai o victorie a bulgarilor le 
mai puteau aduce calificarea în 
sferturile de finală. De mai multe 
ori, Kolev și Iakimov pătrund 
prin apărarea supranumerică a 
englezilor, dar șuturile lor nu 
nimeresc poarta. Jocul se echili
brează începind din minutul 25. 
însă rămîne mai mult la mijlocul 
terenului, deoarece englezii ac
ționează cu 4 atacanți. In repriza 
a Il-a, fiecare echipă încearcă să 
înscrie. Cea mai mare ocazie o 
au bulgarii în minutul 65. Kolev 
primește un balon la centru, a- 
leargă, driblează pe Flowers, apoi 
pe Armfield, ajunge singur în 
fața porții și trage razant cu 
bara. După această ocazie ratată 
de bulgari, englezii își întăresc 
și mai mult apărarea, cu toate 
că publicul îi dezaprobă pentru 
jocul pasiv.

șah echipa Angliei, 
R. P. Bulgaria, deși 
nici un gol și-a în-

evident un meci
începutul partidei,

în legătură cu organizarea 
Jocurilor olimpice

In preajma
Cu deținătorul Cupei cam

pionilor europeni ediția 
1962 vom face cuno

ștință la 17 iunie in noua 
sală a sporturilor Ț.S.K.A. de 
pe șoseaua Leningradului, 
după a doua întâlnire care <se 
va desfășura în capitala 
Uniunii Sovietice între echi- 

Rapid București și 
Sportivii 

foarte 
de la 
de la 
foarte 
cuce-

Rapid
Ț.S.K.A- Moscova, 
sovietici se pregătesc 
serios pentru întâlnirile 
București (10 iunie) și 
Moscova. După o luptă 
grea ei au reușit să 
rească din nou (a noua oară) 
titlul de campioni ai Uniunii 
Sovietice. Mondzolevski, Bu
robin, Klingher și mai ales 
Cesnokov, autorii principali ai 
infrîngerii suferite de Progre
sul în sferturile de finală 
pentru cupă, se dovedesc a fi
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în ultima 
Comitetului 
țional (C.LO.) s-a botărît ca 
începind din 1968 programul 
Jocurilor olimpice să cuprin
dă minimum 15 și maximum 
18 discipline sportive. Cance
larul C.LO., Otto Mayer, a de
clarat la conferința de presă 
că după părerea sa cele 3 
sporturi care ar putea fi eli
minate din numărul existent 
acum sînt: fotbalul, ciclismul, 
și baschet-baluL

C.LO. a aprobat de aseme
nea noul statut al sportivilor 
amatori și a decis crearea 
unui comitet olimpic de aju
tor internațional pentru țările 
din Africa și Asia.

A fost acceptată 
rea federației 
de schi 
ducerea 
sărituri 
Jocurile

ședință a sesiunii 
Olimpic Interna-

propune- 
internaționale 

în legătură cu intro- 
unei a doua probe de 
de la trambulină la 

Olimpice de iarnă.

La cererea acestei federații a 
fost primită favorabil și pro
punerea includerii unei probe 
de 5 km fond (femei) la ace
eași competiție.

Următoarea sesiune a C.I.O. 
(a 60-a) va avea loc în 1963 
la Nairobi (Kenia).

★
într-o declarație făcută co

respondentului agenției TASS, 
președintele C.I.O., Avery 
Brundage, a declarat că este 
întrutotul satisfăcut de felul 
cum au decurs lucrările se
siunii C.I.O. de la Moscova.

într-un spirit de înțelegere 
și prietenie, a spus Brunda
ge, noi am discutat și am 
luat hotărîri importante în 
scopul dezvoltării continue a 
mișcării olimpice internațio
nale. Țin să felicit încă odată 
comitetul olimpic al U.R.S.S. 
pentru ospitalitatea arătată 
membrilor C.I.O. și buna or
ganizare a lucrărilor sesiunii.

Echipa de rugbi a Italiei a sosit în Capitală
Vineri după-amiază a sosit 

în Capitală echipa de rugbi 
a Italiei. La sosire, pe aero
portul Băneasa, rugbiștii ita
lieni au fost întîmpinați de

reprezentanți ai U.C.F.S. și 
federației de specialitate. 
Echipa Italiei va întîlni du
minică pe stadionul „23 Au- 
gust“ echipa R. P. Romine.

(Agerpres).

finalei C C. E. la volei
aceiași atacanți cu inițiativă. 
Din cei nouă componenți ai 
echipei ȚE.KA., șase au fă
cut parte din lotul sovietic 
care a cîștigat titlul mondial 
in 1960. Se pare că pentru 
întâlnirea de la 10 iunie de 
la București Ț.S.K.A se va 
prezenta in formația obișnui
tă. Specialiștii sovietici pre
supun în comentariile lor că 
Rapidul, care își cunoaște 
bine adversarii, va profita de 
unul din punctele slabe ale 
echipei sovietice și anume 
blocajul în apărare. De aceea 
în ultimele jocuri de campio
nat, antrenorii Ț.S.K-A.-ului 
au pus accent mai alee pe 
îmbunătățirea apărării. Buro
bin și Iakovlev au făcut evi
dente progrese în acest do
meniu. Părerea generală a

sovietici este că 
la București va

specialiștilor 
întâlnirea de 
fi foarte grea pentru Ț.S.K.A- 
și că in caz de pierdere a 
primului meci, intenția jucă
torilor sovietici este de a 
face ca diferența să fie de 
maximum un set urmînd a-l 
recupera în al doilea joc la 
Moscova unde șansele Ț.S.K.A.- 
ului ar fi mai mari avînd în 
vedere avantajul 
al publicului-

Independent de 
final (pe care îl 
toții în favoarea 
un lucru e cert: peste cîteva 
zile se vor întâlni cele mai 
puternice echipe de club ale 
continentului nostru.

terenului și

rezultatul 
dorim cu 

Rapidului)

AL. STARC

Moscova, iunie 1962.
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