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de radioRITM MAI INTENS!
Pesta 200 000 

de hectare arata 
în G.Â.S.-urî

în raionul Ploiești

O nouă stație de radio 
unde metrice ultrascurte

La Helsinki a fost
inăltat drapelul

Festivalului
;
'II

n avion se rotea 
fără grabă peste 
Helsinki, purtînd 
o inscripție uria
șă: Festival. Li
terele păreau de
senate pe cerul 
ca o invitație cu

tablou ! Nimeni 
l-au admirat nu.l 

uita. Helsinki cu-

se de- 
strada 
Fecio- 
liche-

de stradă un grup 
blonzi ca spicele 
Bărăgan scandau 
iar alții clntau

Gospodăriile agricole de 
au recoltat griul de pe 
mult de 95 la sută din 
prafața cultivată.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat pregătirii terenului 
pentru recolta anului viitor. 
Astfel, mecanizatorii din ace
ste unități au arat peste 
200 000 de hectare, ceea ce re
prezintă mai mult de jumă
tate din suprafața recoltată. 
Totodată ei au însămînțat cu 
plante furajere peste 40 000 
hectare. Cele mai mari supra
fețe au fost arate și însămân
țate în gospodăriile de stat 
din regiunile București, Ga
lați, Dobrogea și Oltenia.

La un colț 
de tineri 
griului din 
București, 
„Perinița“. Un bărbat mai în 
vîrstă striga cu o voce bari- 
tonală: Trăiască Republica 
Populară Romînă! Erau sin
gurele cuvinte în românește pe 
care le știa. De-a învățat însă 
ca un omagiu pentru poporul 
care la poalele Carpaților a 
făurit o țară înfloritoare sub 
soarele socialismului victorios. 
Metru cu metru înaintăm pe 
străzile pietruite cu o meti
culozitate de bijutier. Metru 
cu metru am cules aplauze 
puternice, pline de sinceritate 
și căldură. A produs o deose
bită impresie mai ales faptul 
că tinerii noștri au adresat 
populației un salut în finlan
deză: „Rauha ja ystăvyys“.
Simțeam cum sub ochii -noștri 
se făuresc mii de punți ale 
prieteniei. Tinerii artiști im
provizau mici spectacole. Sce
nă le era strada. Succesul a 
răsplătit eforturile dansatori
lor.

Norii își coboară cortina pe 
cer. Începe să plouă. O ploaie 
torențială, rece, pătrunzătoare. 
Privim în jur. O pădure de 
umbrele a apărut ca la sem
nalul unei baghete. Nimeni nu 
s-a mișcat de la locul său. Ni
meni. Nici bătrînii ce au ve
nit de acasă cu scăunele, nici 
mamele ce și-au adus în lan- 
douri copiii, nici tinerele blon
de cu originale coafuri, îm
brăcate în haine de sărbătoa
re. Plouă. Intr-o altă zi strada 
s-ar fi golit, devenind într-o 
clipă pustie. Astăzi este însă 
Festival...

care cu o seară înainte 
daseră la provocări pe 
de lingă gara orașului, 
roșii de bani gata, plus 
lele din import și-au dezilu
zionat patronii. Fluierăturile 
lor anemice erau acoperite de 
entuziasmul și atmosfera săr
bătorească a momentului. Iar 
cetățenii din jur, oamenii sim
pli, uneori fără pricepere în 
cele ale politicii, dar plini de 
bun simț, i-au redus la tăcere.

Cinci ore s-au scurs coloa
nele pe străzile orașului Hel
sinki. 18 000 de tineri din 142 
de țări au adus aci pe malul

Zor răsuna într-un concert fără 
de sfîrșit.

Splendid 
din cei ce 
vor putea
noaște uluitoarea metamorfoză 
de care numai tinerețea este 
capabilă. Festivalul este o navă 
pusă în funcțiune de atomii 
anilor tineri și capabilă 
să spargă ghețurile neîncrede
rii, să croiască drumuri largi 
prieteniei și înțelegerii.

O fițuică anonimă care de
nigrează Festivalul proorocea 
„indiferența“ finlandezilor. O

transparent 
majuscule adresate unui oraș 
întreg. Cuvîntul acesta cu am
ple rezonanțe atrăgea privi
rile cu puterea unui magnet 
miraculos. Iar privirile confir
mau — cu o undă de lumină 
care licărea în ele — primirea 
invitației.

Oraș cu linii severe, erupte 
parcă din asprimea granitului 
pe care oamenii l-au îmblin- 
zit, Helsinki a căpătat un co
lorit mai viu. Dar nu-i vorba 
doar de peisaj, ci în primul 
rînd de cei ce-l însuflețesc. 
I-am văzut duminică pe lo
cuitorii capitalei finlandeze 
concurînd în privința exube
ranței cu meridionalii. O mul
țime uriașă se revărsase pe 
străzi. Un ziar din Helsinki de 
azi dimineață scria că întrea
ga populație a orașului se 
afla pe străzi. Avem impresia 
că nu exagera. Trotuarele, 
piețele, balcoanele clădirilor 
erau înțesate de oameni.

Mii de mîini fluturau baticu. 
rile albe ale Festivalului, bu
chete de flori umpleau brațele 
delegaților, simfonia aplauze-

pe 
a 

început să emită de curînd în 
București. Echipată cu insta
lații și aparate moderne, a- 
ceaștă stație are posibilitatea 
să emită două programe si
multan, zona de acțiune aco
perind Capitala și o parte din 
regiunile București, Ploiești și 
Argeș.

Stația face parte din progra
mul de dezvoltare a radiodi
fuziunii, prin construirea unei 
rețele de emisie menite să a- 
copere întreg teritoriul țării 
cu programe de o înaltă cali
tate tehnică.

Prin telefon de la trimișii „Scinteii tineretului"

proorocea cu o simulată sigu
ranță de sine, intr-un titlu de 
o șchioapă. Ridicolul a aco
perit și această falsă profeție. 
Unde erau duminică scribii 
fără scrupule ai fițuicii ? Dacă 
aveau o urmă de rușine s-ar 
fi închis în camerele lor, ar fi 
tras storurile la ferestre și ar 
fi deplîns amarnica soartă a 
conștiinței vîndute. Dar cum 
rușinea le lipsește, 
că au preferat să întărească 
rîndurile firave ale duzinei de 
huligani care fluierau cu gin- 

' dul la plata în wisky, aceiași

nordic al Balticii, în orașul 
nopților albe, ceva din pito
rescul meleagurilor natale. 
Strada se înfățișa ca un gi
gantic album ilustrat, cu o 
inepuizabilă colecție de cos
tume populare, cu o uluitoare 
dezlănțuire a cîntecului. de pe 
toate meridianele. Toate lim
bile pământului răsunau . aici, 
la Helsinki, intonînd o unică 
și nobilă chemare: „Pace și 
Prietenie"! Continentele își 
dăduseră întîlnire în capitala 
finlandeză. Luați o hartă a 
lumii și însemnați țările de 
unde au venit tinerii la Festi
val. Veți constata că aproape 
nu există colț al pământului 
unde să nu fi pătruns ecoul 
marii sărbători a tinereții.

In nesfîrșitele coloane tre
ceau și solii tineretului Repu
blicii Populare Române. Mîini, 
sute și mii, se întindeau spre 
a le strînge pe ale noastre.

n seara zilei de 28 
iulie, gospodăriile 
colective din raio
nul Ploiești au în
cheiat 1 
pe cele 
15 000 de 

cu păioase. Bărăitaru, 
șani, Unguroiu, Balta 
nei — iată gospodăriile care 
au fost fruntașe la această im
portantă lucrare. Bună orga
nizare a muncii la recoltări, 
„mers de ceasornic“ la arii, 
rapiditate la depozitări — a- 
ceștia sînt cîțiva din factorii 
care au situat unitățile din 
comunele mai sus amintite, în 
primele locuri. Rămase în ur
mă la strîngerea recoltei au 
fost gospodăriile colective din 
Albești-Muru, Șirna, Dîrmă- 
nești și altele. Din vina aces
tora treierișul în raionul Plo
iești s-a prelungit, față de 
timpul planificat, cu cîteva 
zile.

în aceeași seară s-a anunțat 
că din întreaga suprafață eli
berată de păioase pe 4130 
hectare s-au făcut arături. Din 
acestea 2120 de hectare au 
fost semănate cu culturi 
duble. Evident, decalajul din
tre treieriș și arături e destul 
de mare.

Printre gospodările colective 
care au băgat grînele la timp 
în magazii se numără și cea 
din Drăgănești. Gheorghe 
Constantin, președintele colec
tivei, ne informează că cele

treierișul 
peste 

hectare 
Petro- 
Doam-

In regiunea Banat 
s-a terminat secerișul 

grîului

deci tot de lipsa 
S.M.T. Ciorani, 

organizează două 
la arături.

probabil

(Agerpres)

în seara zilei de 30 iulie, în 
regiunea Banat, una dintre 
cele mai mari regiuni cerea
liere din țară, s-a terminat 
secerișul griului. în prezent, 
toate forțele din unitățile a- 
gricole socialiste din regiune 
sînt îndreptate spre termina
rea treierișului. In același 
timp, mecanizatorii din regiu
ne au arat peste 90 090 ha și 
au însămînțat 
dublă plante 
30 000 ha.

în cultură 
furajere pe

(Agerpres)

452 de hectare cu grîu au fost 
recoltate și înmagazinate în 
10 zile. Concomitent s-a lu
crat intens și la întreținerea 
celor 600 de hectare cu po
rumb, 100 de hectare cu floa- 
rea-soarelui, 60 cu sfeclă de 
zahăr. Dar arăturile ? Aceste 
lucrări s-au executat doar pe 
10 hectare din cele 452 elibe
rate de grîu.

— N-am organizat destul de 
bine strîngerea paielor de pe 
cîmp. Și-apoi nici brigada 
de tractoare a lui Gheorghe 
Enache de la S.M.T. Ciorani 
nu are spor pentru că lucrea
ză numai noaptea, într-un 
singur schimb — adaugă pre
ședintele.

E vorba 
conducerii 
care nu 
schimburi

Balta Doamnei, Lacul Tur
cului, Gorgota, Poienari A- 
postoli... Tarlale pline cu 
paie, arături puține. Poposim 
la Poenarii Rali.

— în seara asta intrăm în 
miriște — spune tractoristul 
Gheorghe Mărgărit. Ne cam 
încurcă grămezile de paie, 
Dar... arăm printre ele.

Lipsă de organizare la strîn
gerea imediată a paielor, lipsa 
schimbului doi pe tractoare, 
defecțiuni deșe la agregatele 
unor brigăzi de la S.M.T. Băr- 
cănești și Buda — iată cîteva 
concluzii care s-au tras în 
ședința comandamentului a- 
gricol raional Ploiești în seara 
zilele de 28 iulie. Măsurile 
care s-au stabilit, sînt de na
tură să ducă la urgentarea 
arăturilor și însămînțărilor în 
culturi duble.

NICOLAE BARBU

Helsinki, W) iulie

EUGENJTÜ
CAROL

Delegația tineretului din R. P. Romînă pe marele stadion olimpic din Helsinki

Telefofo: AGERPRES
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• CITIȚI IN PAG. A IV-A RELATĂRILE TRIMIȘILOR 
ZIARULUI NOSTRU DESPRE DESFĂȘURAREA PRI

MELOR DOUA ZILE ALE FESTIVALULUI

Utemistul Tamaș Scbin, de la Uzinele „Electromotor“ Timișoara, 
este nu numai fruntaș în producție, ci și un aprecisf inovator. 
Prin inovațiile realizate de el și aplicate în producție s-au făcut 

importante economii.
Foto: ION ZAMFIR

Vizita în R. P. Romînă
a unei delegații a Uniunii• •

o surprindere 
plină de mîhnire 
am aflat despre 
atitudinea tova
rășei profesoare 
Hariclea Gheor
ghiu în proble

mele educației fiului său. 
Surprins și inîhnit ca părinte 
și, de asemenea, ca orice 
cetățean cu încredere în 
capacitatea cadrelor didac
tice din școlile noastre de 
a duce o muncă educativă 
■ănătoasă, plină de miez, în 
concordanță cu cerințele ope
rei de educare comunistă a ti
nerei generații. Sînt convins 
că este vorba despre o ex
cepție, mai bine spus o gre
șeală, provenită din înțelegerea 
deformată a ceea ce înseam
nă dragostea maternă. De a- 
ceea, salut dorința sinceră de 
a da ajutor mamei și fiului, 
dorință care se degajă din 
toate scrisorile publicate pînă 
acum în ziar și nu doresc alt
ceva decît ca aceste rînduri 
să realizeze același lucru.

O viață întreagă am fost 
mecanio de locomotivă și nu 
pedagog profesionist. Am însă 
doi băieți, acum ajunși oameni 
în toată firea. Mai „am” însă 
o mulțime de inimi tinere de 
care sînt legat; este vorba de 
băieții pe care, de-a lungul a- 
nilor, i-am ajutat să învețe me
serie și, îndrăznesc să 
să devină oameni, 
m-ar întrista

Ștefan Lungu
Erou al Muncii Socialiste

sădi în mintea și inima tine
rilor pe care i-am văzut cres- 
cînd dragostea de 
sentimentul răspunderii, 
pectul pentru 
nici. Viața m-a 
să procedez în 
prejurare. Două 
cluziile principale : mai întîi, 

nici unuia dintre noi nu-i

muncă, 
reș

cei vîrst- 
sfătuit cum 

fiecare îm- 
au fost con-

că

cuție ? Noi nu ne putem per
mite să zîmbim cu îngădu
ință, etichetînd drept „ștren
gării” insolență, chiulul, glu
mele de prost gust, căci prin 
golurile supravegherii noastre 
răul se strecoară și, prinzînd 
rădăcini, poate deveni obiș
nuință.

Odată, cum un baie-

țăranilor din Cipru

Spartachiada

a tineretului
Miron Oltaanu

vicepreședinte al Consiliului general al U.C.F.S.

Tovarășii Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și Alexandru 
Moghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, au 
primit, la Consiliul de Mini
ștri, delegația Uniunii țărani
lor din Cipru, condusă de 
Kyriakos Tsettis, membru în 
secretariatul central al Uniu
nii, care a vizitat țara noastră.

Delegația a fost primită la 
C.C. al P.M.R. de tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii 
și Nicolae Giosan, membru al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului Superior al A- 
griculturii.

în timpul convorbirilor, care 
au decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească, oaspeții 
și-au împărtășit impresiile lor 
despre vizita în țara noastră.

★
în călătoria lor de aproape

trei săptămîni prin țară, cei 
30 de membri ai delegației au 
vizitat complexe și uzine in
dustriale, gospodării agricole 
de stat și gospodării agricole 
colective, stațiuni experimen
tale pentru cercetări științifice 
în agricultură din regiunile 
București, Bacău, Brașov, Do- 
brogea, Galați și Argeș. Ei au 
vizitat, de asemenea, Muzeul 
de istorie a partidului, Muzeul 
de la Doftana și diferite insti
tuții culturale. Timp de cîteva 
zile oaspeții ciprioți au făcut 
o călătorie pe litoral.

Duminică, 29 iulie, delegația 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

în ziua de 30 iulie delegația 
Uniunii țăranilor din Cipru 
și-a încheiat vizita în R.P. 
Romînă, plecînd spre țară.

(Agerpres)

spun, 
Nimic nu 

mai tare decît 
gîndul că în vreunul din ei 
și-ar face loc mucegaiul lenei, 
disprețului pentru tovarăși, in
diferenței sau ostilității față 
de societatea noastră și a le
gilor ei morale. Pînă acum, 
acest lucru nu s-a întîmplat și 
nădăjduiesc că nici viitorul 
nu-mi va aduce surprize în a- 
ceastă privință. Dar așa stînd 
lucrurile, nu înseamnă că, îm
preună cu toți tovarășii mei, 
nu a trebuit să lupt pentru a

poate fi îngăduit să rămînă 
pasiv sau neutru observînd 
acte și atitudini incompatibile 
cu morala omului nou. In al 
doilea rînd, că tînărul căruia 
ne adresăm trebuie să înțe
leagă profund că propriul său 
interes îi cere să se comporte 
într-un chip demn. Nu avem 
ce face cu autocriticile for
male 
trări

Cu 
felul 
profesoare Gheorghiu este cre
ditul pe care-1 face lipsei de 
maturitate și de răspundere a 
fiului său, Eugen. Ei i se pare 
că tot mai are de-a face cu 
un copilaș, deși băiatul a a- 
juns în penultima clasă; și 
oare colegii săi au altă vîr- 
stă decît el? De ce pot toți 
ceilalți să învețe, să 
gătească de pe acum să de
vină oameni folositori 
tății, să-și însușească 
dinea unui tînăr civilizat? Nu 
este limpede că aici și-au făcut 
loc tendința de cocoloșire, ma
nifestările unei dragoste oarbe 
și egoiste, așa cum bine arăta 
un participant la această dis-

care urmează unor mus- 
tot atît <le superficiale, 
adevărat de neînțeles în 
de a gîndi al tovarășei

tandru agață de spinarea 
tuia o hîrtie și, f 
cela să bage de 
aprinde. După ce 
în grabă 
spre cel 
tremure.

— Nu 
bat. Cînd 
era să faci 
singur.

Cîțiva 
re sînt 
aplice o 
de acord. Prefer să-l întreb 
ce s-ar fi ales 
haina prietenului 
fi fost murdară 
Așa-i că s-ar fi

flacăra, 
vinovat.

al- 
înainte ca a- 

seamă, i-o 
sar să sting 

mă îndrept 
El începe să

te teme, că 
ai să-ți dai i 

ai să te

aflați în 
de părere 

lecție dură.

i nu
seama 

bați

te
ce 
tu

apropie- 
să i se 

Nu sînt

din el dacă 
de joacă ar 
de benzină? 
putut îutîm-

pla o nenorocire. Ce-ar fi spus 
taică-tău ?

— N-am tată, murmură în
fiorat băiatul.

— Cu atît mai mult. în
seamnă că maică-ta muncește 
din greu ca 
Așa ai fi răsplătit-o? 
astă dată „poznașul” începe 
înțeleagă cîte ceva...

Pe copiii noștri trebuie 
numai să-i 
la sine de 
respectăm, 
țeleg să 
lor de oameni ai muncii. Iar 
pentru ca acest viitor să de
vină realitate, trebuie să fim 
exigenți. Nici o clipă dra
gostea noastră de părinți nu 
trebuie să înnăbușe ideea că 
vom avea oamenii așa cum îi 
creștem. Intervențiile nu tre
buie amînate, lucrurile nu tre
buie lăsate la voia lor — 
este spre binele copilului 
nostru. Exigența noastră poate 
să-i apară pentru un moment 
răceală sau lipsă de dragoste, 
mai tîrziu însă el va avea 
pentru ce să ne mulțumească.

îmi aduc aminte, în acea
stă ordine de idei, de anii cînd 
băiatul meu cel mic, Dumitru, 
învăța meseria tatălui său. Mai 
tîrziu am avut prilejul să ne 
bucurăm, întîlnindu-ne, cu lo
comotivele noastre, în 
gară, 
mă,

să te vadă om. 
De 
să

nu 
deiubim (e prea 

înțeles), ci să-i și 
Prin aceasta în- 
respectăm viitorul

vreo 
și schimbînd, cu o glu- 
,din mers” saluturi, ca

(Continuare în pag. a IlI-a)

partachiada de 
vară a tineretului 
s-a impus în ulti
mii ani ca cea 
mai largă compe
tiție sportivă de 
masă organizată

în țara noastră.
Ediția 1962 a Spartachiadei 

a reunit la startul celor 11 
discipline sute de mii de ti
neri. Atletismul, ciclismul, 
handbalul, gimnastica, nata- 
ția, se bucură din ce în ce 
mai mult de o largă partici
pare a tineretului cucerind 
în anii aceștia mii de prieteni, 
încă din primele zile ale pri
măverii, întrecerile etapei 
întîi, au chemat la start un 
mare număr de tineri pentru 
a-și disputa întîietatea la dis
ciplinele preferate. Astfel, 
Spartachiada de vară a im
pulsionat activitatea sportivă 
de masă antrenînd un număr 
mare de tineri în întreceri 
bine organizate, desfășurate pe 
parcursul a cîteva luni. Un 
mare număr dintre participan- 
ții la spartachiadă au făcut 
astfel prima cunoștință cu 
sportul, au început practicarea 
organizată a ramurei sportive 
îndrăgite.

Acum cînd etapa întîi a 
Spartachiadei de vară a luat 
sfîrșit avem în față un prim 
bilanț care ne ilustrează con
vingător rolul pe care îl are 
această largă competiție spor
tivă de masă la antrenarea ti
neretului într-o bogată și in
teresantă viață sportivă. Spar
tachiada de vară a tineretului 
ne dovedește totodată grija 
partidului și a guvernului pen
tru educarea și întărirea sănă
tății tineretului.

Succesul Spartachiadei de 
vară se datorește în bună 
măsură muncii pline de roade

socie- 
atitu-

se pre-

Cehoslovace, prieten apropiat al

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMlNE
O amintire de familie din anul ,1955; Ștefan Lungu și fiul său, mecanicul ți fochistul, tn cabina 

«celeiaji locomfttixth

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN CEHOSLOVACIA

GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE
Praga

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Con. 
siliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă trimit 
sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tova
rășului Rudolf Strechaj, membru supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace 
și președintele Prezidiului Consiliului Național Slovac, eminent 
om politic și de stat al R. S. ~ 
țării noastre.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN

i I
pe care au desfășurai-o cdmi- 
siile de organizare regionale, 
raionale și orășenești, ca și 
activității desfășurate de or
ganizațiile U.T.M. în strînsă 
colaborare cu asociațiile spor
tive. în mai toate regiunile 
țării a fost acordată o atenție 
deosebită etapei de pregătire 
a întrecerilor. Astfel, în acea
stă etapă comisiile de organi
zare s-au îngrijit din vreme 
de tipărirea și difuzarea unor 
afișe mobilizatoare, au folosit 
mijloace variate de populari
zare a întrecerilor Spartachia. 
dei. Tot în această vreme 
folosind din experiența dobîn- 
dită în edițiile precedente au 
fost organizate deschideri 
festive, consfătuiri comune cu 
secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M., președinți ai a. 
sociațiilor sportive, profesori 
de educație fizică, antrenori 
și sportivi fruntași în care a- 
ceștia au împărtășit din expe
riența acumulată privind buna 
organizare și desfășurare a 
etapei de masă a Spartachia. 
dei de vară a tineretului.

15 aprilie, prima zi a între
cerilor a consemnat în multe 
asociații sportive și rezultatele 
primelor întreceri din cadrul 
acestei largi competiții de 
masă. Startul în prima zi a 
întrecerilor a constituit prima 
dovadă a grijii cu care orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive s-au preocupat de an
trenarea unui număr cît mai 
mare de tineri la aceste între
ceri, căci după cum se știe 
succesul competiției depinde 
de modul în care se desfășoa
ră etapa de masă.

în orașul București, spre pil. 
dă, la întrecerile spartachia- 
dei de vară au luat parte 
peste 200 000 de tineri, evi, 
dențiindu-se cluburile sportive 
Metalul, raionul 23 August, cu 
peste 35 000 participanți, Uni
rea, raionul N. Bălcescu, cu 
peste 28.000 participanți etc.

în regiunea Cluj au partici
pat 174 000 tineri evidențiin- 
du-se asociațiile sportive Soda, 
Ocna Mureș și Știința din ra. 
ionul Dej.

Cu ocazia desfășurării eta
pei I multe asociații spor
tive au organizat acțiuni cul
tural-sportive, care au consti
tuit sărbători ale tineretului 
din întreprinderi, instituții și 
de la sate. în raionul Năsăud 
din regiunea Cluj, de pildă, cu 
prilejul desfășurării sparta
chiadei s-au organizat 36 du. 
minici cultural-sportive.

Asemena acțiuni au fost or
ganizate și în comunele Ște- 
fănești, raionul Botoșani, Sas- 
cuț, raionul Adjud, Brezoaiele, 
raionul Răcari etc.

Succese remarcabile au ob
ținut și regiunile Galați cu 
peste 152 000 participanți, Ma
ramureș cu 134 000 participanți, 
precum și raioanele Cîmpina, 
Tîrgoviște și Buzău, regiu
nea Ploiești care a întru
nit la start aproape 150.000 d« 
participanți dintre care peste 
35 000 de fete. Succese r-vnar-

(Contimtiare în pag. a Il-a)



Tot niai sa siliți tineri
în întrecerile Spartachiadei!

iNJmEA CAMPIONILOR
comunele raionului Ră- 
ăuți din regiunea Sucea

va, zilele Spartachiadei de 
vară sînt adevărate sărbători spor
tive intrate în tradiție. Sportul este 
împletit cu cîntecul, cu jocul,' cu 
voia bună, care cuprind întreaga 
masă a tineretului. Zilele de în
treceri sînt, pe drept cuvînt, festi
valuri culfurcl-sportive ala tine
retului.

★
Vicovul de sus. Mai întîi a a- 

părut dinspre Faclani, .în goana 
mare, un călăreț fluturând în vînt 
o năframă albă, semnul pății și 
al prieteniei. Apoi, pe cai cu 
panglici legate la frîie și cărate 
împodobite, cu flori. și drapele flu- , 
furînd în vînt, au început să vină 
cei din Putna, au început să se re
verse spre Vicov, pe văi, rîuri vii 
de tineri și tinere, de vîrstnici și 
copii, din satele risipite prin 
munți.

Iar vicovenii i-au întîmpinat cu 
urări de bun sosit, cu stfîngeri de 
mînă. In tribunele înălțate la 
marginea satului au fost poftiți in
vitații, pe catargul pus anume a 
fost înălțat drapelul asociației 
sportive ,,Spicul“ din Vicovul de 
sus. Așa au început întrecerile fa
zei infercomunale a Spartachiade! 
de vară a tineretului. Deschiderea 
a fost făcută de secretarul comi
tetului comunal U.T.M., tovarășul 
Mihai Chirilă. De pe Plai au cobo
rî! în marș cadențat, Cu trompefișfi 
și toboșari în față, cîteva coloane 
pionierești. Apoi a urmat fanfara, 
a urmat coloana biciclișfilor 
marea masă a participanțilof

In raionul 
Medgidia

și 
la

De un frumos succes s-au 
bucurat concursurile din pri
ma etapă a Spartachiadei de 
vară a tineretului în raionul 
Medgidia. Astfel, aici au luat 
„startul" 11 343 concurenți. De 
subliniat numărul mare de 
concurenți, 2.553, prezențt la 
întrecerile de atletism. ’ în co
munele Oituz, kogălnictanu, 
Dorobanțu, Sibioară, Peștera, 
s-au organizat interesante con
cursuri de volei, trîntă, călă
rie, oină, ciclism etc.

Pe scurt
• In raionul Reghin au luat 

startul la întrecerile sparta- 
chiadei 22.508 tineri.

9 Cu prilejul întrecerilor 
spartachiadei au fost amena
jate noi baze sportive. AStîel 
în raioanele Reghin, ' Luduș, 
Odorhei, Gheorghieni și Tîr- 
năveni, tinerii din brigăzile 
de muncă patriotică au rea- 
mehajat bazele sportive exis
tente;

sportive 
o popu- 
bucurat 
întrecut 
fete. La

• Dintre ramurile 
ale spartachiadei de 
lacitate deosebită, s-a 
atletismul unde s-au 
24.361 băieți și 7.832
fotbal a evoluat un număr de 
16 769 tineri, la tir 10154, la 
ciclism 9199 tineri. La gim
nastică întrecerile s-au bucu
rat de asemenea de o largă 
popularitate. Au participat 
14 362 tineri dintre care 4 464 
fete.

IO AN PAUȘ
corespondent

. (Sediul consiliului raional 
U.C.F.S.-Răcari. Un birou aco
perit cu hîrtie albastră, în jur 
cîteva scaune, iar în fața bi
roului bănci lungi din 
nevopsite. Pe perete, un 
dar. Pe filă — data de 
lie 1962).

lemn, 
calen. 
20 iu-

ACTUL I
(în bănci au luat loc vreo 

opt persoane. La birou stă 
președintele consiliului raio
nal U.C.F.S. Alături de el, un 
reprezentant al comitetului 
raional U.T.M.).

Președintele : Tovarăși, ne
am adunat să discutăm des
pre întrecerile Spartachiadei 
de vară a tineretului. In pri
vința aceasta am cam rămas 
în 'urmă. In alte raioane se 
organizează de acum etapa a 
treia- Dar nu-i nimic, li ajun
gem noi din urmă. Pentru a- 
ceasta e nevoie să dăm dova
dă de operativitate și spirit 
de inițiativă. Așa că duminică 
vom organiza etapa pe centre 
de comună.

Delegatul asociației sportive 
din comuna Ciolpani (mirat): 
Bine, dar la etapa aceasta tre
buie să participe campioni de 
asociație și... știți... la noi 
n-au avut loc concursurile pe 
asociații.

Președintele: Păi, nu v-am 
spus că trebuie să dovediți 
spirit de inițiativă ? Mai aveți 
două zile, timp berechet să vă 
stabiliți campionii !

Delegatul : Bine, dar ne-ați 
luat așa pe nepusă masă...

Președintele : Cum pe nepu
să masă ? ! Uite aveți aici Și 
afișele spartachiadei. faceți o 
popularizare serioasă și dumi
nică vă prezentați la Balo
tești, la etapa pe centre de 
comună.

Delegatul: Dar cu cine' ve
nim ?

întreceri ; vicovenii, îmbrăcați în 
bondițe cu margini din blană de 
di hor, cu cămășile. împodobite la 
gulere, la mîneci, la poale, cu 
măiestrite cusături și înflorituri, 
letele, cu cafrințe țesute cu fir, 
tinerii din Falcani cu portul lor 
și priviri agere și mîndre, Șl cu 
toții s-au îndreptat apoi, spre 
Lunca Șiretului, unde gazdele au 
amenajat terenul pentru desfășu
rarea sărbătorii Cultural-sportive. 
Aicî, în vreme ce brigăzile artis
tice și-au început programul, 
sportivii și-a.u.schimbat straiele de 
sărbătoare cu echipamentul spor- 

, tiv.,
în întrecerile care au urmat s-a 

dovedit că tinerii din comunele 
care s-au întîlnit la Vicovul de 
sus s-au pregătit serios. Iar victo
riile, au fost desigur de partea 
celor mai buni. Cursa ciclistă a 
fost cîștigată de tinerii din Putna, 
în meciurile de volei au ieșit în
vingători vicovenii, iar la fotbal 
„Putna’ a “învins „Spicul" din 
Vicovul de sus, cu categoricul 
scor de 7—1. Pe fețele tuturor se 
citea însă aceeași bucurie : aceea 
de a fi participat la întreceri.

Asemănător s-au desfășurat și 
întrecerile Spartachiadei din co
muna Dornești. La start s-au aliniat 
mai întîi călăreții, pe cai albi, 
împodobiți cu flori și panglici. 
Au ținut ca această tradițională 
probă sa fie introdusă în între
ceri.- Fanionul a fost coborît și...

start I Năfrămi albe fluturau în 
vînt, pămîntul zbura parcă sub 
copite și în văzduh s-au înălțat 
urale. Și după obiceiul locului 
învingătorii au făcut turul de o- 
nosre prin fața spectatorilor. Au 
făcut turul de onoare și învingă
torii în celelelalfe probe r colec
tivistul GheOrghe Airihei, clasat 
pe primul loc în întrecerile ci
cliste, Gheorghe Dragoș, Vasife 
Mihailiuc și Gheorghe Aga și alții 
învingători la alergări și sărituri.

în comunele raionului Rădăuți, , 
ca și în celelalte raioane ale re
giunii Suceava, sportul este tot 
mai îndrăgit, iar Spartachiada este 
un prilej de afirmare. Pe întreaga 
regiune, la întrecerile celor două 
etape care s-au încheiat, au parti
cipat peste 100 000 de tineri. Ma
rea lor majoritate sînt tineri din 
comunele de la poalele munților.

• •Noi asociații

întrecerile din prima etapă 
a Spartachiadei de vară a ti
neretului au fost primite cu 
un deosebit interes și în ora
șele și satele regiunii Crișana. 
De mult succes s-au bucurat 
întrecerile Spartachiadei în co
muna Săcuieni, 'raionul Mar. 
ghita, unde numai la concursu
rile de atletism au participat 
aproape 400 de tineri și ti
nere.

Cu prilejul întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei de vară 
în raioanele Marghita și Ineu 
au fost constituite noi asocia
ții sportive. în comutia Sala- 
cea a fost creată asociația 
sportivă „Recolta“. O altă aso
ciație sportivă a fost constitui
tă în comuna Cermei și care 
va activa sub denumirea de 
„Metalul“.

Serbare
cimpenească

Cum am cucerit

Fotbalul se bucură și în cadrul 
spartachiadei de multă popu

laritate.

Fofo : N. STELORIAN

VIOREL TONCEANU

Spartachiadci
de vara a tineretului
(Urmare din pag. 1)

cabile s-au obținut, de aseme
nea, în regiunea Mureș Auto
nomă
100 000 
giunea 
200 000 
giunea 
tul primelor întreceri au fost 
prezenți lOO 000 de partici
panți. n aqmt

în numeroase regiuni, con- 
durenții au avut la dispoziție 
condiții dintre cele mai bune 
de participare la întrecere. Au 
fost organizate din vreme 
centre de pregătire la unele 
discipline sportive, cum sînt 
atletismul,' ciclismul, natația 
sau handbalul. Aceasta a con
stituit un prețios ajutor acor
dat pregătirii tinerilor spor
tivi ca și un nou prilej de 
propagare a diferitelor ramuri 
sportive în masa largă a tine
retului.

în organizarea și desfășura
rea actualei Spartachiade de 
vară, s-au manifestat însă o 
serie de lipsuri căre au stînje- 
nit buna desfășurare a între
cerilor. Unele comisii regiona
le, raionale sau orășenești de 
organizare a întrecerilor spar- 
tachiadei nu s-au ocupat în mod 
satisfăcător de îndrumarea a- 
sociațiilor sportive și a orga
nizațiilor U.T.M. privind des-

Maghiară cu peste 
de participant!, în re

Cluj cu aproape 
de participant! și re- 
SUceava unde la star-

■ a--’1’ . ' r ' .
fășurarea întrecerilor etapei 
întîi. Așa se explică fap
tul că în regiunea Iași această 
importantă competiție sporti
vă de masă s-a desfășurat 
doar în 446 asociații sportive 
din cele 615 existente. La Uzi
nele de fibre și fire sintetice 
din Săvinești, deasemene-a nu 
s-au desfășurat întrecerile e- 
tapei de masă. Asemenea e- 
xemple mai întîlnim din pă
cate și în regiunea 
și Dobrogea.

Iată așadar că 
mare de tineri 
lipsiți în această 
de posibilitatea 
la o activitate sportivă or
ganizată. la întreceri care ar 
fi stimulat în mod direct an
trenarea tineretului la o bo
gată viață sportivă. Mai sînt 
asociații sportive care își limi
tează activitatea doar la orga
nizarea întrecerilor la una sau 
două ramuri sportive. Un ase
menea exemplu ni-1 oferă ac
tivitatea nesatisfăcătoare a a-, 
sociației sportive I.C.S, Hune
doara, care numără peste 
12 000 membri, dar care a 
organizat întreceri doar ia 
fotbal. Există din păcate 
și un alt aspect nega 
tiv : desfășurarea unei munci 
superficiale care.și găsește 
expresia în goana după cifre. 
Astfel, organizatorii

„operativi66
SCENETA IN TREI ACTE ȘI EPILOG DESPRE ÎN

TRECERILE SPORTIVE DIN RAIONUL RĂCARI

Președintele: Auzi între
bare N-aveți din anul tre
cut o echipă de fotbal ?

Delegatul: Bine, ddr numai’ 
cu echipa de fotbal ?

Președintele : Asta-i bună ! 
Mai luați fetele care joadă vo
lei de la secția covoare de, la 
Țigănești, faceți și ,cu băieții 
de la fotbal o echipă de volei 
și gata trei for mâții!

ACTUL II

la Gruiu, iar acuma o să ju» 
câți cu formația de seniori.

Al doilea tînăr : Bine, dar 
două meciuri unul după altul?

Arbitrul: Nu mai discutăm! 
Asta-i programul de la raion 
și trebuie să-l executăm. În
cepeți încălzirea!

(în scenă apare o fată îm
brăcată în echipament spor
tiv).

Tânăra : Ei, ce-ați făcut bă
ieți ?

Primul tînăr: Noi am cîști
gat. Dar voi ?
...ȚînăraGata ! Sîntem cam- 

jucat nici 
un singur meci. Nu s-a pre
zentat formația din Balotești. 
Și cum au fost înscrise doar 
echipa noastră din Țigănești 
și cu Cea care nu s-a prezen
tat...

(Un colț de cîmp. Un copac 
sub care stau la umbră vreo 'pioăne, deși n-am 
12 tineri, îmbrăcați 'în echipa. • -
mont sportiv), '< . , ;

Un tînăr : Uff I Bine Că am ' 
terminat. E o căldură, nemai
pomenită.

Al doilea țînap : Tu te plîn- 
gi ? ! Ce să măi zic eu '. Aseă- 
ră eram la bal .cînd m-a a- 
nunțat că fac parte din echi
pa Campioană . a comunei și . 
că gstăzi trebuie să viu aici 
cu VOI. Dar nu-i nimic. Bine 
că s-a terminat meciul. Și înpă 
formația noastră din Ciolpani 
l-a și cîștigat' cu 3-1 cu toate 
că n-am mai jucat fotbal de 
mai bine de un ăn de...

(Nici nu termină bine vorba 
că în scenă apare Un om mai 
în vîrstă. îmbrăcat în echipa
ment de arbitru).

— Aici este echipa, de fotbal 
din Ciolpani ?

— Da! răspund în cor ti
nerii, care se odihnesc la um' 
bră.

— Pregăiiți-vă că peste o . 
jumătafe de oră susțineți, cel 
de al doilea meci!

Primul tînăr : "Cum, al doi
lea meci.? Dar cu cine jucăm?

Arbitrul ; Mai înainte ați 
jucat cu echipa de juniori de

ACTUL III
(O cameră de la căminul din 

comuna Ciolpani. In jurul 
unei mese, mai mulți tineri. 
Pe un perete, un afiș al Spar_ 

;tachiadei de vară a tineretu
lui).

Primul tînăr : Ei, ce facem 
băieți, mai sînt două zile și 
noi n-am primit nici un răs
puns ? 1

Al doilea tînăr: Și asta 
tocmai acum cînd am început 
să ne antrenăm și noi serios !

Alt tînăr: Eu cred că azi 
vine comunicarea. Nți se poate 

vineri și numai 
încep întrecerile pe

altfel! E
mîine nu 
raion!

Rrlțnul 
știu de ce 
In fond am cîștigat un meci 
cu scorul de 3-1 și am pierdut 
pe al doilea cu 2-3 ? 1 Deci

tîhăr : Și totuși nu 
ne frământăm atîta.

Hunedoara

un număr 
au fost 

vreme 
participării

unor aso-

golaveraj, 
campionii

avem cel mai bun 
Cred că noi sîntem 
la fotbal !

(Nu apucă să termine bine 
vorba că pe ușă apare curierul 
de la Sfatul popular comunal).

Curierul : Băieți, a venit co
municare de la raion ! Dumi
nică vă prezentați la Răcari 
cu echipa ! Jucați... volei !

EPILOG
ince v-am prezentat 

de mai sus sint citeva 
splendide de organi- 
chip exemplar a intre-

Ceea 
scenele 
mostre 
zare în. 
cerilor Spartachiadei. Ceea ce 
impresionează în mod deosebit 
la organizatorii din ~~~ 
este „operativitatea“, grija lor 
nețărmurită ca totul să mear
gă nu atît bine, cît repede, 
fără bătăi de cap.

în ce ne privește, lăsăm 
deschisă cortina pentru ca a- 
cest... spectacol să rămînă 
mai departe la vederea comi
siei regionale a Spartachiadei.

ION CRISTIAN

Răcari

ciații sportive încropesc un 
concurs, la care participai ti
neri adunați în grttbă, râpin- 
du-le astfel tinerilor posibili
tatea de a participa într-un 
număr cît mai mare, bihe. pre
gătiți.

In același timp s-a putut 
constata că la întrecerile spăr- 
tachiadei' își aduc aportul un- 
număr redus de instructori 
spoi'tlvlțWaflwSSijW și sportivi 
fruntași. Instructorii- »sportivi, 
antrenorii au tocmai menirea 
să sporească inițiativa, Insu
ficient manifestată pînă în 
prezent.

Acum, ne aflăm în perioa
da desfășurării etapei raionale.. 
Este necesar de aceea ca și 
pe mai departe, organizațiile 
U.T.M., asociațiile sportive să 
dovedească o atentă preocu
pare pentru succesul deplin 
al Spartachiadei de vară a ti
neretului. în această etapă 
trebuie luate măsuri eficace 
ca membrii comisiilor pe ra
mură de sport, profesorii de e- 
ducație fizică, antrenorii și in
structorii sportivi ca și spor, 
tivii fruntași să se simtă mo
bilizați în munca de pregătire 
a tinerilor aflați în întreceri, 
le actualei etape. în orașe, pe 
lîngă marile asociații sportive, 
și mai ales la sate (even. 
tual pe centre de comună) tre
buie organizate centre de an
trenament la care să participe 
campionii asociațiilor, tinerii 
care se pregătesc pentr.u între, 
cerile etapei raionale și regio
nale. Pregătirea pentru aceste 
etape este mult mai preten
țioasă. întrecerile au nu nu
mai un caracter de selecțio
nare, dar și de obținerea unor 
performanțe. Elementele tine
re remarcate cu prilejul eta. 
pei de masă au acum un mi
nunat prilej de afirmare. Din 
rândurile lor peste un an, doi, 
vom avea de bună seamă 
performeri ai țării.

Organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive trebuie să se 
ocupe Cu cea mai mare grijă 
de organizarea unor co-mpeti. 
ții locale, cum sînt întrecerile 
„Campion al asociației spor
tive“, „Cel mai bun sportiv 
din zece“, concursuri pentru 
cucerirea normelor G.M.A. A- 
semenea întreceri sînt menite 
să asigure continuitate în ac
tivitatea sportivă de masă.

Comisiile de organizare a 
întrecerilor Spartachiadei de 
vară au datoria să depună 
toate eforturile ca această 
mare întrecere a tineretului 
să fie o adevărată sărbătoare 
de masă închinată zilei de 23 
August, cînd sărbătorim a 

18-a aniversare a eliberării . 
scumpei noastre patrii.

t ihfrat în tradiție ca, lâ în- 
cheierea unei cafnpanii' 
agricole, succesele ob

ținute în muncă să fie sărbă
torite cu cîntec și' joc. O ase
menea sărbătoare a avut loc 
duminică în raionul Zimnicea, 
unul din raioanele regiunii 
București, fruntașe la recoltare 
și freieriș. Mii de colectiviști 
s-au îndreptat spre comuna 
Cervenia, prima, din raion care 
a terminat campania,, agricolă. 
Acolo era organizată o serbare 
cîmpenească .în cinstea frunta
șilor ,1a lucrările agricole din 
această campanie.-. Colectiviștii 
din multe comune și sate a- 
veag să viziteze expoziții agri
cole și de artă populară,, să 
asiste la interesante demon
strații sportive și la bogate și. 
variate spectacole artistice.

Lîngă liziera pădurii se 
aflau înșirște peste 60 de ca
mioane ale colectivelor, împo
dobite cu steaguri și verdeață, 
și așezate simetric, la rînd, 
mii de biciclete și motociclete 
ale colectiviștilor venifi din 
multe sate, de la Suhaia sau 
Bragadiru, Confeșfi sau Piatra, ’ 
Găuriciu sau Frumoasa.

l-am văzut în fafă standuri
lor cu probe din recblt'ele ob- ’ 
ținute, făcînd observații com
petente, discafînd ăMră' «i,des'-i 
pre grîu și porumb'ca adevă-ri 
rafi, specialiștiț: l-arm<văzuf- apoi 
în pavilionul alăturat, admiiînd 
frumoasele cusături așternute 
de femei, pe pinză, cu mi
gală. La estrada împodobită 
cu țesături, verdeață și spice 
aurii i-am întîlnit veseli și ur
mărind atent evoluția artiștilor 
amatori pe scenă.

Cîntecul,, dansul, și bucuria, 
au fost oaspeții aceșfoi săr
bători a colectiviștilor din ra
ionul ZitnriicW. .’țV’f'*'

ȘERBAN RADULESCU

în fotografia’de sus un aspect 
de la serbarea din comuna

Cervenia

Aspect din întrecerile de volei 
ale campionilor asociațiilor spor
tive disputele recent pe stadionul 

.Voința din București.

titlul mondial
maestru

o
Olga Szabo,

emerit al sportului, campioană mondială la floretă

«
cu reîntoarcerea în pa- 

de la Buenos Aires, 
ediții a 

campionatelor mondiale de scri
mă, am simțit și mai puternică 
dorința de a așterne pe hîrtie im
presiile, gîndurile și sentimentele 
care ne-au însoțit de-a lungul 
a mii de kilometri. Departe de 
patrie, într-o țară necunoscută 
pînă de curînd nouă (am evoluat 
la aceste întreceri cu Mara, buna 
mea prietenă, maestra sportului 
Maria Vicol) am simțit în 
clipă căldura și dragostea 
de acasă, frumusețea de 
muit a plaiurilor romînești. 

Acum sîntem din nou 
Bucuria de a ne întoarce cu o 
medalie de aur a făcut ca în mo
mentul reîntîlnirii cu cei dragi să 
fim și mai fericite. Această me
dalie o consider o mărturie a 
sentimentelor de recunoștință pe 
care le nutresc față de minuna
tele condiții create de partid, de 
statul nostru democrat-popular 
pentru creșterea și afirmarea miș
cării, noastre sportive.

Șcriu aceste rînduri și pentru 
a-mi exprima bucuria care he-a 
cuprins la sosirea pe aeroportul 
Băneasa. Prieteni, foarte mulți 
prieteni ne-au întîmpinat cu flori 
și cu nespusă bucurie. Atunci 
emoția m-a făcut zgîrcită la vor
bă. Încerc de aceea acum să vă 
împărtășesc cîfe ceva din noianul 
glodurilor, al impresiilor din călă
toria noastră.

...Buenos Aires avea să fie Io- , ■ . . . - ----  u------- —«
cul; de înlîlnire a celor mai buni mțeles și. mai mult răspunderea 
scrimeri din lume. Mă gîndeam - "’
cu bucurie că o să ne reintîlnim 
aci . cu sportivele sovietice Zabe- 
lina și Gorohova sau cu maghiara 
luhasz. Cunoștințe vechi, prietene 
bune.< Sportive cu o înaltă pregă
tire, ele treceau drept favorite în 
proba mea : floretă femei.

Am pornit la drum cu avionul. 
Prima escală : Bruxelles. A treia 
zi avea să înceapă marea între
cere și noi așteptam aici de 18 
ore. Oboseala nu ne-a ocolit. Am 
decolat după această chinuitoare 
așteptare cu direcția Paris. Aici, 
o nouă surpriză neplăcută •. prima 
legătură cu Buenos Aires era 
peste 24 da ore. Speranța noa
stră de a face un ultim antrena
ment înaintea primei evoluții s-a 
spulberat. In ultimele luni am fost 
bolnavă și din pricina acestui ne
caz nu m-am putut prezenta la 
startul unor confruntări, adevărate 
avanpremiere aia mondialelor de 
scrimă. Miercuri seară am ajuns 
la Buenos Aires, înscriindu-ne în 
ultima clipă în concurs. O mică 
lipsă de prevedere ne-a adus 
în capitala Argentinei îmbră. 
cate în haine de vară. Iar aici 
era o iarnă în adevăratul înțeles 
al cuvînfului.

Joi dimineață am făcut primii 
pași pe planșele mondialelor. 
Eram obosite. Nu ne acomodase-

dată
trie 
gazda recentei

fiecare 
celor 

nease-

acasă.

răm încă cu temperatura. Trecerea 
bruscă de la cald la frig ne-a 
creat destule neajunsuri.

Cefe 
6 serii 
suprem 
anunțat 
pentru 
ultimelor antrenamente, atît 
necesare într-o competiție de ta
lie mondială. împreună cu Mara 
am trecut cu succes examenul se
riilor, califieîndu-ne pentru sfer
turile de finală, care s-au dispu
tat în aceeași zi.

Evoluția Marei 
mițăfoare. Arbitrii 
din cursa pentru 
vizibil adversare ...........
valoroase. Sferturile de finală —• 
etapa cea mai grea în cucerirea 
titlului suprem — au făcut o se
lecție foarte severă.

Finala a adus pe planșă 8 con
curente din cele 12 care au evo
luat în penultima etapă a mondia
lelor. Aicj mi-a, fost dat să tră- 
ipșc Și pripi« surpriză nedorifă i 
am piprdui meciul cu luhasz, o 
floretistă deosebit de tenace, 
bună tacticiană, ireproșabil pusă 
ia punct cu condiția fizică. Mă 
aflam la un pas de înfrîngere. In 
aceste momente mi-am dorit, ca 
niciodată, sfatul antrenorului, cu
vintele calde ale suporterilor. îi 
simțeam aproape, deși ne des
părțeau mii de kilometri, îi știam 
așteptînd cu nerăbdare pymal 
vești bune de la noi. Atunci am

42 concurente dispuse în 
au început asaltul titlului 
pe 6 planșe. Disputa s-a 
foarte dificilă, mai ales 

noi, handicapate de lipsa 
de

se anunța pro- 
însă au oprit-o 
titlu, părtinind 

mult mai puf in

Handbal in 7
• Echipa bucureșteană de 

handbal în 7 Steaua a repurtat un 
frumos ' Succes internațional, cîș- 
tigînd turneul de la -Budapesta. 
După, ce în. penultimul, meci hand- 
baliștii romîni au învins cu- sco
rul de 15—12 (9—8) echipa H.C. 
Zagreb, una din favoritele compe
tiției,’ duminică seara ei au dis
pus cu scorul de 21—13 de Fe- 
rencvaros Budapesta. Cei mai buni 
jucători ai .echipei Steaua au fost 
Schmidt, . Iacob,. Tătara, și Bul
gara. .

rAudria cu selecționata orașului. __
Învins fotbaliștii egipteni cu 3—2 
(1—0). Aceasta a fost singura in- 
irlngere în cele patru meciuri dis-

In
Fotbal

ultimul meci al turneului 
l-a întreprins în Republiftape care

Arabă Unită, echipa de fotbal Va- 
sas Budapesta a jucat la Alexan-

Pesen de & YAS I LIU

— Ei, v-afi antrenat bine băieți?
— Dara I I I
— Atunci, jumătate din voi pleacă la Răcari să joace...

frîngere în cele patru meciuri 
putate de Vasas.

Lupte clasice
® Cea de-a 5-a ediție a 

neului internațional de lupte 
sice rezervat speranțelor olimpice 
a fost dominată de sportivii ro
mîni, care au cucerit primul loc 
la 6 din cele 8 categorii. Cele
lalte două titluri au revenit luptă
torilor maghiari. Pe echipe, vic
toria a revenit reprezentativei 
R. P. Romîne cu 30 puncte, urmată 
de R. P. Ungară — 23 puncte,
R. ?P. Polonă —- 16 puncte și Iugo
slavia ■— 16 puncte.

Iată lista învingătorilor în ordi
nea celor 8 categorii : C. Turturea 
(R.P.R.); Ion AI. Ionescu (R.P.R.);
S. Popescu (R.P.R.); I. Enache 
(R.P.R.), S. Kovacs (R.P. Ungară); 
I. Popescu (R.P.R.); F. Kiss (R. P. 
Ungară); Pavel Nicolae (R.P.R.),

tur- 
cla-

Natație
• Intîlnirea de natajie R. P. Po

lonă—R. P. Romînă încheiată du
minică la Varșovia a prilejuit îno
tătorilor romîni să stabilească 3 
noi recorduri ale fării. D. Camin- 
schi a parcurs 100 m spate în 
106"5/10, Cristina Balaban a fost 
cronometrată cu 6'06"4/10 în pro
ba de 400 m mixt individual, iar 
echipa noastră de ștafetă a 
parcurs 4X100 m liber (bărbații în 
4'00''4/10. La rîndul lor, înotăto
rii polonezi au realizat 7 noi re
corduri republicane. In ambele 
întîlniri, victoria a revenit gaz
delor : la masculin scorul a fost 
de 97—66, iar la feminin 72—48.

Ambele meciuri de polo pe apă 
au fost cîștigate de echipele R. P. 
Romîne ; cu 6—0 și respectiv 6—1.

pe care o avem fața de culorile 
sportiva ale patriei. In fiecare 
salt ca a urmat, mi-am mobilizat 
toată capacitatea, toată voința și 
puterea mea de luptă, „Dușul 
rece“ pe care l-am primit de la 
luhasz aș putea spune că m-a îh-< 
viorat, mi-a sporit ambiția de a 

cu ?! mai multă energie 
pînă la ultima șansă.

Finala 
vingător. 
pentru o luptă și mai acerbă. în 
meciurile de baraj trebuia să în
frunt din nou pe luhasz și Goro
hova. Eram într-o bună dispozi
ție, de joc, deși aveam nervii. to
ciți, condiția fizică foarte mult 
solicitată. Trecusem însă de 
„punctul mort“ și asta îmi dădea 
speranța unei victorii. Am tran
șat revanșa cu Gorohova. în fa
voarea mea, învingînd-o catego
ric cu scorul de 4-1. Și iată-mă, 
în sfîrșit, în ultimul meci, la ca
pătul acestui veritabil maraton 
de scrimă, luhasz avea asupra 
mea afu-ul unei recente victorii, 
care-i sporeau convingerea că nu 
va putea fi întrîntă. Voința de a 
dărui patriei o victorie, un hdu 
titlu de campion mondial, încre
derea în propriile forțe, iată... ar
mele care m.au slujit în luptă, 
care m-au condus la victoria fi
nală.

...1n curînd voi relua antrena
mentele. Nu-mi este în obicei să 
mă culc pe laurii victoriilor. Ne 
așteaptă Olimpiada de la Tokio. 
Prima zi a întrecerilor Olimpiadei 
este printr-o fericită coincidență 
și ziua mea de naștere. Aș vrea 
să sărbătoresc cu acest prilej și o 
nouă victorie sportivă.

Cucerirea titlului mondial în 
proba de floretă temei a fost 
precedată de un eveniment deo
sebit în viața mea : terminarea 
facultății de filologie din Cluj. In 
iarnă îmi voi da examenul de 
stat, amînat deocamdată din cau
za întrecerilor de la Buenos Aires. 
Zilele acestea voi primi repartiția 
în învățămînt. Aștept cu nespusă 
nerăbdare prima întîlnire cu ele
vii mei. Emoția primei zile de 
școală, de astă dată ca profesor, 
mă copleșește încă de pe acum, 
îmi doresc să fie o întîlnire cît 
mai frumoasă, să legăm din pri
ma clipă prietenii trainice și 
poate că într-o zi îmi va fi dat să 
aflu că printre pasiunile elevilor 
mei, că alături de visurile lot 
de a deveni ingineri, medici, 
tehnicieni sau muncitori Cu o 
înaltă calificare, voi descoperi ți 
pasiunea pentru sportul îmbrățișat 
de

n-a putut hotărî pe în- 
_ Am urcat pe planșă

mine : scrima.

©-

Știința Timișoara 
învingătoare 

în R. D. Germană
Echipa de fotbal Știința Timi

șoara a susținut două noi Aitîlniri 
în cadrul turneului pe care. îl în-t 
treprinde în R. D. Germană. 
Fotbaliștii timișoreni au învins cu 
4—2 în orașul Schkopan o : selec
ționată Halie—Magdeburg și au 
făcut joc egal : 2—2 (1—0) cu for
mația Stahl. In meciul cu Stahl 
cele două goluri ale timișorenilor 
au fost marcate de Manolache și 
Lazăr,



MANUALELE ȘCOLARE -A i. Vizitarea regiunii Bacali
i-o:

? Ä

r

T~ levii și cadrele didactice se 
j'j bucura din plin de zilele

vacanței de vară. Cei care 
pregătesc însă deschiderea în 
bune condiții a noului an școlar, 
desfășoară acum o largă activi
tate.

Dorind să cunoaștem una din 
laturile importante ale acestor 
pregătiri — asigurarea manuale
lor școlare —• ne-am adresat to
varășului Constantin Nuțu, di
rectorul Editurii didactice și pe
dagogice de pe lingă Ministerul 
Invățămîntului.

— Planul de tipărituri al Edi
turii didactice pe anul 1962 —• 
ne-a spus tovarășul Nuțu — »e 
cifrează la 878 de titluri, eu un 
tiraj total de circa 22 000 000 
de exemplare. Dintre ______
acestea, manualele de ‘ 
cultură generală însu
mează 386 de titluri și 
vor fi editate în 
20 600 000 de exem
plare, Un număr în
semnat dte titluri re- ..... .
prezintă producția de 
manuale destinate școlilor mino
rităților naționale. Pentru șco
lile profesionale și tehnice se 
editează 177 de titluri de ma
nuale, CU un tiraj de citea 
800 000 de exemplare, iar pentru 
studenți se pregătesc 230 de 
titluri de manuale și cursuri uni
versitare.

Față de anul trecut, există o 
Creștere de peste 8 la sută la 
manualele de cultură generală și 
de peste 20 Ia sută la cele pro
fesionale și tehnice și 70 la eută 
la cele destinate studenților, atît 
Ca titluri, cît și ca tiraj.

în afara acestora, editura mai 
pregătește 85 de titluri de lucrări 
de literatură pedagogică și 
lucrări de interes genetal.

Rășpunzînd întrebării privind 
stadiul în care se află în pre
zent editarea manualelor pentru 
noul an școlar, tovarășul Con
stantin Nuțu a spus :

în presă a apărut, cu cîtăva 
Vreme în urmă, o informație pri
vind difuzarea manualelor pentrn 
noul an școlar. Este, credem, un 
fapt semnificativ. în plină va
canță, începe difuzarea manu
alelor școlare. încă o dovadă 
elocventă a grijii cu care partidul 
și statul nostru înconjoară tî- 
năra generație, asigurîndu-i în 
fiecare an coaliții mai depline 
de studiu.

Din cantitatea uriașă de manu
ale, un număr do 17.400.000 de 
exemplare reprezintă manualei« 
gratuite care urmează să fiâ di
fuzate școlarilor din clasele 
1—-VII. Pentru a treia oară, șco
larii din clasele I—VII primesc, 
conform prevederilor Congresu
lui al IlI-lea al P.M.R., gratuit 
manualele școlare. Toate acestea 
arată că procesului de învăță- 
mînt i s-a asigurat Una din con
dițiile esențiale t manuale șco
lare la timp.

— Pînă în prezent au și fost 
livrate Direcției difuzării cărții 
un număr de 250 de titluri de ma 
nuale pentru școlile de cultură 
generală, 89 de titluri de ma
nuale destinate școlilor tehnice 
și profesionale și 73 de titluri 
de manuale și 
tare.

Manualele 
acum, în marea lor majoritate 
se află sub tipar și sînt asigurate 
toate condițiile Ca ele să se gă
sească la dispoziția elevilor la 
deschiderea noului an de învăță- 
mînt. în vederea realizării a- 
cestui obiectiv, lucrătorii editu
rii își mobilizează toate efortu
rile.

Aș vrea să subliniez faptul 
că, față de anii trecuți, există

cursuri univèrsi-

neapărute pînă

perior al Agriculturii, se elabo
rează și s-au luat masuri să fie 
la începutul anului școlar la 
dispoziția elevilor manuale de 
agricultură pentru clasele a V-a 
și a Vl-a ale școlilor din mediul 
sătesc.

Paralel cu preocuparea editu
rii de a pune la timp la dispo
ziția școlilor manuale cu un con
ținut științific și ideologic co
respunzător, o atenție deosebită 
a fost acordată îmbunătățirii 
prezentării grafice. Anul acesta, 
de exemplu, unele manuale apar 
pentru prima dată bogat ilustra
te, în 2 sau 4 culori. Asemenea 
manuale sînt: Aritmetica pen
tru clasa a Il-a, Limba Rusă 
pentru clasa a V-a, Istoria, Rusa, 
Limba
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Pregătiră pentru 
noul aai școlar

un progres remarcabil în pregă
tirea la timp a manualelor pen
tru școlile profesionale și teh
nice și a manualelor și cursuri
lor universitare. Anul acesta, 
de exemplu, pentru prima dată 
elevii din învățămîntul profe
sional și tehnic vor avea la dis
poziția lor, la deschiderea cursu
rilor, toate manualele necesare.

în continuare, l-am solicitat 
pe interlocutorul nostru să ne 
vorbească despre preocuparea 
editurii de a îmbunătăți conți
nutul științific și ideologic al 
manualelor, redarea lor într-o 
formă cît mai accesibilă elevilor, 
prezentarea grafică.

— Aceste obiective au consti
tuit preocupări de seamă ale e- 
diturii — ne-a spus tovarășul 
Nuțu. S-au luat, de exemplu, mă
suri pentru îmbunătățirea ma
nualelor de științe sociale : Eco
nomie politica, Socialism știin
țific, Istoria Roinîniei pentru 
clasa a XI etc. Au fost re
vizuite manualele de geogra
fie regională pentru clasa a 
III-a, conținutul lor fiind sim
țitor înbunătățit, elaborîndu-se o 
serie de hărți noi ale regiunilor și 
raioanelor. Au fost înbunătățite 
din punctul do vedere al conți
nutului și al accesibilității o se
rie de manuale pentru Învăță
mîntul profesional și 
toate acestea, editura 
mai facă eforturi în 
ce privește problema 
manualelor destinate școlilor pro
fesionale într-o formă mai acce
sibilă elevilor.

în anul acesta se editează a 
serie de manuale originale noi, 
în special pentru clasele a 
V-a și a Vl-a, corespunzătoare 
cerințelor noului plan de învă- 
țămînt de 12 ani. Amintesc, do 
pildă, faptul că, după noile pro
grame aprobate de Ministerul 
Invățămîntului și Consiliul 8u-

FrâftcSză pentru clasa a 
_VI-a, Chimia pentru 
clasa a Xl-a și altele. 
Tot pe linia îmbunătă
țirii prezentării gra
fice, âniintesc și fap
tul că în acest an toate 
manualele pentru șco
lile tehnice și pentrd 
învățămîntul superior, 

și circa 600 000 deprecum 
exemplare de manuale de cultu
ră generală vor fi legate ; de 
asemenea, numeroase manuale 
vor avea coperți din material 
plastic.

Pentru viitor —■ a spus tova
rășul Nuțu, în încheierea con
vorbirii noastre — socotesc că 
trebuite să ne concentrăm efortu-' 
rile spre a lichida o serie de lip
suri semnalate în legătură cu 
predarea la timp a manualelor 
în tipografie. De asemenea, este 
necesar să se dea o mai mare 
atenție concursului de elaborare 
a manualelor originale, să ținem 
seama și să valorificăm într-o 
mai mare măsură diferitele ob
servații ce se fac în legătură cu 
conținutul și prezentarea unor 
manuale pentru a asigura proce
sului de învațămînt manuale șco
lare cu un înalt conținut, într-o 
formă accesibilă și atrăgătoare.

,jÄ: id
-------•------- grup

Seară literară
consacrată

lui AL Sahia
Consiliul pentru răspîndirea 

cunoștihțelor cultural științi- 
țifice din Comitetul de stat 
pentru cultură și artă și Uni
unea scriitorilor din R. 
mînă au organizat luni 
ra . literară cu prilejul 
nirii a 25 de ani de la 
tea scriitorului 
Sahia.

Criticul literar Pompiliu 
Mareea a vorbit despre per
sonalitatea și opera literară a 
scriitorului. în continuare ac
tori ai teatrelor din Capitală 
au citit din opera lui Alexan
dru Sahia și din unele lu
crări literare consacrate Scri
itorului comemorat.

P. Ro- 
o sea- 
împli- 
moar- 

Alexandru

NOTE
Nu mai au ce învăța?

Două imagini cu prilejul Festivalului internafional de folclor : un _ , 
de finteri dih Ansamblul folcloric al R. P. Romîne (stingă) și uri âspfect 
dih programul prezentat de Asociafia de cîntece și dansuri populare 

„Panegyris“-Grecia

de către 
ai corpului

Intra 27 și 29 iulie a avut loc 
o excursie în regiunea Bacău, or
ganizată pentru șefii misiunilor di
plomatice din București, la care 
au participat: Sukrisno, ambasa
dorul Republicii Indonezia, cu so
fia; Manuel Yepe Menendez, am
basadorul Republicii Cuba, cu so
ția; Emmanuel Kodjoe Dadzie, 
ambasadorul Republicii Ghana, cu 
sofia; Jeno Kuti, ambasadorul R. P. 
Ungare, cu sofia ; Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei, cu 
sofia ; James Dalfon Murray, 
ministrul Marii Britanii ; Tâh- 
tnuress Adaffiiyătt, ministrul Ira
nului ; V/ilIiam Crzwford, minis
trul S.U.A. ; Carlos lacyntho de 
Barros, ministrul Braziliei ; K. M. 
Kannampilly, însărcinat cu afaceri 
a.i, a| Indiei, cu sofia; Hans Colli- 
ander, însărcinat cd afaceri a.i. al 
Suediei; Luka Soldic, însărcinat cu 
afaceri a.i. al R.P.F. Iugoslavia, cu 
sofia ; Emilio Pzolo BasSi, îtisărci-

membri 
diplomatic

nat cu afaceri a.i. al Italiei ; Ger- 
shon Amir, încărcinat cu afaceri 
a.i. a| Israelului; dr. Siegfried 
Bock, însărcinat cu afaceri a.i. al 
R. D. Germane.

Cu această ocazie au fost vizi
tate: Combinatul chimic și ter
mocentrala din Borzești, Rafinăria 
de petrol și Combinatul de cau
ciuc sintetic din Onești, Combi
natul de îngrășăminte azotoase 
de la Roznov, Fabrica de fire și 
fibre sintetice de la Săvinești, Hi
drocentrala „V. I. Lenin" și bara
jul de la Bicaz, orașul Onești și 
stafiuriile de pdihnă Slănic-Moldo- 
Va și Lacul Roșu.

în seara zilei de 28 iulie pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Bacău 
a oferit 6 mâșă în cinstea parti- 
cipanfilor la excursie.

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

La Festivalul
internațional de folclor

estivalul de folclor 
, al țărilor balca

nice și din zona 
Mării Adriatice, 
care are loc îh a- 
ceste zile la Bucu
rești și la care 

participă specialiști și formații 
folclorice (coregrafice și muzi
cale) din 7 țări (Albania, Bul
garia, Cipru, Grecia, Italia, 
Iugoslavia, Romînia), precum 
și invitați și observatori din 
ale țări ale litmii (Anglia, Bel
gia, Cehoslovacia, Elveția, 
R. F. Germană, S.U.A., etc.), 
se înscrie ca un nou pas în 
direcția cunoașterii reciproce

La Uzinele „Electromagne
tica” din București lucrează 
numeroși tineri, înțelegînd 
importanța unei bune pregă
tiri profesionale în îndeplini
rea sarcinilor de plan ale în
treprinderii, conducerea uzi
nei a înființat cursuri de ri
dicare a calificării. In 
18 cursuri organizate pe 
ții sînt cuprinși 441 de 
neri.

La secțiile aparate de 
sură, S.C.B. și altele pregăti
rea profesională a tinerilor se 
desfășoară în condiții opti
me. Cursurile se desfășoară cu 
regularitate, se țin lecții, re
ferate legate de problemele 
curente ale locului de mun
că. Prezența este, de aseme
nea, bună. Cînd este cazul, 
lectorul demonstrează prac
tic modul în ca*e se pot în
lătura anumite deficiențe. 
Buna desfășurare a cursurilor 
se reflectă în rezultatele ob
ținute de colectivul secțiilor 
aparate de măsură și S.C.B.: 
cate sînt fruntașe în între
cerea socialistă, dau produse 
do calitate superioară.

Sînt însă secții în uzină unde 
cursurile se desfășoară defec
tuos, iar în altele de loc. La 
secția ajustaj, de pildă, cursu
rile n-au luat încă ființă cu 
toate că conducerea între-

cele 
sec-

tj.

mă-

prinderii stabilise luna 
bruarie pentru aceasta, 
secția telefonie, cursurile, 
deși deschise, nu se mai țin 
de circa 2 luni. Ba, mai mult 
chiar, inginerul Hascal Mar
cel care răspunde de buna 
desfășurare a cursurilor, are 
și o justificare ciudată:

— Noi avem muncitori care 
lucrează de mult în uzină, 
spune el, n-ar mai avea ce 
să învețe.

Că nu este așa, că îmbună
tățirea calității produselor cere 
o pregătire profesională con
tinuă, din ce în ce mai înal
tă, ne-o dovedește faptul că 
secția telefonie este ultima în 
întrecerea socialistă, cu rea
lizările cele mai slabe.

Biroul U.T.M. al secției 
ca și Comitetul U.T.M. pe uzi
nă, în colaborare cu Comite
tul sindicatului, va trebui să 
dea o mai mare atenție mo
bilizării tuturor tinerilor la 
cursurile de ridicare a califi
cării, să urmărească și să în
drume în permanență pe ti
neri pentru 
noștințele 
ceasta este 
în vederea 
buției tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan ale uzinei.

(Agerpres)

tehnic. Cu 
trebuie ea 
special în 
prezentării

GH. ȘOVU

MMI

e.
Foto : FLORIN ȚAGA 
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Orele de
a muzicii
Iubitorii muzici, au primit cu 

deosebit interes străduin
țele din ultimul timp ale 

Direcției Muzicale a Radiotelevi- 
ziunll, pentru împrospătarea pro
gramelor de muzică simfonică 
transmisă pe posturile de emisie 
ale Radioului.

Sute de mii de oameni ai mun
cii din fara noastră au posibilita
tea să asculte, zi de zi, programe 
inedite de muzică simfonică, cla
sică și contemporană.

Redactorii din Direcție muzicală 
a Radioteleviziunii s-au străduit 
într.âdevăr ca la sfîrșitul stagiunii, 
operă de educajie muzicală a ma
selor să continue, prin programa
rea de astădată nu a unor lucrări 
foarte des interpretate, ci a urtei 
suite întregi de piese simfonice, 
din repertoriul creafiei romînești 
și universale, de reală valoare 
artistică.

Din păcate, însă, Direcția Muzi
cală a Radioteleviziunii nu fine 
în același timp seama de o 
veche dorință a celor mai largi 
mase de ascultători — exprimate 
deseori în presă—-de a programa 
lucrările de muzică simfonică în 
ore mai potrivite unei audiții mu
zicale realmente eficiente.

Simfonia a ll-a de Schubert (15 
iulie), Muzica de Cameră de 
Rimski KorsâkOv (16 iulie), Sim
fonia V-a de Honegger (17 iulie), 
Fragmente din opera „Porgy și

a*și îmbogăți cu- 
profesionale. A- 
condiția esențială 
sporirii contri-

AL. ILOVAN

difuzare
ia Radio

Bess" de Gershwin (18 iulie), Mu
zică de cameră de Hindemith (20 
iulie), Sonata , op. 110 de Beetho- 
veh (21 iulie), Simfonia a III-a 
de Schubert (22 iulie), Cvartetul 
op. 15 de Caudella (23 iulie), 
Simfonia în do de Strawinsl^i (24 
iulie), Simfonia I de Felix La- 
bunski (25 iulie), „Simfonia con
certantă" de Prokofiev (26 iulie), 
Variațiunile Goldberg de Bach 
(27 iulie) — iată doar cîteva din
tre lucrările difuzate în zilele din 
urmă, spre miezul nopții, cînd cu 
greu fiecare dintre noi, după o 
zi de muncă, mai poate găsi re
sursele necesare înțelegerii, asi
milării unor lucrări artistice a că
ror audiție necesită concentrare, 
atenție.

Numai o grijă deosebită a Di
recției Muzicale a Radioteleviziu- 
nii pentru orele de difuzare a 
muzicii simfonice (cele mai potri
vite ar fi desigur cele de după 
amiază sau spre seară, urmînd ca 
după orele 22 să fie difuzate lu
crări de muzică distractivă, se- 
ieefiuni de operă și operetă etc.) 
va pulea asigura interesantului 
ciclu de concerte de muzică sim
fonică pe care Radioul î| rezervă 
se pâre, tn această vâră, ascultă
torilor1 noștri, o reală eficientă e- 
ducativă.

I. SAVA

și adîncirii relațiilor 
nești și 
dintre < 
colele ; 
reri și 
cadrul 
făcute 
rești și în 
sînt un 
luire a firelor ce unesc cultu
rile populare din această parte 
a Europei.

început vineri 
tr-o entuziastă 
străzile Capitalei 
lor participante, Festivalul cu
noaște un interes deosebit din 
partea publicului. Teatrele de 
vară pe ale căror scene au loc 
simultan spectacolele (Grădina 
Boema. Parcul Herăstrău, 
Parcurile „N. Bălcescu“ și „23 
August”) sînt seară de seară 
arhipline. Spectatorii vin aici 
cu convingerea că vor parti
cipa la manifestări ce le vor 
releva emoționant și direct 
aspecte vii ale artei și cul
turii popoarelor vecine, înru
dite cu cele ale noastre. Ceea 
ce a și fost confirmat încă de 
la început. în programul mo
dest de cîntece și dansuri al 
formației italiene „Canterini 
Romagnoli", răsună ecouri și 
se întrevăd gesturi existente 
și în cântecul și jocul popu
lar romînesc; ritmul deosebit 
și Vigoarea bărbătească a că
lușarilor din Frumoasa, regiu
nea București, are multe note 
comune cu jocurile populare 
macedonene și bulgărești; cos
tumele cipriote se înrudesc cu 
ale noastre, cu cele bulgărești, 
ca să nu mai vorbim de cin- 
tecele de muncă și de luptă, 
de cele de dragoste ori legate 
de unele obiceiuri, în care in-

priete- 
i de bună vecinătate 
aceste popoare. Specta- 
și schimburile de pă- 
impresii ce au loc în 
Festivalului, vizitele 

de oaspeți in Bucu- 
împrejurimile lui 

prilej de dezvă-

seara prin- 
defilare pe 
a formații-

NOTĂ
In îndrumarul 

mîntul profesional 
1963, editat de Ministerul Invăță- 
mîntului și în numărul nostru din 
20 iulie a.c., în pagina a II-a in
titulată 
țăm” a 
telefon 
ucenici 
dustriei 
Rectificăm : 
este 12.68.61,

pentru învăță- 
pe anul 1962-

„Unde mergem să îlrvă- 
apărat greșit numărul de 
al școlii profesionale de 
aparținînd Ministerului In- 

Petrolului și Chimiei, 
numărul de telefon

RĂSPUNDEREA NOASTRĂ
(Urmare din pag. I)

ne aflam pe 
(ară. Dbr la 
și clipe mai

doi ceferiști "ce 
căile ferite din 
început au fost 
încordate. Băiatul era fochist 
pte altă locomotivă. Eu ve
neam de la drum și-l găseam 
făcînd manevra depoului cu 
un alt mecanic. Gum mă ză
rea, venea la mine. Ce faci, 
una alta, începea Bă lungească 
vorba. Dincolo era 
el. Știam. îmi era 
mult decît o pot 
lui i te părea că-i 
cînd îi ziceam:

>— Gata, băiete, vezi-ți 
treabă, du-te la mașina ta, 
colo.

Pleca îmbufnat. Acasă 
plîngea maicâ-ei: „M-a pus 
goană”.

— Nh, nn te-am pus 
goană, îi explicam eu i 
tîrziu, seara. ~ 
te afli acolo unde este ne
voie de tine. Altfel, mîine, 
poimîine, în cine știe ce îm
prejurare, lipsa simțului de 
disciplină o să se răzbune pe 
tine. Trebuie să înțelegi asta. 
Ai să fii mecanic și ai Să 
vezi ce înseamnă să-ți lip
sească omul din cabină.

Nu, tovarășe profesoară, di
vinizarea nu este 
atunci cînd are ca

nevoie de 
drag, mai 

Spune, dar 
sìtìt Străin

de
ă-

se
pe

pe 
mai 

Dar trebuie să

bună nici 
obiect pro-

priul nostru copil. Tocmai 
pentru că sîntem atît de le
gați de el, trebuie să veghem 
cu răspundere. Să fim atenți 
ca nu cumva să apucăm pe 
drumuri greșite, împreună cu 
el, din dorința de a nu-i re
fuza cine știe ce capricii. Creș
tem și pomi, nu numai copii, 
și găsesc că paralela se im
pune. Sădești un pom și după 
o vreme vezi trunchiul strîmb, 
coroana formată cumva ana
poda. Atunci trebuie să iei o 
hotărîre. II lași așa — n-ai să 
mai faci nimic cu el. Dar pu- 
ne-i o proptea să se îndrepte, 
tunde-i coroana, udă-1 la ră
dăcină și Vei avea un pom 
care b să-ți dea roade bune.

Viața și conștiința noastră 
ne cer să intervenim cu hotă
rîre. In fața sentimentalis
mului dulceag primează inte
resele societății noastre socia
liste. Iar aceste interese ma
jore ne obligă să formăm la 
fiecare tînăr trăsăturile mo
ralei comuniste. Sîntem datori 
să intervenim pentru triumful 
deplin al acestei morale supe
rioare, cea mai nobilă din în
treaga istorie. Conștiința noa
stră nu poate fi 
tîta vreme cît în 
tru vizual există 
singur om pentru 
ruia nu am făcut 
buie. Gică era

împăcată a- 
cîmpul nos- 
fie și un 
educarea că- 
ceea ce tre- 

copilul unei

vădnve din curtea cu mulți chi. 
riași în care locuiam cu ani 
în urmă. Crescuse împreună 
cu ai mei și l-am ajutat să 
intre în școala de ucenici. A- 
poi a intrat să lucreze la A- 
telierele Grivița. Nu se știe 
cum s-a înconjurat de niște in
divizi care-I tîrau spre cu totul 
altfel de viață decît a noastră 
începuse să lipsească siste
matic de la lucru. M-am dus 
să stau de vobă cu maistrul 
lui, apoi cu el. I-am vorbit 
de la suflet Ia suflet, dar fără 
să-mi ascund supărarea. As
primea ■ prins bine. Departe 
de mine gîndul de a-mi atri
bui întregul merit pentru făp
tui că Cică Roșoavă, astăzi 
muncitor cazangiu respectat la 
Grivița, Căsătorit, tată a doi 
copii și locuind cu familia 
într-uhul din blocurile noi, a 
ales cu hotărîre acest frumos 
drum în viață. Mă bucur însă 
că, într-un moment greu pen
tru el (pentru că nu-și dă
dea seama, pe atunci, că era 
un moment greu) nu am stat 
de o parte. Nu obișnuiam să 
rămîn de o parte în astfel de 
împrejurări. De aceea șl 
mai multe din ședințele 
analiză ale brigăzii mele, 
aveau loc la fiecare două 
tămîni, începeau cu un 
punct căruiâ-i ziceam: 
me de educație. „Uite

cele 
de 

care 
săp- 

prim 
proble- 
cu ce

ne-a făcut „cinste” tovarășul 
nostru cutare. Să vedem ce pă
rere aveți. Să vedem cum îl 
putem ajuta să înțeleagă de 
ce nu ne-a făcut cinste și în 
ce fel s-a lovit singur”. Eram 
doisprezece. Cîte unii, din afa
ră, încercau cîte o zeflemea: 
„moraliștilor!” Nu ne-am pier
dut cu firea. Treptat, treptat, 
opinia „moraliștilor” devenea 
opinia unor colective tot mai 
largi. Partidul ne învață cum 
să eîștigăm și această luptă. 
Ne învață să îndrumăm și lec
tura băieților noștri (trebuie 
să ne găsim timp pentru acea
sta, tovarășă profesoară!). Să 
avem grijă, observînd ce eroi 
își aleg că modele de viață 
tinerii noștri tovarăși. Intre- 
bați-1 pe Nicolae Vancea, să 
vă spună el cum a deprins 
gustul cărților bune începînd 
de la recenziile pe caro le or
ganiza brigada.

Iată ceea ce am vrut să 
spun. Aștept, ca atîția alții, 
ca lucrurile să ia o direcție 
sănătoasă în educația lui Eu
gen Gheorghiu. Există toate 
condițiile pentru aceasta. Mun
ca, învățătura, îl așteaptă, cu 
drumuri deschise, fără opre- 

sprijinul celor diu 
va lipsi. Pentru că

„Am văzut

liști, Iar 
jur nu-i 
la noi oamenii se simt profund 
răspunzători de ceea ce se în- 
tîmplă fiecăruia. Mama și fiul 
au avut în aceste zile dovada 
evidentă a acestui adevăr.

lucruri minunate în Romînia“
La invitația Comitetului na

țional pentru apărarea 
din R. P. Romînă au vizitat 
țară noastră oaspeții 
câni Mark Chamberlin, pastor, 
și soția sa dr. Corinne Cham
berlin, militanți de frunte ai 
mișcării pentru pace din 
S.U.A., care au făcut parte 
din delegația de 150 de cetă
țeni americani care au parti
cipat la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova.

într-o convorbire cu repre
zentanții presei și radiodifu
ziunii, M. Chamberlin a sub
liniat ca vizita în Romînia a 
constituit. una din cele mai 
valoroase experiențe din viața 
șa și a soției șale. Am remar-

păcii

ameri-

DECLARAȚIILE UNOR OAS
PEȚI AMERICANI CARE 
NE-AU .VIZITAT ȚARA

cat — a spus el — multe lu
cruri care constituie pentru 
noi o surpriză și aș fi feri
cit să am timpul necesar de a 
scrie o carte despre lucrurile 
minunate văzute în Romînia. 
Ne-am dat seamă de marele 
progres realizat în dome
niul industrial. In uzine, de 
pildă la „Steagul roșu“ din 
Brașov, am întîlnit uri înalt 
nivel de mecanizare și auto
matizare. Sînt sigur — a con
tinuat el — că Romînia are 
în față un mare, viitor.

Dna dr. C. Chamberlin și-a

exprimat admirația pentru 
frumusețile naturale ale Ro- 
mîniei și impresia profundă 
produsă de progresul economic 
și social și îndeosebi de ospi
talitatea poporului romîn. Vi- 
zitînd o gospodărie colectivă, 
a spus ea, numeroase femei 
pline de elan și voioșie ne-au 
înconjurat cu deosebită sim
patie, ca și cum ne-am fi aflat 
în America.

Oaspeții au subliniat, de a- 
semenea, ecoul puternic pe 
care l-a avut în America Con
gresul pentru dezarmare ge
nerală și pace și faptul că 
ideile păcii și dezarmării cîș- 
tigă mase tot mai largi peste 
pcean.

Anunț
Conservatorul de Muzică 

„Clprian Porumbescu“ 
din București, str. Știrbei 
Vodă nr. 33, anunță deschi. 
Jerea cursurilor de pregă
tire pentru data de 1 au
gust 1962 a

Concursului 
de admitere

(Agerpres)

Candidaților li se va asi
gura cămin și cantină con
tra cost. Informații supli, 
mentare se pot obține zil
nic de la secretariatele fa
cultăților telefon : 15.83.96 

și 13.51.20

flexiunile comune sînt deose
bit de evidente.

Sigur că specialiștii au în a- 
cest sens multe argumente și 
explicații interesante, că ei 
deduc subtilele legături între 
asemenea fenomene condițio
nate istoric și demografic. 
Spectatorul obișnuit 
stată, spontan și 
deasupra limbilor și 
muzicale, poetice și 
ce deosebite, comunitatea și 
vigoarea neobișnuită a cultu
rii populare din această parte 
a lumii. Din spectacolele Vă
zute pînă acum („Canterini 
Romagnoli“, formația folclo
rică din R. P. F, Iugoslavia, 
EDON — Cipru, Formația fol
clorică a R. P. Albania, An
samblul din R. P. Bulgaria și 
o parte a programului pre
zentat de formațiile noastre 
în cadrul Festivalului) am re
ținut îndeosebi impresionan
tele jocuri bărbătești „Teșko- 
to“, amintind, parcă, o vină- 
toare, „Teșka Kirstacika“ din 
Macedonia, străvechile melodii 
sîrbești din munții Zlatibor, 
dansul bărbătesc cu săbii 
„Cumpania“, toate prezentate 
dp formația iugoslavă. Ci- 
ptioții au prezentat citeva re
marcabile dansuri cu temă, ca 
cele executate de femei pe 
motivul btodatulUi și cusutu
lui^, dansul solistic „Secera“, un 
adevărat imn închinat seceri
șului, un foarte frumos și cu 
profunde rezonanțe în floclo- 
rul altor popoare, dans haidu
cesc denumit „Zeibekikos“ — 
toate cu o muzică și o bogă
ție a costumelor remarcabile. 
Albanezii au prezentat un a- 
Vîntat dans al vulturilor. După 
o serie de melodii, între care 
și .ITrenulc, mașină mică”,

Ibrahim Tukai, 
interpretate de

însă con- 
direct, pe 
motivelor 
coregrafi-

cîntate de 
după altele 
rapsodul Tom Nlcola și cintă- 
reața Lucia Miloti (foarte a- 
propiate de ale noastre), ei au 
încheiat cu dansul de o nease
muită frumusețe al culegăto
rilor de castane.

Cunoșteam într-o măsură 
cîntecui și muzica bulgară, 
știam cîte ceva despre costu
mul și jocul bulgăresc. Dar 
„Răcenița“ (cel mai răspîndit 
dans din Bulgaria), doinele și 
cîntecele de nuntă, haiducești 
și ciobănești, cele de muncă 
și cele din folclorul nou bul
găresc, dansul fetelor din Raz- 
log, cel bărbătesc din regiu
nea Pernifc, ori originalul 
dans mixt din Tracta — ne-au 
demonstrat pe viu vigoarea, 
bogăția nuanțată șl optimis
mul ce caracterizează cultura 
poporului bulgar.

Programul de duminică 
seara a fost încheiat la „Gră
dina Boema” cu spectacolul 
dat de una din formațiile ro- 
mînești. Apariția tulnicărese- 
lor din comuna Avram Iancu, 
a fetelor din Căpîlna, cu suita 
de dansuri de pe Tîrnave, a 
călușarilor din Frumoasa, a 
oșenilor din Bixadul Maramu
reșului, cu dansul lor speci
fic, a formației din Socațul de 
Pădure, cu suita de dansuri 
de pe Mureș, a ștîrnit un .deo
sebit interes și un nestăvilit 
entuziasm în rîndul oaspeților 
ca și al publicului nostru. Iar 
cînd, în încheiere, sucevenii 
au prezentat o selecție din 
obiceiurile legate de sărbăto
rile de iarnă din aceste locuri, 
ropotul aplauzelor nu mai 
contenea.

GEORGE MUNTEAN,

Pentru viitorii
studenti

în noul an univer
sitar numărul bur
selor acordate de 
Sfatul popular re
gional Suceava Creș
te cu peste 400 față 
de anul trecut.

în
nerii 
bune 
mare

vederea obți- 
unor rezultate 
se acordă o 
atenție pregă-

firii Viitorilor stu- 
denți. La Botoșani, 
Suceava, Dorohoi, 
Cîmpulung funcțio
nează cursuri de 
pregătire pentru ab. 
solVenții școlilor 
medii, care se vor 
prezenta la exame
nul de admitere în 
învățămîntul supe.

rior. Majoritatea 
tinerilor care frec
ventează cursurile 
de pregătire și-au 
exprimat dorința de 
a urma cursurile 
facultăților de a. 
gronomie, medicină 
veterinară, arhitec
tură și construcții.

(Aegerpres)

k

O.N.T. Carpați anunță că se primesc înscrieri, Ia toate 
agențiile din țară, pentru concedii de odihnă în stațiunea 
Bușteni în seriile din luna august.
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| Cazarea și masa se fac în condiții foarte bune. LoCali- 
; tatea Bușteni și Bușteni Zamora se situează printre cele mai 
; agreabile stațiuni climaterice ale țării noastre și asigură vizi-
> tatorilor un concediu plăcut, reconfortant, in aerul pur al 
t Bucegilor.

în stațiunea Bușteni tarifele sînt de 17 lei categoria I, 
[ 23,50 lei categoria II și 26,50 lei categoria III-a. în aceste
> prețuri se cuprinde cazarea și trei mese pe zi.
( înscrierile pentru seriile de concedii din luna august' la
< Bușteni se primesc la toate Agențiile O.N.T. Carpați. \



La Helsinki a fost înălțat
drapelul Festivalului

■ orțile imense ale 
stadionului Olim
pic sînt larg des
chise pentru a pri
mi tinerețea lumii 
cu un gest solemn. 
Defilarea au des

chis-o un japonez, o finlande
ză și o negresă, li priveam 
braț la braț Intr-o simbolică 
unire a continentelor, sub dra
pelul alb cu floarea multico
loră a Festivalului.

Pe aleea acoperită cu zgu
ră, iar după aceea pe gazonul 
ce a fost martor la atîtea în
treceri sportive, se revărsau 
într-un torent nesfîrșit cei 
18.000 de tineri ce au venit la 
Helsinki din toate colțurile 
lumii. Brazilienii dansau o în
drăcită sambă, senegalezii ba
teau tam-tamurile răpăitoare, 
elvețienii evocau vestitul arc 
al lui Wilhelm Teii, sovieticii 
pășeau sub semnul secerii și 
ciocanului — rampa de pe 
care și-au lansat sputnicii în 
Cosmos, americanii aveau o 
înfățișare diversă — unii ve
seli, exuberanți, ca toți ti
nerii de pe stadion, alții — 
mai puțini — tăcuți, rezervați.

142 de popoare și-au trimis 
la Helsinki fiii lor. 142 de po
poare ce și-au mandatat ge
nerația tînără ca să exprime 
năzuințele de pace și prietenie, 
încrederea în triumful ideilor 
de coexistență pașnică. Pe 
carnetul reporterului s-au în
scris numele a 142 de țări ale 
căror delegații au trecut prin 
fața noastră. Unele erau nu
meroase, Francezii și italienii 
— peste' 1 000, cei din Rhode- 
zia doar 30. Finlandezii nu
mărau peste 2 000 de delegați. 
Unii tineri au străbătut pînă 
aici un drum plin de primej
dii. Alții au venit din țări în 
care libertatea a biruit. Mulți 
din ei sînt pentru prima oară 
la o asemenea sărbătoare a 
tinereții. Pe toți îi unește însă 
dorința de a-și uni eforturile 
pentru ca omenirea să fie sal
vată de ororile unui nou 
război. Am notat pagini în
tregi, amănunte despre fiecare 
delegație, fapte care reflectau 
pitorescul, coloritul acestei 
defilări uluitoare. Ne-ar tre
bui pagini întregi de ziar spre 
a putea descrie în amănunt 
modul în care s-a desfășurat 
sărbătoreasca festivitate a des
chiderii Festivalului. 142 de 
țări ale lumii reprezentate în 
acest Forum al generației ti
nere a lumii sînt cu 25 de 
țări mai mult decît la ulti
mul Festival. Se găsesc pe 
acest stadion reprezentanți ai 
1500 de organizații naționale 
de tineret. La Festivalul de 
la Viena fuseseră 1 200 de or
ganizații participante. Acum, 
la Helsinki, au venit deci 300 
de organizații ce nu au parti
cipat la pregătirile în vedere- 
rea Festivalului precedent. 
Este o dovadă grăitoare a ră
sunetului internațional al Fes
tivalului.

Este ora 21,00. La ora acea
sta Bucureștiul este învăluit 
în umbrele nopții. Dar aci, la 
Helsinki, mai este încă lumi
nă. Pe catargul înalt de pe 
stadion se ridică drapelul 
Festivalului. Este un moment 
solemn salutat cu jocuri de 
artificii și aclamații nesfârșite.

Participanții ascultă salutul 
guvernului, finlandez transmis 
de către doamna Armi Hosia, 
ministru al educației. în me
sajul guvernului finlandez se 
exprimă convingerea că acea
stă întîlnire a tineretului va fi 
un bun prilej de cunoaștere 
reciprocă tn interesul menți
nerii păcii.

Pe gazonul din Helsinki 
și-au dat apoi întîlnire ora
șele gazdă ale Festivalurilor. 
Fraga, Budapesta, Berlin, 
București, Varșovia, Moscova 
și Viena au evocat clipele plă
cute ale marilor sărbători ale 
tinereții, ce s-au încrustat pe 
răbojul amintirilor generației 
tinere a lumii. De un deose
bit succes s-a bucurat momen
tul pe care l-au prezentat ti
nerii dansatori din țara noa
stră, moment ce a înfățișat 
sărbătoarea pe care a găzdu
it-o în 1953 orașul București.

Torentului de culoare și 
ritm i se suprapune neconte
nit ca dintr-un piept uriaș o 
exclamație:

s-t Rauha ja ystăvyys. Pace 
și Prietenie!

Senzația pe care ți-o creează 
acest glas colectiv este ului
toare. Ai vrea poate să-ți ex
plici dincotro se avîntă mai 
cu forță vibrația, dar este im
posibil. De peste tot din jur, 
intr-un ritm comun găsit spon
tan, zeci de mii de oameni, 
de rase, convingeri politice și 
religii diferite — delegați, 
sportivi, artiști, invitați, spec
tatori, observatori, ziariști, 
fotoreporteri își alătură gla
sul, exprimîndu-și crezul în 
viață.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA! Bucureștii Piața »Scìnteli ", Țel, 17.60.10, Tiparul.» Combinatul Poligrafia »Caaa Scìnteli“,

— Rauha ja ystăvyys I Pace 
și Prietenie!...

Privești cit cuprinzi cu 
ochii pe întinsul stadionului. 
Harta vie a lumii în plină 
mișcare pe care o ai în fața 
ochilor te îndeamnă să gân
dești la rosturile profunde pe 
care le are această întîlnire a 
tinerei generații a lumii.

Cine sînt acești fii ai con
tinentelor ?

Sin agenda Festivalului
Să auzi la cantonamen

tul delegației noastre cu
noscuta melodie populară 
rominească „Aseară vîn- 
tul bătea“ nu-i un lucru 
neobișnuit. Dar trio care 
o interpretează acum a- 
companiindu-se la chitare 
este venit din însorita 
insulă Cipru. In mijlocul 
delegaților noștri la cel de 
al VlII-lea Festival au ve
nit oaspeți din Grecia și 
Cipru la o întilnire priete
nească. Răsună rînd pe 
rînd melodii populare din 
cele trei țări balcanice, se 
schimbă insigne, ilustrate 
și, mai ales, păreri și im
presii despre Festival, des
pre viața popoarelor noa
stre dornice să trăiască în 
pace și bună vecinătate. 
Cu acest prilej a luat cu- 
vîntul tovarășul Anghel Pa- 
raschiv, membru al Birou
lui C.C. al U.T.M., care i-a 
salutat pe oaspeți.

★
Luni, cantonamentul de

legației romîne a cunoscut 
o vie animație. încă în pri
mele 
nerii 
peți: 
tului 
romîni și francezi s-a des
fășurat o întîlnire sub sem
nul prieteniei. La întîlnire 
au luat cuvîntul tov. Ște
fan Andrei, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M., șl re
prezentantul tineretului 
francez, André Gouillou. 
După amiază, un grup nu
meros de tineri japonezi 
au venit la cantonamentul 
nostru. Ei au exprimat so
lilor tineretului romîn sin
cera lor năzuință de a 
lupta pentru apărarea pă
cii împreună cu tinerii de 
pe toate continentele. întîl- 
nirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă.

★
în cursul zilei de astăzi, 

membri ai delegației tine
retului romîn au luat parte

animație. încă în pri- 
ore ale dimineții ti- 
noștri au avut oas- 
o delegație a tinere- 
francez. între tinerii

Ce gîndesc ei ?
Ce visuri își făuresc ?
Să facem cunoștință cu a- 

ceastă lume inundată de lu
mina reflectoarelor ce-și tră
iește intens sărbătoarea.

Ca o veritabilă franțuzoai
că, Suzanne Galy este exube
rantă, veselă. Cîteva clipe ea 
a devenit însă gravă, gîndi- 
loare.

— Da, pacea este pentru fie
care dintre noi o uriașă pro
blemă de viață. Mi-arn pier
dut un frate în ultimul război, 
cunosc deci prețul măcelurilor 
mondiale.

Muncitoarea Suzanne Galy 
mi-o prezintă pe colega ei 
Anni Dorothe, de asemenea 
muncitoare. Și ea e o fală 
vioaie, ce nu stă o secundă 
locului. Ba e aici, ba e din
colo — rîde, dansează, cântă. 
Cînd a aflat întrebarea noa
stră, ne-a răspuns simplu, fi
resc.

— Eu iubesc pacea deoarece 
de ea îmi sînt legate toate nă
zuințele mele. De aceea am 
venit la Festival. Ca orice tî
nără și eu doresc să-mi în
temeiez un cămin. Sînt chiar 
pe cale de a-l întemeia. Cum 
aș putea să-mi imaginez vii
torul fără Henry — un băiat 
bun, vă asigur, electrician la 
un depou, cu care mă voi că
sători. Henry înseamnă pen
tru mine viața. Războiul 
însemna ca Henry să-mi 
răpit și dăruit morții. Nu, 
vreau război, vreau pace 
pentru asta am venit aici.

Iată așadar că dincolo 
exuberanța firească a tinere
ții, în problemele vitale ale o- 
menjrii, tinerii gîndesc matur, 
simt pe umerii lor. răspunde
rea ce le revine.

...Era imediat după momen
tul sublim dl exploziei artifi
ciilor, când ierul era brăzdat 
în toate direcțiile de suliți de 
foc ce păreau că epuizează în
treaga paletă coloristică. Yor- 
hihisa Kuraha, tînăr din Ja
ponia, prindea la reverul unei 
haine largi albe pînă la pămînt 
a lui Rali Karaim din Afri
ca de sud, un porumbel alb. 
S-au îmbrățișat și în puțina 

ar
fie 
nu
U

de

engleză pe care o știa fiecare 
dintre ei și-au spus câteva cu
vinte.

— In Japan, Hiroshima ato- 
mik bomb. Yanke.

Și a adăogat un gest cu 
mina ce semnifica nu. Și apoi, 
înălțînd mina către cer, către 
jerbele colorate, a exprimat:

— Helsinki, Festival, pace, 
yes !

Rali Karaim, muncitor afri
can de pe o plantație l-a a-

Ia o serie de manifestări 
din programul Festivalului. 
Astfel, grupe de tineri ro- 
mîni au vizitat centrele ru
rale din departamentul 
Uusimaa. De asemnea, re
prezentanți ai delegației 
noastre au participat la ac
tivitatea clubului interna
țional, precum și Ia deschi
derea seminarului pe pro
blemele studențești.

★
In ziua de 30 iulie, depu- 

tați din diferite țări ale lu
mii care participă la Festi
val s-au întîlnit în clă
direa parlamentului finlan
dez. Invitația a fost adre
sată deputaților de către 
președintele parlamentului 
Kauno Kleemola.

★
Marți, la Casa de cultură 

din Helsinki, începe coloc
viul conducătorilor organi
zațiilor de tineret pe pro
blemele păcii și indepen
denței naționale. Acest co
locviu este deschis tuturor 
organizațiilor, inclusiv a- 
celora care nu participă la 
Festival. Tema principală 
a discuțiilor este coexisten
ța dintre țări cu diferite 
sisteme sociale și proble
mele păcii. Acest colocviu 
promite o amplă discuție 
asupra problemelor princi
pale care frămîntă genera
ția tînără a zilelor noastre.

La colocviu și-au anunțat 
participarea numeroase or
ganizații de tineret printre 
care tineretul socialist din 
Japonia, Consiliul național 
al tineretului din Tunisia, 
tineretului popular din Iu
goslavia, Uniunea generală 
a studenților din Africa 
neagră care învață în Fran
ța etc. La colocviu va lua 
parte în calitate de obser
vator domnul Hugh Wi- 
liams, reprezentant al Or
ganizației Națiunilor Unite.

Colocviul va dura două 
zile.

din AlgeriaEvenimentele

delegați romtni și tineri finlandezi po străzile HelsinkiuluiSchimb' de insigne între

Âu început 
concursurile 

internaționale 
artistice

HELSINKI 30. Trimișii spe
ciali Agerpres M. Ionescu și 
C. Oprică transmit: La Hel
sinki au început concursurile 
internaționale artistice organi
zate cu prilejul celui de-al 
VlII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților. 

Romînă participă 
concursuri prin 36 
la canto, instru- 

coarde, instrumente 
pian, instrumente 
dansuri populare

R. P. 
la aceste 
de soliști 
mente de 
de suflat, 
populare, 
etc.

în juriile concursului se 
află numeroase personalități 
cunoscute ale vieții artistice 
mondiale. Din aceste jurii fac 
parte și reprezentanți ai R. P. 
Romîne: artistul omerit Ma
rin Constantin (canto), Radu 
Șerban (muzică ușoară), 
Gheorghe Banciu (dansuri).

său prieten. 
cu el ne-am 

interlocutorul

probat pe noul 
Stînd de vorbă 
dat seama că 
nostru este un tînăr cu încli
nații spre meditație, care gin- 
dește profund la tot ceea ce îl 
înconjoară. Rugîndu-l să ne 
spună ce-și dorește el în vii
tor, a ținut mai întîi să ne a- 
mintească o vorbă obișnuită 
a africanilor: „Cind au ve
nit la noi, colonialiștii aveau 
cu ei biblia, iar noi pământul, 
bogățiile. Dintre filele cărții, 
au apărut însă imediat armele 
și apoi bogățiile noastre au 
încăput în mîinile lor. Tot 
ce-mi doresc este să plece de 
pe pământurile noastre 
nialiștii jefuitori, și să 
luăm singuri soarta în 
priile noastre miini. A sunat 
ceasul din urmă pentru toți 
colonialiștii!"

Am cunoscut și am stat de 
vorbă în cadrul anchetei 
noastre inopinate cu un mare 
număr de tineri din diferite 
țări. Cu toții ne-au răspuns 
spontan și firesc:

— Rauha ja ystăvyys! Pace 
și Prietenie 1

în cuvintele lor era cuprin
să întreaga conștiință a tine
rei noastre generații...

coto
ne 

pro-

EUGENIU OBREA 
CAROL ROMAN

Helsinki, 30 iulie 1962

Telegrama adresată 
de N. S. Hrușciov 

participanților 
la Festival

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
■— TASS transmite: N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului so
vietic, a adresat o telegramă 
participanților la cel de-al 
,VIII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de 
la Helsinki.

Festivalurile tineretului și 
studenților, care au devenit 
o tradiție frumoasă — se spu
ne în telegramă —■ unesc ti
nerii de diferite rase și na
țiuni, de diferite convingeri 
și credințe religioase sub de
viza : „Pentru pace șl priete
nie 1“, Pacea și prietenia -- 
iată cerința imperioasă a 
timpului, ceea ce are nevoie 
acum omenirea.

Pacea este necesară po
poarelor din toate țările. Nu
mai în condițiile unei păci 
trainice, tînără generație poa
te să creeze, să-și însușească 
cunoștințele, să sporească avu
ția omenirii, să-și făurească 
fericirea.

Telefofo-Âgerpres

COMPETIȚIILE SPORTIVE 
ALE FESTIVALULUI

MARIA DIȚI-DIACONESCU ȘI IOLANDA BALAȘ 
AU CUCERIT MEDALII DE AUR

HELSINKI 30 (Prin telefon 
de la trimișii speciali „Ager
pres") : Competițiile sportive 
ale Festivalului au continuat 
luni pe stadioanele și bazele 
sportive din Helsinki, fiind 
urmărite cu interes de un nu
meros și entuziast public. 
Peste 50 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul Olimpic 
la întrecerile de atletism care 
reunesc la start vestiți cam
pioni, recordmani mondiali și 
europeni. Un frumos succes a 
repurtat în cadrul Jocurilor 
internaționale sportive prie
tenești, atleta romînă Maria 
Diți-Diaconescu, cîștigătoarea 
medaliei de aur 1» proba de 
aruncarea suliței cu perfor
manța de 51,02 m. Punctul 

de atracție al reuniunii atle-

Ziua Flotei 
Maritime Militare 

a U.R.S.S.
MOSCOVĂ 29 (Agerpres). 

— TASS transmite : în Uni
unea Sovietică a fost sărbăto
rită, la 29 iulie, Ziua Flotei 
Maritime Militare.

Centrul festivităților a fost 
flota din nord a U.R.S.S. La 
parada maritimă desfășurată 
de această flotă au participat 
cele mai moderne purtătoare 
de rachete, submarine, trau- 
lere, nave de pază modeme 
înzestrate cu o puternică teh
nică de luptă.

Parada a fost primită de a- 
miralul Gorșkov, comandan
tul suprem al Forțelor mari
time militare. Adresîndu-se 
marinarilor militari, el a spus 
că „flota din nord a U.R.S.S. 
este flota celor mai moderne 
submarine înzestrate cu ra
chete puternice. Aceasta este 
flota celei mai moderne avia
ții purtătoare de rachete, a 
celor mai moderne nave de 
suprafață purtătoare de ra
chete și înzestrate cu alte 
arme moderne care permit 
zdrobirea oricărui agresor, 
dacă acesta va încerca să 
violeze frontierele maritime 
din nord ale U.R.S.S.“.

La parada maritimă a parti
cipat echipajul submarinului 
comandat de căpitanul de ran
gul doi Jilțov, Erou al Uniu
nii Sovietice. Acum cîteva 
zile, N. S. Hrușciov, aflîndu-se 
la flota din nord, a înmînat 
contraamiralului Petelin, că
pitanului de rangul doi Jilțov, 
inginerului căpitan de rangul 
doi Timofeev ordinele Lenin 
și medaliile Steaua de Aur a 
Eroilor Uniunii Sovietice, 
pentru îndeplinirea cu succes 
a unei misiuni speciale a gu
vernului. Un mare grup de 
matrozi, subofițeri și ofițeri 
au fost decorați cu ordinele 
Lenin, Steagul Roșu, Steaua 
Roșie și medalii.

La Moscova, la stațiunea 
acvatică „Dinamo“ a avut loc, 
cu prilejul Zilei Flotei Ma
ritime Militare, o sărbătoare 
sportivă pe apă.

TRATATIVELE PENTRU DEZARMARE
DE EA GENEVA

GENEVA 30 (Agerpres)'. — 
în ședința plenară din 30 iu
lie a Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare, repre
zentanții puterilor occidentale 
au încercat din nou să de
monstreze că în urma primei 
etape a dezarmării, înfăptuite 
în conformitate cu proiectul 
sovietic de tratat, raportul de 
forțe dintre Vest și Est ar fi 
în favoarea U.R.S.S. și a ce
lorlalte țări participante 
Tratatul de la Varșovia.

După cum s-a mai anunțat, 
în ședința precedentă șeful 
delegației U.R.S.S., V. A. Zo- 
rin, a analizat temeinic aceste 

la

tice de ieri l-au constituit 
probele de săritură în înălțime 
femei și săritură în lungime 
bărbați, la care au evoluat de
ținătorii recordurilor mondia
le. Confirmînd rezultatele ob
ținute la precedentele con
cursuri internaționale repre
zentanta noastră Iolanda Ba
laș s-a clasat pe primul Ioc, 
cu un rezultat de 1,84 m.

Cursa de 1500 m a revenit 
polonezului Baran în 3’42”6/10 
urmat de Salinger (R. S. Ce
hoslovacă) — 3’51”6/10 și Va- 
mos (R.P.R.) — 3'52”2/10. Re
cordmana mondială Irina 
Press (U.R.S.S.) a cîștigat 
proba de 80 m garduri în 
10”9/10, iar coechipiera sa 
Isaieva a învins la 400 m în 
57”9/10, urmată de Florica 
Greceșcu , 58”3/10,

UE PESTEHOTAR»
llllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov

a hidrocentralei de la Kremenciug
KREMENCIUG 30 (Ager

pres). TASS transmite : Nikita 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a rostit o cuvîntare la 29 iulie 
la un miting cu prilejul pune
rii în funcțiune a hidrocentra
lei de la Kremenciug pe 
Nipru.

N. S. Hrușciov a declarat că 
după Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Uniunea Sovietică se 
află în plin avînt. A fost în
deplinită cu succes prima ju
mătate a planului septenal 
(1959—1965). Producția indus
trială a fost cu 5 la sută 
mai mare decît cea prevăzută 
în cadrul septenalului pentru 
acest interval.

După ce a subliniat că în 
Programul P.C.U.S. un loc 
central este rezervat electrifi
cării țării, Nikita Hrușciov a 
comunicat: în prima jumătate 
a septenalului au fost puse în 
funcțiune centrale electrice cu 
o putere totală de peste 
22 000 000 kW.

în 1980 Uniunea Sovietică 
va produce de peste trei ori 
mai multă energie electrică, 
decît se produce actualmente 
in Statele Unite ale Americii.

N. S. Hrușciov a declarat: 
„Sarcina fundamentală a con
structorilor energeticieni o 
constituie sporirea eficacității 

afirmații și a demonstrat că 
chiar dacă s-ar lua drept 
bune datele Institutului brita
nic de cercetări strategice, 
după înfăptuirea programului 
sovietic al primei etape a de
zarmării țările participante la 
Tratatul de la Varșovia nu ar 
avea nici un fel de avantaj în 
ce privește puterea militară.

Principalul vorbitor din par
tea țărilor N.A.T.O. 
tet a fost delegatul 
generalul Burns.

Burns nu a putut 
după prima etapă a 
rii efectivul total al forțelor 
armate ale țărilor vest-europe- 
ne — membre ale N.A.T.O. — 
nu va fi de fapt mai mic decît 
efectivul trupelor U.R.S.S. și 
ale aliaților ei din cadrul Tra
tatului de la Varșovia. De alt
fel, el nici nu ar fi putut nega 
acest fapt întrucît V. A. Zo- 
rin a citat tocmai datele In
stitutului britanic sus-amintit.

După cît se pare nu este

în comi- 
Canadei,

nega că 
dezarmă-

convingerea că criza a 
deja și a declarat că în 
el intenționează să se în
clin nou la Alger, iar joi

PARIS 30 (Agerpres). — După 
eum rezultă din relatările co
respondenților străini din Alger, 
cele două grupări opuse din ca
drul Frontului de Eliberare Na
țională sînt preocupate de cău
tarea nnor căi pentru reglemen
tarea divergențelor. Mohammcd 
Khider, colaboratorul cel mai 
apropiat al lui Ben Bella, s-a 
înapoiat luni la Oran după tra
tativele pe care le-a dus Ia Al
ger cu Ben Khedda, președinte
le G.P.R.A., Krim Bellkassem, 
vicepreședinte al G.P.R.A. și cu 
alți miniștri. După cum anunță 
agenția France Presse, într-un 
interviu acordat corespondenți
lor, Mohammed Khider și-a ex
primat 
trecut 
curînd 
toarcă 
sau vineri în acest oraș va sosi 
de asemenea Biroul Politie al 
Frontului de Eliberare Națională.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, luni a avut loo Ia O- 
ran o ședință a Biroului Politic, 
în cadrul căreia a fost ascultat 
raportul lui Khider cu privire la 
tratativele pe care le-a dus. în 
aceeași zi el a plecat din nou cu 
avionul Ia Alger.

Ben Khedda, a adus la cunoș
tință declarația în care se arată 
că „orașul Alger, capitala Alge
riei, trebuie să devină un cen
tru al unității, păcii și muncii. 
La Alger trebuie să se întruneas
că toți conducătorii revoluției. 
Faptul că astăzi ei sînt scindați 
și risipiți în diferite regiuni și 
țări nu contribuie la rezolvarea 
crizei. Oriunde s-ar afla — la 
Tizi-Ouzou sau la Oran, în Tu
nisia sau Elveția ei trebuie 
să se înapoieze cu toții în capi- 

investițiilor, accelerarea ritmu
lui construcțiilor, reducerea 
prețului de cost al construc
ției de centrale și rețele elec
trice“.

N. S. Hrușciov a arătat că 
Stalin avea o idee nejustă, de
naturată, asupra sistemului de 
producție agricol socialist, nu 
a înțeles însemnătatea folosi, 
rii energiei electrice în pro
ducția colhozurilor și sovhozu
rilor. Vorbitorul a subliniat că 
este necesar ca în problema 
asigurării colhozurilor și sov
hozurilor cu energie electrică 
să fie dezrădăcinată moșteni
rea negativă a trecutului, pen
tru a se asigura avîntul rapid 
al producției agricole.

Relevînd rezervele dezvoltă, 
rii accelerate a energeticii. 
N. S. Hrușciov a spus printre 
altele : „Este necesar să se in
tensifice lucrările pe linia rea
lizării unor agregate cu turbl. 
ne cu gaze și turbine cu gaze 
și abur, unor instalații de va
lorificare energotehnică a com
bustibililor, de transformare 
chimică a combustibililor în 
energie electrică și, în sfîrșit. 
pe linia stăpînirii reacției ter., 
monucleare controlate pentru 
transformarea directă a ener
giei nucleare în energie elec
trică, ceea ce va permite să se 
realizeze un salt calitativ nou 
în dezvoltarea energeticii“.

vorba de considerente milita
re strategice care ar împiedi
ca puterile occidentale să ac
cepte programul sovietic al 
primei etape a dezarmării. 
Netemeinicia acestor conside
rente este atît de evidentă în- 
cît după răspunsul dat de 
V. A. Zorin generalului Burns 
delegațiile occidentale nu au 
mai revenit la acest subiect, 
Este vorba firește de atitudi
nea negativă a puterilor occi
dentale față de încheierea 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală.

Tocmai această idee a rele
vat-o V. A. Zorin în încheie
rea replicii pe care a dat-o 
delegatului canadian. Aceeași 
idee s-a desprins și din cuvîn
tarea bine argumentată a șe
fului delegației cehoslovace.

în următoarea ședință ple
nară fixată pentru 1 august, 
comitetul va trece la exami
narea măsurilor pentru dezar
mare referitoare la mijloacele 
de transportare a armei nu
cleare.

tala Algeriei. Prezența lor aici 
va contribui la apropierea dife
ritelor puncte de vedere, va po
toli pasiunile, va pregăti calea 
spre unitate. Am pierdut pînă 
acum foarte mult timp și po
porul nu mai poate să aștepte“. 

Amintind de greutățile prin 
care au trecut algerienii atît în 
domeniul politic, cît și în cel 
economic și scoțînd în evidență 
pasivitatea autorităților, Ben 
Khedda a arătat că în legătură 
cu criza „alegerile în Adunarea 
Națională nu vor avea loo Ia 
data fixată, adică la 12 august, 
dar că ele nu trebuie amînate 
Ia nesfîrșit“,

pp scurt
DNEPROPETROVSK. — La 

30 iulie, Nikita Hrușcîov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi. 
niștri al U.R.S.S., a sosit la 
Dnepropetrovsk pe bordul mo
tonavei „Dobroliubov“, venind 
din Kremenciug.

HAVANA. La Havana a 
fost inaugurată la 27 iulie ex
poziția Institutului cuban de 
resurse minerale (I.C.R.M.) 
unde au fost expuse mașini, 
utilaj și aparataj petrolier ro- 
mîn și sovietic.

La inaugurare au fost pre- 
zenți ministrul comerțului ex
terior al Cubei, Alberto Mora, 
directorul I.C.R.M., dr. Augus
tin Enriquez, funcționari su
periori din Ministerul Comer, 
țului Exterior și I.C.R.M., re
prezentanții ambasadei și ai 
agenției comerciale a R.P.R. 
în Cuba, reprezentanți ai am
basadei sovietice și ai altor 
misiuni diplomatice.

Nipru-Marea

legarea NI- 
Baltică prin

O dată cu construirea casca, 
dei de hidrocentrale de pe Ni
pru, se deschid mari posibili
tăți pentru dezvoltarea trans
porturilor pe apă. Executarea 
lucrărilor în domeniul valori
ficării complexe a resurselor 
hidraulice ale Niprului mare, 
concomitent cu rezolvarea 
problemei Volgăi mari, va 
duce la crearea unei căi unice 
interioare de transport de 
mare adîncime. Este vorba de 
legarea Volgăi și Niprului prin 
canalul Volga-Don, Marea de 
Azov și Canalul 
de Azov.

Este prevăzută 
prului de Marea 
Pripeat și Niemen.

N. S. Hrușciov a apreciat 
drept eveniment însemnat da
rea în exploatare a liniei de 
transport de energie electr!. 
că Dobrotvor-Tisa, pe care 
energia din U.R.S.S. a înce
put să fie transportată în Un. 
garia, iar prin rețelele aces
teia, în sistemul energetic in
terconectat al Cehoslovaciei, 
Poloniei și R. D. Germane. 
La ordinea zilei se află lu
crările pentru stabilirea unor 
asemenea legături cu sisteme
le energetice din Bulgaria si 
Romînia. Este în curs de 
construcție conducta interna, 
țională „Prietenie“. în colabo
rare cu Republica Populară 

■Chineză se elaborează un pro
iect de valorificare a posibili
tăților energetice și de trans
port ale fluviului Amur și rîu- 
lui Sungari.

„Aceste lucrări vor permite 
întregului lagăr socialist să 
dezvolte mai bine, mai econo
mic, industria, transporturile, 
agricultura sa și vor duce la 
unirea și mai strînsă a po
poarelor țărilor noastre".

In Uruguay

70.000 de elevi

și studercți în grevă
(Agerpres). 

de elevi 
învățămint

te- 
că-

MONTEVIDEO 29 
Vineri, peste 70 000 
de la instituțiile de 
superior, mediu și elementar au 
organizat o grevă generală de 
protest împotriva acțiunilor 
roriste ale bandelor fasciste 
rora le-au căzut victimă în două 
săptămîni peste 10 persoane. în 
unele școli greva continuă. La 
Universitatea din Montevideo 
a început o conferință studen
țească de două zile în apărarea 
libertăților democratice și îm
potriva fascismului.

--------- •'

Scrisoarea lui John Gollan
adresată iui Macmillan

30 (Agerpres). —LONDRA __ __
In Anglia crește mișcarea 
pentru interzicerea adunărilor 
fasciste.

Ziarul „Daily Worker“ din 
30 iulie publică scrisoarea lui 
John Gollan, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
din Marea Britanie adresată 
lui Macmillan, primul mi
nistru al Angliei. Gollan a- 
mintește că nazismul a putut 
ajunge la putere în Germania 
tocmai pentru că autoritățile 
apărau dreptul.lui de a pro
paga rasismul și arestau pe 
antifasciștii cinstiți care se 
pronunțau împotriva acestui 
lucru.

Gollan cere ca propaganda 
urii de rasă 
fie declarată 
Anglia,

și inegalității să 
în afara legii în

PRAGA. — Agenția CTK a 
transmis comunicatul Direc
ției centrale a controlului de 
stat și statisticii din Ceho
slovacia cu privire la dezvol
tarea economiei naționale a 
R. S. Cehoslovace pe primul 
semestru al anului 1962.

In comparație cu primul se
mestru al anului trecut vo
lumul producției industriale a 
țării a crescut cu 6,8 la sută.

Planul producției industria
le globale a fost îndeplinit 
în proporție de 99,6 la sută.

CAIRO. — La 29 iulie, pre
ședintele G. A. Nasser l-a pri
mit pe P. A. Satiukov, redac- 
torul-șef al ziarului „Pravda", 
și pe A. I. Adjubei, redacto. 
rul-șef al ziarului „Izvestia“, 
care se află în vizită la Cairo.

între președintele Nasser și 
oaspeții sovietici a avut Ioc 
un schimb de vederi în pro
blemele situației interne și in
ternaționale a R.A.U.


