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Tineri mineri cu car« întreprinderea minierM Ccmănești se mîndreșfe : Celmare Ion și D. Atanasie. 
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■
 pauza de ora 10,

La secția mașini-u- 
nelte a Uzinelor me
canice de mașini și 
utilaj minier—Baia 
Mare, în care lu
crează peste 90 de 

tineri, mașinile au tăcut, iar oa
menii, luîndu-și gustarea de dimi
neață, mai stau de vorbă. Se
cretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M., Costin Ion, e la 
maistrul secției, Vasile Săsăran. 
Discută amîndoi cu aprindere. In 
fața lor se atlă graficul întrecerii 
socialiste. Punctajul total pe iunie 
la brigăzile conduse de Bencsik 
losif — 114,11 la sută; Csepregi 
loan 119,01 la sută; Ion Costin 
113,34 la sută. Intre timp sosesc 
și președintele comitetului de sec
ție sindicală și cîțiva responsabili 
ai grupelor sindicale din secție. 
Cu toții, operativ, analizează mer
sul întrecerii socialiste. Este un 
obicei statornicit aici ca înainte 
de încheierea unei decade, sau 
atunci cînd se constată anumite 
nereguli, să se discute operativ, 
să se stabilească măsuri concrete. 
Acum, de pildă, se discută proble
mele ce vor trebui puse în con
sfătuirea de producție pe secție.

Maistrul Vasile Săsăran a insis
tat în mod deosebit asupra pro
blemelor luptei pentru ridicarea' 
calității produselor.

Cei prezenți au aprobat propu
nerile lui urmînd ca ele să fie 
discutate și în ședințele de grupă 
sindicală. Și, rînd pe rînd, cele
lalte obiecfive ca : depășirile de 
plan, economiile și beneficiile pes
te plan, ridicarea calificării etc., 
sînt discutate cu seriozitate, stabi- 
lindu-se modul concret de urmă
rire a lor în cadrul întrecerii so
cialiste.

A fost utilă și necesară parti
ciparea secretarului U.T.M. la a- 
ceastă discuție ? Sigur că da. A- 
ceasta a reieșit, de altfel, și din 
cuvinful lui.

— Problemele discutate aici — 
a spus el — noi le vom aduce la 
cunoștința tinerilor. Ei vor avea ast
fel posibilitatea să se pregăteas
că pentru a-și lua angajamente 
cît mai concrete în ședințele de 
grupă sindicală.

Maistrul secției a explicat pe 
larg tinerilor care sînt sarcinile ce 
stau în fața sectorului în perioa
da care urmează, ce au ei de fă
cut pentru ca acestea să fie înde
plinite, pentru ca produsele date 
de secție să aibă un indice cali
tativ din ce în ce mai ridicat.

Sub conducerea organizației de 
partid, organizația U.T.M. a des
fășurat o susținută muncă politică 
pentru ca angajamentele luate de 
tineri să prindă viață, obiectivele 
întrecerii socialiste să fie reali
zate.

Duminică, în regiunea Oltenia
Duminică în numeroase locali

tăți din regiunea Oltenia, printre 
care Craiova, comunele Poiana 
Mare, Gemeni, Mofăfei, Cujmir, 
mii de muncitori și colectiviști au 
fost prezenfi pe terenurile de 
sport, la teatrele de vară sau în 
fața estradelor special amenajate.

La Craiova, pe stadionul Dina
mo, tinerii s-au întrecut în dife
rite discipline sportive în cadrul 
finalei orășenești a Spartachiadei 
de vară a tineretului, iar după- 
amiază cele mai bune formalii ar
tistice de amatori din oraș au 
prezentat un bogat program ar
tistic.

La duminica cultural-sportivă or
ganizată în comuna Poiana Mare 
au participat circa 5 000 de co
lectiviști. Ei au aplaudat pe mem
brii echipelor artistice de amatori 
din comună și din satele înveci
nate, au asistat la meciuri de 
fotbal și volei, la întreceri de 
călărie și ciclism. Cu acest prilej 
s-a organizat și o vizită la expozi
ția agricolă din comună, care în-j 
făfișează succesele obținute în a- 
cest an de colectiviștii din Poiana
Mare,

...Un nou număr al gazetei 
postului ufemist de control. Tema: 
calitatea. „Eroii“ articolelor de 
analiză, ai caricafurilor și epigra
melor: Eugen Maidik care a stri
cat 7 piese și tinerii din brigada 
iui Mihai Lakatoș, care au stricat 
4 bucșe de bronz. Postul nu a 
„fotografiat“ faptul, nu s-a mul
țumit numai șă constate existența 
stricăciunilor, ci a făcut o analiză’ 
temeinică a cauzelor care le-a 
determinat, scoțînd în evidență 
importanța deosebită a citirii a- 
tente a desenului tehnic. Pentru 
o mai mare convingere, alături, 
vitrina cu piesele stricate în mij
locul cărora, drept model, se 
afla cîte o piesă executată ire
proșabil. Rezultatul : o analiză te
meinică la fața locului, soldată 
cu măsuri practice care au înlă
turat posibilitatea repetării unor 
asemenea greșeli.

Pe baza indicațiilor date de 
comitetul de partid s-a îmbună
tățit simțitor și conținutul agita
ției vizuale, ea a devenit mai 
concretă, răspunde cu o mai mare 
operativitate problemelor pe care 
le ridică munca de zi cu zi a oa
menilor din secție.

Dezvoltarea la tineri a spiritu
lui de întrajutorare tovărășească 
preocupă, de asemenea, comitetul 
organizației de bază U.T.M. din 
această secție. In afară de faptul 
că o asemenea problemă a fost 
dezbătută în cadrul unor adunări 
generale, cu sprijinul direct al or
ganizației de partid, comitetul or
ganizației de bază U.T.M., în co
laborare cu sindicatul, organizea
ză deseori schimburi de experien
ță cu tinerii din alte secții, întîl- 
niri ale tinerilor cu muncitori 
vîrstnici, cu o bogată experiență 
în producție.

Toate acestea și multe altele, 
au făcut ca tinerii din sec
ție să participe activ la între
cerea socialistă, aportul lor la în
deplinirea ritmică a planului, la 
ridicarea necontenită a calității 
produselor, să fie din ce în ce 
mai mare.

MIHAIL RUJA

pentru electrificarea 
satelor

in istoricele liotărîri ale 
I Congresului al III-lea al 

P.M.R., se arată că in pe
rioada anilor 1960 — 1965 se 
vor electrifica peste 4 000 de 
sate.

Pentru a contribui din plin 
la traducerea in viață a sarci
nilor trasate de partid, privind 
electrificarea satelor, Întreprin
derea regională de electricitate 
Bacău a organizat din luna iulie 
1962 un curs de calificare, cu 
durata de un an pentru electri
cieni rurali. Elevilor li s-au asi
gurat condiții optime pentru a-și 
însuși temeinic materiile pre
date.

După absolvire, aceștia vor lu
cra in cadrul întreprinderii re
gionale de electricitate, la elec
trificarea comunelor din regiu
nea Bacău.

Lecțiile sînt predate de ingi
neri bine pregătiți ca: loan Ne- 
delcu, Victor Turcanu, Gh. Ște- 
fănescu și alții.

ARHIRE IOAN 
funcționar

Succese 
ale minerilor 

bănățeni
In exploatările carbonifere 

aparținind trustului minier 
Banatul se extinde cu bune 
rezultate mecanizarea lucrări
lor în subteran. La mai multe 
fronturi de lucru au fost in
troduse o serie de noi agrega
te, printre care mașini de în
cărcat, screpere, turbocompre- 
soare de mare capacitate și 
altele. Utilizînd din plin capa
citatea acestor mijloace de 
mecanizare, minerii de aici au 
sporit viteza de lucru la îna
intări de peste 2 ori. Totodată
ei au reușit să extragă de la 
începutul anului și pînă acum, 
peste prevederile planului, 
mal mult de 2 000 de tone de 
cărbune cocsificabil. Cu bune 
rezultate se extinde în minele 
de cărbuni din Banat și pro
cedeul de armare metalică. In 
galeriile armate după acest 
procedeu, volumul luorărilor 
de întreținere a fost redus cu 
aproape jumătate.

Prin extinderea mecanizării 
lucrărilor din subteran și a 
armării metalice, precum și 
prin aplicarea unor metode a- 
vansate de muncă, minerii 
trustului Banatul au contribuit 
și la reducerea prețului de 
cost, realizînd numai in pri
mele 6 luni ale anului econo. 
mii suplimentare în valoare de 
3 25QOOO lei.

(Agerpres)

Locuințe noi în
Pentru oamenii muncii din 

orașele Ploiești și Buzău, pen
tru petroliștii din Cîmpina și 
din alte centre din regiune au 
fost terminate recent noi 
blocuri cu sute de aparta
mente. Muncitorii trustului re
gional de construcții au dat în 
folosință de la începutul anu-

regiunea Ploiești
lui peste 600 de apartamente, 
urmînd ca pînă la 23 August 
să fie gata pentru recepționare 
încă 200 de apartamente.

La parterul blocurilor re
cent construite au fost des
chise noi unități comerciale 
moderne.

(Agerpres)

Mesajul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
adresat celei de-a 8-a Conferințe mondiale 

pentru interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen

Președintele Consiliului de Stat al R, P. Romine, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat celei de-a 8-a Conferințe mon
diale pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen și preintîm- 
pinarea unui război nuclear de la Tokio următorul mesaj:

Doresc să transmit un călduros salut celei de-a 8-a Confe
rințe mondiale pentru interzicerea armei atomice și cu hidro
gen și preîntîmpinarea unui război nuclear și să asigur parti- 
cipanții de profunda simpatie pe care poporul și guvernul 
romîn o nutresc față de inițiativa convocării conferinței șl de 
nobilele sale țeluri.

Conferința dv. din acest an, urmînd tradiția anilor prece- 
denți, se înscrie ca un eveniment remarcabil în mișcarea impu
nătoare ce a cuprins întreaga lume împotriva morțil nucleare, 
pentru viață, pentru pace.

Calea concretă și eficientă pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de pace ale întregii omeniri este dezarmarea generală și totală, 
înfăptuirea dezarmării generale și totale ar permite, totodată, 
folosirea uriașelor resurse materiale și de energie umană, 
absorbite în prezent de cursa înarmărilor, în scopurile accele
rării progresului material și cultural al întregii omeniri, pen
tru învingerea bolilor, a sărăciei și foametei.

Stă în puterea popoarelor lumii, a tuturor oamenilor de 
bună credință, indiferent de convingerile politice sau religioase, 
de a determina învingerea obstacolelor pe care unele cercuri 
interesate le ridică în calea înfăptuirii cît mai urgente a dezar
mării, pentru ca planeta noastră să nu mai cunoască ororile 
războiului, pentru ca tragedia suferită de poporul japonez să 
nu se repete nicăieri și niciodată.

Guvernul Republicii Populare Romine, sincer atașat cauzei 
păcii, se pronunță cu consecvență pentru semnarea și punerea 
în aplicare fără întîrzicre a unui tratat de dezarmare generală 
și totală care să asigure, încă de la începutul punerii sale în 
aplicare, îndepărtarea pericolului războiului nuclear și stăvi
lirea cursei înarmărilor. Pentru atingerea acestui scop, Repu
blica Populară Romînă va face și pe viitor tot ce-i stă în 
putință și își va aduce întreaga sa contribuție la triumful cau
zei păcii, la crearea unei lumi fără arme și fără războaie.

Urez din toată inima deplin succes conferinței în realizarea 
sarcinilor generoase pe care și le-a propus.

Sub semnul întăririi unității tineretului lumii -— 
in lupta pentru pace

FESTIVALUL S-A ÎNCHEIAT
HELSINKI 6. — Corespondenții 

speciali Agerpres, C. Oprică și 
M, lonescu, transmit : Luni s-a în
cheiat marea sărbătoare a tinere
tului lumii — cel de-al Vlll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și. prie
tenie.

Festivalul s-a încheiat printr-o 
mare manifestație pentru pace și 
pi’rîftlenie, pentru dezarmarea ge-" 
nerală și totală, pentru coexisten
ta pașnică, împotriva unui război

atomic, ținută în parcul Kaivo
puisifo din Helsinki. Această ma
nifestație a fost precedată de o 
mare demonstrație pe arterele 
principale ale capitalei Finlandei. 
Demonstrația a început din pie
țele Hietalahti și Hakaniemi, de 
unde miile de tineri s-au îndrep
tat spre locul demonstrației. In 
fruntea coloanelor au defilat ste
garii care purtau drapelul țării 
gazde și drapelele țărilor partici
pante la Festival, printre care se

Solii tineretului nostru întlmpinațl cu căldură la întîlnirea cu membrii delegației sovietice.
Telefoto a TASS

afla și drapelul Republicii Popu
lare Romine. Pe tot parcursul 
miile de tineri și tinere scandau 
în zeci de limbi lozinca festiva
lului — „pace și prietenie“. Lo
cuitorii din Helsinki, masați pe 
trotuare, se alăturau acestei lo
zinci, maniiestîndu-și sentimen
tele de prietenie fală de solii 
tineretului lumii.

In marele parc Kaivopuisifo, 
miile de participanți la Festival 
au asistat la un mare concert in
ternațional la care și-au dat con
cursul cele mai bune ansambluri 
și soliști din diverse țări ale 
lumii. Delegația tineretului japo
nez a prezentat spectatorilor un 
program simbolic legat de împli
nirea a 17 ani de la explozia 
atomică de la Hiroșima. După 
acest program, participanta la 
Festival și spectatori; au scandat 
într-un singur glas : „Nu războiu
lui atomic I Atomul în slujba pă
cii I Să fie interzisă propaganda 
de război 1“.

S-a dat citire apoi mesajului

Citiți în pag. a IV-a

adresat tineretului lumii de către 
cei 18 000 da tineri participanfi 
la Festival. Acest mesaj a 
fost primit cu aplauze furtu
noase. Prin ovații puternice parîi- 
cipanții la Festival s-au angajat 
să ducă ideile păcii și prieteniei 
între popoare în toate colțurile 
lumii.

Apoi, în lumina reflectoarelor, 
pe apa argintie care înconjura 
parcul, au defilat zeci de bărci 
avînd drept catarge steagurile ță
rilor participante la Festival, ca- 
re-și luau rămas bun de la steagul 
Festivalului, aflat tot pe o barcă. 
In acest moment din toate colțu
rile parcului s-au revărsat ca o 
mare de flăcări multicolore, arti
ficiile, acoperind cerul orașului 
gazdă al Festivalului.

Pînă noaptea tîrziu, tinerii din 
cele cinci continente, înfrățiți în 
spiritul marilor idei ale Festivalu
lui, au dansat și cîntat în parcul 
Kaivopuisifo și pe străzile din 
Helsinki manifestînd cu însufle
țire pentru pace și prietenie între 
popoare, pentru unitatea tinere
tului lumii.

Succesele Festivalului, succese ale păcii
Coresipondență telefonică din Helsinki

Fontă peste plan

CU VITEZA LUMINII

■
 ăsfoind teancul de

scrisori din fața 
mea, m-am simțit 
îndemnat să mă în
drept spre bibliote
că și să scot din 
raftul de cărți un 

volum cu un chip drag încrustat 
pe copertă. Am deschis cartea la 
locul știut și am recitit — a cîta 
oară ? — luminoasele rînduri : 
„Puterea exemplului, care n-a 
putut să se manifeste în societa
tea capitalistă, va avea o mare 
însemnătate în societatea care a 
desființat proprietatea privată 
asupra pămîntului și a fabricilor, 
— și aceasta nu numai pentru că 
aici exemplul bun va fi, poate, 
urmat, ci și pentru că exemplul 
mai bun de organizare a produc
ției va fi însoțit în mod necesar 
de o ușurare a muncii și de o 
sporire a consumului pentru cei 
care vor fi înfăptuit această or
ganizare mai bună“. (V. I. I.e- 
nin : „Opere“, voi. 27, pag. 190).

Puterea exemplului... Cu cîtă 
genialitate a întrezărit marele 
llici, încă în zorii revoluției, u- 
riașa amploare pe care o va lua 
acest minunat fenomen social în 
orînduirea fără exploatare și a- 
suprire I Și în cîte mii și mii de

fapte nu l întîlnim în realitatea 
noastră de astăzi, în viața noas
tră de fiecare zi!

Dar impresionant nu-i numai 
faptul în sine al răspîndirii 
exemplului înaintat, ci și viteza 
cu care ajunge pînă la cele mai 
îndepărtate unghere ale țării. E 
de ajuns ca vreun ziar sau pos
turile noastre de radio să popu
larizeze figura unui muncitor 
fruntaș pentru ca a doua zi chiar 
să înceapă a sosi pe adresa lui 
zeci de scrisori de la prieteni 
necunoscuți din întreaga țară, 
care-1 felicită, își arată hotărîrea 
de a-i urma pilda, se interesează 
de metodele folosite în muncă. 
Pe drept cuvînt — viteza lumi
nii I

Nu de mult „Scînteia tinere
tului* a popularizat pe tînăra 
textilistă fruntașă Maria Ioniță, 
de la întreprinderile textile Pi
tești, înfățișînd succesele ei în 
muncă. Nici nu s-a uscat bine 
cerneala tipografică pe ultimele 
ziare ieșite din rotativă că unii 
dintre primii cititori cărora le-a 
căzut îu mînă ziarul au și pus 
mîna pe stilou așternînd rînduri 
entuziaste, pline de pasiune și, 
mai ales, de sinceră admirație.

„Calitățile dumitale in meseria

de filatoare mi-au stîrnit cu
riozitatea să te cunosc, mai ales 
că și eu lucrez în aceeași mese
rie. Poate vrei să știi cine sînt eu: 
mă numesc Boicea Profira, lu
crez ca filatoare la Uzinele tex-

tile din Cisnădie, am absolvit 
Școala profesională în 1960 și a- 
cum termin clasa a VIII-a la se
ral. Și mie îmi place să muncesc 
bine și să urmez exemplul mun
citorilor fruntași“.

Maria Ioniță și-a găsit imediat 
prietene adevărate printre texti- 
listele din Cisnădie și Botoșani, 
din Arad și București, fete dor
nice să afle cît mai mult des- 
pre viața și munca ei, «ă-i ur-

meze exemplul, să devină la rîn
dul lor fruntașe.

Dar oare numai printre tex- 
tiliste au avut ecou înfăptuirile 
Măriei Ioniță ? Teancul de scri
sori din fața mea dovedește că 
nu. Pilda unei munci pline de 
dăruire și abnegație, de dragoste 
pentru nou, depășește cu mult 
hotarele unei singure profesiuni. 
Pentru că oamenii societății 
noastre, tineretul nostru, educat 
de partid, privesc astăzi viața din 
jurul lor cu ochii larg deschiși, 
nu se limitează la interesele 
stricte ale meseriei lor, se preo
cupă, cu interesul cetățeanului 
conștient că ia parte Ia o vastă 
operă constructivă, de tot, ab
solut tot.

Costel Boțoagă este un tînăr 
sudor din Hunedoara. Nici pe el 
nu l-au lăsat indiferent succesele 
fruntașei Maria Ioniță. După ce 
a citit ziarul, a așteptat cu nerăb
dare primul răgaz pentru a-i 
scrie : „Vă trimit felicitări din 
cetatea oțelului, Hunedoara. Pen
tru munca pe care o depuneți 
meritați din plin titlul de frun
tașe. Văzînd realizările dumnea
voastră, noi, tinerii de aici, ne 
angajăm să muncim cu și mai 
multă hotărîre ca să îndeplinim 
sarcinile care ne stau în față“.

Ivan Tomoniu este lăcătuș la 
preparația minei Lupeni. El nu 
se mărginește numai la simple 
felicitări, ci se interesează și de 
planurile de viitor ale Măriei Io
niță : „Sînt mîndru că în țara 
noastră există zeci de mii de ti
neri și tinere care contribuie din 
plin la îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid, la construirea so
cialismului. Dumneavoastră vă 
ajlăți printre acești tineri și ti
nere și purtați cu cinste titlul 
de fruntașă. Și eu caut să-mi în
deplinesc sarcinile ce-mi revin 
și să-i ajut pe tovarășii mei de 
muncă, ceea ce vă recomand și 
dumneavoastră. Sper să luptați 
pentru a antrena cît mai multe 
tovarășe în întrecerea socialistă. 
V-aș ruga să-mi scrieți mai amă
nunțit despre planurile dumnea
voastră de activitate pentru vii
tor“.

Emoționante sînt scrisorile tri
mise de tineri care, în momen
tul acesta, își fac serviciul mili
tar. Respiră o mare sănătate și 
vigoare sufletească, un interes 
profund, pasionat pentru reali
zările fraților lor de generație.

VICTOR BIRLĂDEANU

[Continuări in pafl. a II-a)

DEVA (de la corespondentul 
nostru).

In întrecerea socialistă pen
tru sporirea productivității 
muncii și reducerea procentu
lui de declasate, siderurgiștii 
din Călan continuă să obțină 
succese importante. Furnaliș- 
til, de exemplu, au reușit ca 
printr-o permanentă îmbună
tățire a indicilor de utilizare 
a agregatelor și prin preve
nirea din timp a avariilor, să 
depășească planul de produc
ție a celei de-a 7-a luni a 
anului curent cu 364 tone de 
fontă de calitate superioară.

In rîndul fruntașilor se În
scriu și de data aceasta tineri 
ca maistrul Semciuo Mareei, 
furnalistul șef Stăniloiu Ion, 
furnalistul I Sîngeorzan Vasi- 
le etc.

Colectivul de la semicocserie 
a încheiat, de asemenea, luna 
iulie cu un spor de producție 
de 3 322 tone semicocs, eviden. 
țiindu-se cu acest prilej prin
tre alții și tinerii primi încăl
zitori Fllip Nicolae, Pricop Ni. 
colae, Pușcaș Gheorghe și al« 
țiL

Minerii - artiști în turneu
A 25-a reprezentație cu 

spectacolul „La munte, la mare 
cu muzică" prezentat în ora
șul Satu Mare de către An
samblul de estradă al clubului 
exploatării miniere „Petre 
Gheorghe“ din Baia Mare a 
fost răsplătit cu îndelungi a- 
plauze de publicul spectator.

In mai puțin de două luni 
de la premieră, artiștii ama
tori mineri de aici s-au mai

deplasat cu acest program la 
Șomcuța Mare, Căpuș, Sighet, 
Vișeu, Baia Sprie, precum și 
în alte localități din regiunea 
Maramureș unde au prezentat 
spectacole care s-au bucurat 
de aceeași apreciere. La aceste 
spectacole au participat peste 
10 000 de persoane.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale 

Dr- KWAME NKRUMAH 
Președintele Republicii Ghana 

ACCRA
în numele poporului romîn, al Consiliului de Stat și al meu 

personal, îmi exprim indignarea față de odiosul atentat îndrep
tat împotriva Excelenței Voastre de către dușmani ai poporului 
ghanez.

Ne bucurăm că planurile acestor elemente criminale au 
eșuat și vă urăm viață îndelungată și activitate rodnică, în 
slujba poporului ghanez, a prieteniei între popoare și a păcii 
în lume-

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliulpi de Stat 

al Republicii Populare Romine



Sparțachiada de vară 
a tineretului

— Finala pe Capitală —

yă prezentăm echipa întreprinderii „Electronica“ cîștigătoare la volei în cadrul etapei finale ps 
Capitală a Spartachiadei de vară a tineretului.

■
 in zecile ș» zecile

de mii de tineri 
care au participat 
anul acesta in 
Capitală la Spar- 
tachiada de vară 
a tineretului — 

competiție tradițională care se 
bucură de o mare atenție în 
rindurile celor care fac primii 
pași în sport — cei care s-au 
dovedit cei mai bine pregătiți 
de-a lungul etapelor prece
dente și-au disputat sîmbătă și 
duminică titlurile de câștigă
tori in întrecerea finală.

Pe stadioanele Tineretului 
și Olimpia, unde și-au dat în
tâlnire reprezentanții fiecărui 
raion a domnit o atmosferă 
entuziastă, plină de voie bună, 
acea atmosferă obișnuită con
cursurilor cu caracter de masă.

Concurenții și concurentele 
s-au întrecut cu ardoare atit 
la gimnastică, volei, handbal, 
cit și la atletism și natație, 
fiecare dintre ei dorind să se 
afirme și să obțină rezultate 
cit mai bune.

Și cu siguranță că nu peste 
mult timp numele unora din
tre cîștigătorii finalelor de 
sîmbătă și duminică îl vom 
întîlni in dreptul unei perfor
manțe valoroase. E bine să ne 
amintim acum, și șă consem
năm în rindurile de față ca 
un lucru deosebit de semnifi-

Succesele 
canotorilor noștri 

la Stockholm
Duminică, în ultima zi a con

cursului internațional de caiac- 
canoe desfășurat în apropiere de 
Stockholm, vîslașii romîni au 
obținut frumoase victorii. Proba 
de canoe simplu a fost cîștigată 
de A. Igorov cu timpul de 48’58”. 
Cea de a doua victorie a culori
lor noastre a fost realizată de 
cuplul Iacovici-Sidorov cîștigă- 
tori ai probei de canoe dublu în 
44’08”.

Concursul de Ia Stockholm a 
fost dominat de sportivii romîni 
care au cucerit în total 5 victo
rii și primul loc în clasamentul 
pe națiuni cu 42 puncte. Au ur
mat în plasament vîslașii din 
Suedia cu 41 puncte și cei din 
Finlanda cu 18 puncte.

întrecerile din prima etapă 
a Spartachiadei de vară a ti
neretului s-au încheiat. Acum 
concurenții clasați pe primele 
locuri își dispută întâietatea în 
vederea cuceririi titlurilor de 
campioni pe raioane. Să ve
dem. însă, ce fac în această 
perioadă ceilalți tineri. Oare, 
au luat... vacanță sportivă ? La 
această întrebare , am primit 
răspunsul cu prilejul vizitei 
făcute, de curînd, prin cîteva 
asociații sportive. Și astfel am 
aflat că în numeroase locuri 
populara competiție a consti
tuit un prilej pentru organi
zarea de noi concursuri spor
tive, la care au fost antrenați 
numeroși tineri și tinere.

Tinere talente

po-Mai întîi am făcut un 
pas la asociația sportivă a Fa
bricii „Cimentul“ din Medgi
dia. Aici, tinerii muncitori au 
posibilitatea să-și petreacă 
timpul liber în cele mai bune 
condiții. în parcul de lîngă 
fabrică se află amenajat un 
mare complex sportiv, care 
cuprinde terenuri de fotbal, 
volei, baschet, tenis de cîmp, 
pistă cu zgură roșie pentru a- 
lergări, sectoare cu gropi pen
tru sărituri și aruncări, o a- 
renă de popice, o sală de an
trenament pentru box și lup
te, precum și un club cu mese 
de șah și tenis.

La această frumoasă bază 
sportivă l-am întîlnit pe in
structorul sportiv Cristea 
Ignat. El ne-a redat cîteva as
pecte interesante din recente
le competiții de volei, atle
tism, popice, fotbal organizate 
de asociația sportivă „Cimen
tul", care numără în prezent 

cativ, faptul că mulți dintre 
sportivii noștri fruntași au fă
cut primii pași în sport par
ticipând la întreceri de masă.

In rezultatele obținute la a- 
ceastă sparțachiada mulți din
tre concurenți vor găsi un pu
ternic îndemn de a se antrena 
și pe mai departe cu perseve
rență pentru a păși în rindu
rile sportivilor fruntași.

„Sparțachiada, constituie 
pentru mine începutul activi
tății sportive“, ne-a declarat 
eleva Petruța Socarici de la 
Grupul școlar de alimentație 
publică, componentă a echipei 
de gimnastică Olimpia, câștigă
toarea întrecerii finale.

La fel ca ea gîndesc și 
muncitorul Imre Alexandru de 
la Fabrica „Constantin David“, 
unul din premiații probelor 
de natație, și componența e- 
chipei „Electronica", cîștigă
torii competiției de volei, și 
toți acei finaliști care au gă
sit în sport un minunat mij
loc de recreere și întărire a 
sănătății.

întrecerile disputate în cele 
două zile de concurs au oferit 
un spectacol atractiv și s-au 
soldat cu succesul celor care 
pe parcursul etapelor prece

Grupul d» cicloturiștl pedalează spre Mogoșoal»

Sportul de masă
o activitate continuă

Ne-a 
munci-

peste 1 000 de membri, 
vorbit despre tinerii 
tori și tehnicieni care s-au re
marcat la aceste competiții: 
M. Teodorescu, N. Blaga, T. 
Diancu, R. Nestereanu, S. 
Vrînceanu etc.

„Desigur — ne-a spus inter
locutorul nostru — avem toa
te posibilitățile pentru a des
fășura o activitate sportivă de 
masă și mai intensă. în co
laborare cu comitetul organi
zației U.T.M., am întocmit un 
plan de activitate pentru se
zonul de vară, în care este 
prevăzut să organizăm mai 
multe concursuri Ia diferite 
discipline sportive. De aseme
nea, vom organiza o serie de 
excursii prin cele mai pito
rești locuri din țară, dînd po
sibilitate membrilor asociației 
sportive să cunoască frumuse
țile patriei noastre“.

La plecare, tovarășul Cri
stea Ignat a ținut să ne amin
tească de unele rezultata re
marcabile obținute de membrii 
asociației sportive „Cimentul". 
Astfel, a menționat titlul de 
campion republican, la juniori, 
cucerit recent de tînărul boxer 
Aurel Iliescu, care numără 
numai 17 ani. El a devenit a- 
poi vicecampion republican și 
la întrecerile seniorilor, la că

dente s-au pregătit cu mai 
multă atenție.

Dintre concurenții care au 
evoluat, o bună impresie au 
lăsat elevul Ion Berindei, cîș- 
tigătorul probei de 100 m 
înot, cu timpul de l’12’’6/10, Mi- 
nea Sava, muncitoare la Fa
brica „Tableta“, componentă a 
echipei de gimnastică „Rapid“ 
din raionul Grivița roșie, 
componența echipelor de vo
lei masculin și feminin de la 
„Electronica", raionul 1 Mai și 
respectiv „Biscuitul“ raionul 
Tudor Vladimirescu, cîștigă
torii competiției, ca și jucă
toarele de handbal ale asocia
ției sportive „Bumbacul".

Dacă, așa cum am arătat, 
putem adresa sincere felici
tări participanților pentru 
voința și însuflețirea cu care 
s-au întrecut, nu același lucru 
îl putem face față de organi
zatorii întrecerilor, care n-au 
popularizat suficient această 
fază a uneia din cele mai 
mari competiții cu caracter 
de masă. Acest lucru a făcut 
ca mulți spectatori, dornici să 
asiste la astfel de întreceri, să 
nu cunoască nici ora și nici lo
cul întrecerilor.

MARCEL RUSESCU 

tegoria muscă. De asemenea, 
lăcătușul Ion St. Ion, de la 
sectorul reparații, a cîștigat 
titlul de campion regional la 
ciclism, iar echipa masculină 
de popice s-a clasat pe locul 
II la etapa regională a cam
pionatului republican. O fru
moasă activitate a desfășurat 
și echipa de rugbi, care a o

Raid prin asociațiile sportive 
din raionul Medgidia

cupat locul 3 la campionatul 
de calificare, seria a IlI-a.

Duminici sportive 
la sate

O frumoasă activitate des
fășoară în prezent și celelalte 
asociații sportive din comu
nele și satele raionului Medgi
dia. Aici se organizează, mai 
în fiecare săptămînă, diferite 
concursuri sub formă de „du
minici sportive", la care sînt 
antrenați numeroși tineri și 
tinere, ce lucrează pe ogoarele 
înfrățite. Astfel, putem vorbi

Ciocîltea în fruntea 
turneului de la Sofia

Turneul internațional do șah 
de la Sofia a luat sfîrșit luni 
•eara cu victoria lui V. Ciocîltea 
(R. P. Romînă) și Pîdevski (R.P. 
Bulgaria), care au împărțit pri
mul loc la egalitate de puncte— 
7V2. în ultima rundă Ciocîltea a 
remizat cu Golz (R.D. Germană). 
Cu același rezultat s-a încheiat 
partida Pîdevski—Bertok. Au 
urmat în clasament Damianovici 
(Iugoslavia), Tringov (R. P. 
Bulgaria) cîte 7 puncte, Mike- 
nas, Lilientlial (U.B.S.S.), Leh- 
man (R. F. Germană) cîte 6 
puncte etc.

SCURT
• Pe terenurile clubului Pro

gresul din Capitală au luat sfîrșit 
duminică întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis de cîmp ale 
tării noastre la care au participat 
sportivi din 6 tari. Actuala edi/ie 
a campionatelor a fost dominată 
de jucătorii romîni care au clști- 
gat 4 din cele 5 titluri. După vic
toria repurtată sîmbătă de Namian 
(R.P.R.) în fala jucătoarei polone
ze Jedrejzowska, Țiriac a fost al 
doilea reprezentant al noslru care 
și-a înscris numele pe tabloul în
vingătorilor. EI a învins în finala 
probei de simplu masculin cu 6—I; 
6—2 ; 6—3 pe coechipierul său 
Bosch. In celelalte probe titlurile 
de campioni internaționali au re
venit jucătorilor Gasiorek, Piatek 
(R. P. Poiană) Ia dublu bărba/i, 
Namian, Roșianu (R.P.R.) la dublu 
femei și Țiriac, Namian (R.P.R.) la 
dublu mixt.

• Pe lacul Malta, In apropiere 
de Posnan, s-a disputat intîlnirea 
internațională de canotaj dintre 
echipele selecționate ale cluburilor 
Start (R. P. Polonă) și Voința 
(R.P.R.). Vîslașii romîni au obți
nut victoria cu scorul de 93—81 
puncte.

• In cursul acestei săptămîni a- 
maiorii de fotbal din Capitală vor 
avea prilejul să urmărească două 
întîlniri internaționale. Miercuri la 
lumina reflectoarelor stadionului 
Republicii cu începere de la ora 
20,30 se va disputa meciul dintre 
echipa Rapid și selecționata ora
șului Leipzig (R. D. Germană). Du
minică în cadrul turneului balca
nic Dinamo București va juca cu 
Levski Solia.

® Intre 9 șl 15 august în trei 
orașe din R. S. Cehoslovacă se va 
desfășura turneul internațional de 
volei al echipelor feroviare din 10 
țări : Austria, R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană, Olanda, R. P. Polonă, 
U.R.S.S,. Franța, R.P.F. Iugoslavia, 
R. P. Romînă, R. S. Cehoslovacă. 
Echipele participante au fost îm
părțite în trei grupe după cum 
urmează Teplice : R. D. Germană, 
Franța, R.P.F. Iugoslavia, R. S. 
Cehoslovacă ; Plzen : Olanda, R. P. 
Polonă, U.R.S.S. 1 Decin : R. P. Ro
mînă, R. P. Bulgaria, Austria.

despre frumoasele „duminici 
sportive“ organizate recent în 
comunele Basarabi, N. Bălces- 
cu, M. Kogălniceanu, Peștera, 
unde au avut loc pasionante 
concursuri de lupte, călărie, 
oină, atletism, ciclism, volei 
etc. De asemenea, concursu
rile sportive au fost comple
tate cu o serie de jocuri dis- 

tractive, care au fost urmări
te cu interes de spectatori, 
prilejuindu-le clipe plăcute de 
recreere. La buna desfășurare 
a acestor acțiuni de masă, o 
contribuție de seamă au avut 
Și 
Și 
U.T.M.,
Ene Marin, Crețu Ion, Năstase 
Ion și alții.

instructorii raionali ca 
secretarii organizațiilor 

cum sînt, de pildă :

Tinerii de la I.M.U. 
Medgidia îndrăgesc 

sportul, dar...

în continuarea raidului nos
tru am poposit la I.M.U. Med-

„Steagul roșu" al C.C. al U.T.M. a fost decernai cu prilejul Zilei Marinei R.P.R. unității militare 
comandate de căpitanul de rangul III Nicolae Pitea.

Foto : AGERPRES

Sărbătorirea
Zilei Marinei R.P.R.

■
 nul acesta. Ziua Ma

rinei R.P.R. a fost 
sărbătorită' ca în fie
care an cu un 
deosebit entuziasm 
în porturile romî- 
nești de la Marea 

Neagră și de pe Dunăre.
...Duminică 5 august. In rada 

portului Mangalia, gătit de sărbă
toare — aici a' avut loc principala 
manifestare consacrată Zilei Ma
rinei R.P.R. — marinarii militari 
își primeau oaspeții.

Ora 9.00. Navele acostate în 
rada Dortului într-o aliniere per
fectă au arborat pavilioanele și 
marele pavoaz. Ziua Marinei 
R.P.R. a început aici, ta Mangalia, 
prin festivitatea decernării „Stea
gului roșu“ al C.C. al U.T.M. uni
tății care, anul acesta, ai obținut 
cele mai bune rezultate în pregă
tirea de luptă și politică.

Cu prilejul festivității a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin Cîr
țînă, secretar al C.C. al U.T.M.

„Permiteți-mi cu prilejul Zilei 
Marinei R.P.R. ca în numele și 
din însărcinarea C.C. el U.T.M. să 
vă felicit și să vă doresc noi 
succese în munca dv. de ridi
care a măiestriei militare, în în
sușirea tehnicii moderne de luptă 
și în pregătirea politică. Datorită 
grijii partidului și statului nostru, 
astăzi, marina militară, ca parte 
integrantă a armatei noastre popu
lare, este înzestrată cu nave și 
o tehnică de luptă modernă. Un 
rol important în întărirea cape-ci.

i--- •--- ------ - 

gidia, unde lucrează un mare 
număr de tineri. Eram con
vinși că aici se desfășoară și 
o activitate sportivă intensă, 
însă...

Activiștii din conducerea a- 
sociației sportive de aici se a- 
flau, de vreo 3 săptămîni, la 
Rîmnicu-Vîlcea, la jocurile de 
baraj pentru calificare în ca
tegoria B, unde participa și 
echipa de fotbal I.M.U. Med
gidia. De asemenea, secretarul 
organizației U.T.M. era ple
cat din localitate. Deci, de la 
bun început am fost puși în- 
tr-o situație dificilă. Totuși, 
doreațn să aflăm unele amă
nunte despre activitatea spor
tivă a tinerilor de aici. Și, 
pînă la urmă, tov. Buzoianu, 
de la consiliul raional U.C.F.S. 
ne-a scos din încurcătură. 
Numai că, din informațiile 
primite am aflat o serie de 
lucruri care nu fac cinste a- 
sociației sportive.

„Deși sînt numeroși tineri 
care au îndrăgit diferitele dis
cipline sportive — ne-a spus 
tov. Buzoianu — la
Medgidia activitatea sportivă 
de masă este foarte 
Cel puțin în ultimul timp, aici 
nu s-a mai organizat nici o 

I.M.U.

redusă.

tații de luptă a unităților de ma
rină îl au organizațiile U.T.M. 
care, sub conducerea organelor 
politice, educ un sprijin deosebit 
în mobilizarea maselor de mili
tari la îndeplinirea cu rezultate 
bune ți foarte bune a planului 
pregătirii de luptă și politice, în 
întărirea ordinei și disciplinei mi
litare.“. Vorbitorul a arătat că 
pentru merite deosebite în pregă
tirea de luptă și politică, cu pri
lejul Zilei Marinei R.P.R., Biroul 
C.C. al U.T.M. a hotărît să de. 
cerneze „Steagul roșu“ al C.C. al 
U.T.M. unității comandate de că
pitanul ae rangul III Nicolae Pitea, 
iar pentru rezultatele bune obți
nute în muncă se acordă Diploma 
de Onoare a C.C. al U.T.M. uni
tăților militare comandate de că
pitanii locotenenți A. Bardan, 
N. Toader și locotenent major 
Gh. Angelescu. De asemenea, 
se acordă Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M. unor ufemiști mi
litari care s.au distins în mod 
deosebit în pregătirea militară și 
politică.

Ne exprimăm convingerea că 
decernarea „Steagului. roșu“ 
și acordarea Diplomei de Onoare 
a C.C. al U.T.M. unor uni
tăți militare precum și unor 
militari — printre care It. major 
Carp Petre, caporal Tudorică 
Gheorghe, It. major Uță Mihai și 
caporal Creangă Stan — va consti
tui un nou îmbold în pregătirea 
de luptă și. politică a ostașilor din 
biarina noastră militară.

După festivitatea decernării 
„Steagului roșu" al C.C. al U.T.M. 
și acordarea Diplomei de onoare 
a C.C. a| U.T.M., la ora 10,00, în 
rada portului Mangalia a avut 
loc o trecere în revistă a navelor 
unităților merinei militare. A fost

Cu viteza luminii
(Urmare din pag. I)

Marin Pîrvu scrie : „Urmărind 
presa zi de zi și fiind, mai ales, 
direct interesat de frumoasele 
realizări obținute de muncitorii 
din întreprinderea dumneavoas
tră — unde am lucrat și eu pînă 
în toamna anului 1960, cind am 
plecat să-mi satisfac servi
ciul militar — am găsit de cu
viință să vă felicit pentru minu
natele rezultate dobîndite. Deși 
în momentul de față sînt în ar
mată, mă mîndresc de parc-aș fi 
alături de dumneavoastră, în 
mijlocul colectivului".

Iar Toma Marin, are, în scri-

competiție de masă. Activiștii 
din conducerea asociației spor
tive îți vorbesc numai de fot
bal. Aceștia și-au îndreptat 
atenția, în sezonul de primă
vară, numai spre echipa de 
fotbal și, în schimb, au negli
jat celelalte ramuri sportive“.

★
Iată așa dar că, acolo unde 

s-a urmărit ca odată cu ter
minarea primei etape a Spar
tachiadei să se organizeze noi 
concursuri și competiții atrac
tive, pentru a antrena masele 
de tineri muncitori și colecti
viști într-o activitate sportivă 
continuă, rezultatele sînt din
tre cele mai bune. în scurtul 
popas prin orașul și raionul 
Medgidia am găsit însă și aso
ciații sportive care s-au ocu
pat în mică măsură de aceas
tă problemă. în unele locuri, 
activitatea sportivă se rezumă 
numai la fotbal.

Se impune, din partea orga
nizațiilor U.T.M. și a consi
liilor de conducere ale aso
ciațiilor sportive mai multă 
preocupare pentru buna des
fășurare a activității de masă, 
în aceste zile frumoase de 
vară se pot organiza, în baza 
unui plan bine stabilit, cam
pionate pe asociații sportive, 
concursuri pentru trecerea 
normelor G.M.A. și cucerirea 
insignei „Cel mai bun sportiv 
din 10“, „Duminici sportive" 
la sate, care să cuprindă cele 
mai variate discipline sporti
ve. Astfel se va putea desfă
șura o activitate sportivă de 
masă organizată, cu rezultate 
frumoase.

S. SPIREA 

apoi citit ordinul ministrului 
forțelor armate ale R.P.R., după 
care a fost intonat Imnul de Stai 
al R.P.R. în aceste clipe solemne 
au fost trase 21 de silve de 
artilerie. Izbucnesc puternice ura- 
le de pe toate vasele. Marinarii 
forțelor armate ale R.P. Romîne 
își exprimă încă odată în acea
stă zi dragostea lor nețărmurită 
față de patria noastră socialistă, 
față de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, conducătorul încercat al po
porului nostru, hotărîreji lor ostă
șească de a îndeplini cu cinste 
orice sarcină trasată de partid. 
La bordul navei comandant erau 
prezenți general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul for
țelor armate ale R. P. Romîne, 
Vasile Vîlcu, prim.secretar al Co
mitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., Constantin Cîrțînă, secre
tar al C.C. al U.T.M., reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ofițeri superiori mili
tari.

Tradiționalele serbări marină
rești au început cu un concurs de 
bărci cu rame. Deosebit de atrac
tivă s-a dovedit demonstrația sca
fandrilor grei. Nouă și interesantă 
a fost demonstrația scafandrilor 
ușori, care au fost lansați în apă 
din helicoptere. Miile de specta
tori au aplaudat apoi evoluția 
echipei artistice ostășești „Alba
trosul“, care pe o platformă plu
titoare ai. executat frumoase cîn- 
tece și dansuri marinărești. De 
bună seamă, la sărbătoarea mari
narilor a fost prezent și Neptun. 
După o „amplă“ cuvîntare, zeul 
Neptun le-a urat marinarilor cart 
bun. Seara au fost aprinse în port 
luminile pavoazului electric. S-a 
desfășurat apoi un frumos carna
val, care s.a încheiat cu jocuri de 
artificii.

V. RANGA

soarea sa, accente de-a dreptul 
lirice : „Parcă te văd aevea cum, 
cu mâinile tale micuțe, mînuiești 
cu hărnicie mașina. Te felicit din 
adincul inimii pentru că ești 
fruntașă în producție și îți dai 
tot interesul să faci lucru de ca
litate".

Citind toate aceste scrisori — 
și cîte altele n-au primit zeci și 
zeci de muncitori fruntași din 
întreaga țară ? — ai în fața ochi, 
lor imaginea acestui vast și ra
pid circuit al experienței avan
sate, al exemplului înaintat. Cu 
viteza luminii ! Da, deoarece se 
răspândește în cele patru zări ale 
patriei însăși lumina — lumina 
noului, lumina sufletelor tinere 
și entuziaste, lumina unor fapte 
pe măsura acestor suflete.

Gospodăria agricolă de stal 
Răducești, raionul Rm. Sâref. 
Tinerele Ioana Reghină și Ni- 
culina Robescu, fruntașele bri
găzii a V-a Greabănu, copl- 
lesc și leagă cu multă îndemî- 

nare port-altoiul de viță.
Foto : AGERPRES

reJaitiEì
Răspundem tinerilor 
care doresc să urmeze 
cursurile diferitelor 

școli agricole
VASILE DBAGOMIR — Fe

tești :

Fiind absolvent al școlii 
profesionale agricole cu dura
ta de 3 ani, puteți fi primit, 
prin concurs, în anul III al 
unei școli tehnice cu caracter 
agricol. Concursul va consta 
în probe orale și scrise din 
materiile prevăzute pentru 
examenul de absolvire a șco
lii profesionale pe care ați ur
mat-o.

BALTAT H OREA — Giur
giu, DUMITRU IOSIF — Man
galia :

Localitățile în care vor func
ționa școli tehnice agricole au 
fost anunțate în ziarul „Scîn- 
teia tineretului“ din 26 și 27 
iulie 1962.

Obiectele pentru concursul 
de admitere în anul III al șco
lilor tehnice sînt cele prevă
zute în programele de învă- 
țămînt pentru examenul de 
absolvire a școlilor pe care 
care le-ați urmat.

Informații detailate, privind 
condițiile de cazare și întreți
nere pe tot timpul școlariză
rii, puteți obține de la secre
tariatele centrelor școlare res
pective.

GICĂ CONSTANTIN — 
Horezu :

La admiterea în școlile teh
nice agricole, absolvenții fos-

telor școli profesionale cu ca
racter agricol care au aparți
nut sfaturilor populare se 
bucură de aceleași drepturi ca 
și absolvenții școlilor ce au a- 
parținut fostului Minister al 
Agriculturii.

MIHAI MAXIM — Dej, SÎN 
EUGENIU — Puchenii Mari :

Fiind absolvenți ai școlii 
profesionale veterinare vă pu
teți înscrie la școala tehnică 
veterinară în anul III, prin 
concurs. Concursul va consta 
în probe orale și scrise din 
materiile prevăzute pentru e- 
xamenul de absolvire a șco
lilor profesionale din speciali
tatea respectivă.

RADU PATULARU — Dră- 
gășani:

Calificarea pe care o pose
dați vă dă dreptul să urmați 
o școală tehnică agricolă. In
formații suplimentare puteți 
obține de la secretariatele cen
trelor școlare agricole din 
Drăgășani, Slatina sau Curtea 
de Argeș.

ILEANA C. RUSU, MARIA 
PETCU — Tecuci:

Elevii care la sfîrșitul anu
lui școlar 1962 au promovat ar
mii II al școlilor profesionale 
agricole pot continua studiile 
în anul II al școlilor tehnice 
agricole din aceeași speciali
tate. Elevii care la sfîrșitul 
anului școlar 1961-1962 au 
absolvit școlile profesionale a- 
gricole, pot fi primiți în anul 
III la școlile tehnice agricole. 
Admiterea se face pe bază de 
concurs. înscrierile pentru a- 
nul II șe fac între 15-30 au
gust a.c. la sediul fiecărei 
școli, iar concursul se va ține 
între 1-10 septembrie a.c. Ma
teriile prevăzute pentru con
cursul de admitere sînt cele 
prevăzute țn programul de 
absolvire a școlilor pe c-are 
le-ați urmat.



Munca
izvor de bucurie
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niciodată 
mai mult 

să fii 
dectt a- 
perioada 
agricole 

perioada■
 oale că

nu se vede 
ce-nseamnă 
colectivist 
cum, în 
campaniei 
de vară, in 

„de vîrf", cum se spune. Acuma, 
mai mult ca oricînd, se vede ci- 
ne-i bun gospodar și cine nu. 
Acuma, cînd trebuie să seceri și 
să treieri într-un timp cît mai 
scurt pentru a nu pierde munca 
unui an întreg, gata făcută. Cînd 
nu se poate să uiți nici prașilele 
pe care ți le cer culturile de po
rumb. Cînd în grădina de zar
zavat recoltatul e în foi și cînd 
trebuie, în același timp, să pregă
tești locul șj să plantezi răsadu
rile pentru zarzavaturile de toam
nă. lată de ce, ajungînd zilele 
trecute în comuna Bucov, din re
giunea Ploiești și aflînd că în sat 
nu mai rămăseseră decît bătrînii 
și copiii, toată lumea fiind la 
treabă pe cîmp, am înțeles că în 
acest sat sînt mulți colecti
viști de frunte, oameni înain. 
tați ai satului nostru socialist.

Ce înțeleg ei prin „a fi colecti
vist" am aflat-o mai mult din 
faptele, decît din vorbele lor.

Pentru Toma Bratu, de pildă, a 
fi colectivist înseamnă a fi mereu 
prezent acolo unde gospodăria 
are nevoie de tine. „Un adevărat 
colectivist — zice el — nu trebuie 
să judece așa : eu am terminat 
aici o treabă, îmi iau coșul în 
mină și plec. De rest nu mă inte
resează. Trebuie să te intereseze 
și de rest, fiindcă acuma, ceea 
facem aici cu toții e al nostru 
tuturora și dacă e al nostru, 
interesează pe noi toți".

Este exact ceea ce face el 
gospodărie încă

de cînd a devenit colectivist. I 
s-a dat un atelaj în primire, dar 
Toma nu a zis niciodată „eu lu
crez numai la grădină unde am 
fost repartizat și atîta". A avut 
nevoie gospodăria de oameni la 
căratul gunoiului de grajd pe 
cîmp, s-a dus. A avut nevoie gos
podăria la transportul lemnelor 
pentru construcții, s-a dus. A avut 
gospodăria nevoie la transportul 
seminței pe cîmp, pe timpul în
sămînțărilor de primăvară, s-a dus. 
Dar unde n.a fost prezent Toma

De la „al meu“
la „al nostru“

ce 
al 

ne

în
de la început,

Bratu de cînd lucrează în gos
podăria colectivă I

Președintele și-aduce și acum 
aminte, cum odată, iarna, venise 
în gară o parte din cartofii de 
sămînfă pentru cele 52 de hectare 
pe care ei le prevăzuseră cu a- 
ceastă cultură. Era miezul nopții 
și un ger de crăpau pietrele. 
Orice înlîrziere cu descărcatul 
cartofilor și punerea lor la adă
post, ar fi însemnat compromite
rea unei cantități însemnate de 
cartofi de care făcuseră rost toc
mai din regiunea Brașov. Orga. 
nizația de partid, consiliul de 
conducere, au hotărî) atunci să 
trimită chiar în toiul nopții cîfiva 
colectiviști la gară să descarce 
cartofii de sămînjă din vagoane 
și să-i transporte în sat. S-au dus 
atunci mulți colectiviști 
și dintre ei n-a lipsit, 
nici Toma Bratu.

să ajute 
desigur,

Studenții clujeni
pe șantiere

de construcții
Pe șantierele de construcții 

din Cluj, lucrează, de mai 
bine de două săptămîni, 14 
brigăzi studențești de muncă 
patriotică. Un număr de peste 
300 de studenți de la univer
sitate, I.M.F., Institutul poli
tehnic și Institutul pedagogic 
de 3 ani vor lucra, timp 
21 de zile, pe șantierele 
construcție ale orașului 
drag.

Tradiția studenților clujeni 
este, ca, în fiecare an, două 
serii a 300 de studenți să ia 
parte activă la ridicarea și 
înfrumusețarea noilor cartiere 
ale bătrînului și totuși tânăru
lui Cluj. în rîvna pe care o 
depun, studenții clujeni fac 
dovada dragostei față de mun
că, dorinței de a fi 
patriei.

Mîndri de cinstea 
acordat, aceea de a 
un șantier al construcției so
cialiste, studenții clujeni se 
străduiesc să muncească în 
ritmul entuziast al construc
torilor.

Pînă acum s-au evidențiat 
îndeosebi mediciniștii grupați 
în brigăzile III și IV, fruntașe 
pe tabără. De multă hărni
cie și pricepere au dat dovadă 
numeroși studenți. Printre a- 
ceștia, se remarca Vaida Ale
xandru, Constantin Teodor, 
Buna Ion și Olteanu Virgil.

La inițiativa organizației 
U.T.M. s-au organizat, în pau
zele dintre lucrări, întâlniri și 
convorbiri interesante între 
studenți, muncitori și ingineri 
de pe șantiere.

Activitatea studenților bri
gadieri nu se rezumă numai 
la munca pe șantier, ci mai 
are și un aspect instructiv- 
educatjv. Zilnic, 
bere, în parcul 
se organizează

de 
de 
lor

de folos

ce li s-a 
lucra pa

în orele li- 
universității 

întreceri de 
fotbalT volei, handbal, tenis de 
cîmp. La bazinul -de înot se 
întrec cei mai buni înotători, 
clubul casei de cultură găz
duiește zilnic întîlniri de șah, 
șubah, tenis de masă ; sîmbăta 
și duminica au loc seri cul
turale urmate de reuniuni

Cinematografe
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printre 
munci-

tovărășești. Adesea, 
invitați se numără și 
tori, tovarăși de muncă de 
pe șantiere. Demn de reținut 
este faptul că, pe brigăzi, sau 
la nivelul taberei, se organi
zează vizionări de filme (de 
pildă, „Pavel Korceaghin'1 și 
„Pe Donul liniștit“) sau spec
tacole teatrale.

După încheierea perioadei 
de tabără, 72 de studenți din
tre cei mai buni brigadieri, 
vor porni într-o excursie de 
10 zile prin țară avînd ur
mătorul itinerar: Tg-Mureș, 
Bicaz, Galați, Deltă, Litoral, 
București, Doftana, Brașov,' 
Cluj. Peste 150 dintre cei
lalți brigadieri vor pleca în 
stațiunile de odihnă de la Iz
vorul Mureșului, Sinaia, Pre
deal și Costinești.

STELIAN CINCA 
student

Am vrut să-l cunosc pe acest 
inimos colectivist. „E aici, la arie, 
mi s-a spus. Are carul încărcat cu 
snopi pentru batoză”. Cînd am 
ajuns la arie însă, Toma nu mai 
era. Noaptea dăduse o bură de 
ploaie așa că batoza nu funcționa 
încă. Funcționau numai combinele 
pe lanurile de unde nu ajunsese 
ploaia. Și știți ce socoteală și-a 
făcut Toma Bratu într-o asemenea 
situație ? „De ce să stea carul 
meu prins cu snopi pînă seara, 
și-a zis el. Mai bine-i dau jos să 
se usuce mai repede și între timp 
mă duc la combine să car grîul 
de-acolo la magazie". Cînd am 
stat de vorbă cu Toma, făcuse 
deja cîteva transporturi de saci 
și pentru asta era deosebit de 
bucuros. „Fiindcă — zicea el — 
munca te înveselește și te bu. 
cură".

Toate astea presupun desigur o 
adevărată disciplină de colecti
vist. Disciplina la locul de pro
ducție a devenit pentru cei din 
Bucov literă de lege. Fiindcă toți 
știu că respectarea 
muncii contribuie 
la obținerea unor 
mai bune.

îmi povestise 
despre toate aceste fapte și de
spre altele, despre Gheorghe Chi- 
ri/ă, șeful de echipă care e în
totdeauna în frunte la treabă. 
Despre utemista Nia Constanța, 
care citește multe cărți de agri
cultură, incit la concursurile pe 
teme agricole dă mereu cele mai 
bune răspunsuri, iar cunoștințele 
astea aplicate în practică o ajută 
să muncească tot mai bine în 
gospodărie. Despre e| însă, Cos- 
tică Mișcă, președintele colecti
vei nu-mi spusese nimic. Deși 
foarte tînăr, oamenii din sat l-au 
ales pe el în fruntea colectivei 
pentru că e unul dintre cei mai 
buni gospodari. S-ar putea scrie 
pagini întregi despre faptul că nu 
există om cu care președintele să 
nu stea de vorbă în fiecare zi, să 
se sfătuiască ce mai e de făcut 
în gospodăria lor colectivă, că 
pune el mîna pe sapă, atunci 
cînd este cazul, și le arată oame
nilor cum să muncească și 
despre multe altele. Nu mi-a de
clarat în cuvinte mari cît ține el 
la gospodăria colectivă, dar mi-a 
destăinuit un amănunt care cred 
că spune multe.

— Eu — zicea el — am și eu 
o pasiune. Sînt petrolist, adică la 
fotbal țin cu „Petrolul". înainte de 
a intra în colectivă, nu mi-a scă
pat nici un meci, că nevastă-mea 
se mai supăra uneori pe mine 
din cauza asta. Cînd juca Petrolul, 
lăsam totul la pămînt, și mă du
ceam pe stadion. Acum, de cînd 
sînt în colectivă, drept să vă spun, 
am pierdut multe meciuri sau 
le-am ascultat doar la radio. Și 
știi de cel Mă iau cu treburile 
pe aici prin gospodăria colectivă 
și pur și simplu uit de tot. Da' 
culmea, e asta, că nici nu-mi pare 
rău I

Pentru că la Costică Mișcă s-a 
ivit o altă pasiune ,mult mai mare, 
dragostea pentru gospodăria co
lectivă.

disciplinei 
în mare măsură 
rezultate mereu

președintele

PETRE GHELMEZ

Foto: N. STELORIAN

Sfioritele O interesantă

Recomandările Consiliului
Superior al Agriculturii

Recoltarea cerealelor păioase 
și a mazării, ca și treierișul se 
apropie de sfîrșit. Din datele 
primite de Consiliul Superior 
al Agriculturii rezultă că pînă 
la 2 august griul și secara au 
fost recoltate de pe 91 la sută 
din suprafața cultivată, și ma
zărea de pe 83 la sută. S-au 
treierat 73 la sută din cerea
lele recoltate.

Munca permanentă de în
drumare desfășurată de consi
liile agricole direct în unită
țile productive și activitatea 
inginerilor repartizați în gos
podăriile colective au făcut ca 
recoltările și celelalte lucrări 
agricole de vară să fie mai 
bine organizate și să se exe
cute la nivelul corespunzător 
condițiilor din vara aceasta. 
Ca urmare, încă de la sfîrșitul 
lunii iulie s-a terminat seceri
șul griului și al secarei în 8 
regiuni, iar treierișul în patru 
regiuni și anume Dobrogea, 
București, Ploiești și Galați, 
în regiunile Banat, Oltenia și 
Argeș grîul a fost treierat în 
proporție de peste 85 la sută.

A mai rămas de recoltat 
grîul de pe 20-40 la sută din 
terenurile cultivate în unele 
regiuni din centrul și nordul 
țării, unde vegetația a fost 
mai tîrzie. Și aici sînt posibi
lități ca în următoarele zile

expoziție
doiu Georgeta și Mircea Ma
na sînt de 6 ani împreună, 
din timpul cînd învățau Ia 
Școala profesională din Tîrgo- 
viște. în 1959 au absolvit școa
la și au fost repartizate la 
Combinatul de cauciuc sinte
tic din Onești ca sudorițe la 
atelierul mecanic al combina
tului unde nu au intirziat să 
se prezinte. Au fost printre 
primii muncitori veniți să lu
creze la combinat.

Un timp, cele două sudori
țe au fost detașate să lucreze 
la Grupul de montaje I.M.B. 
ajutând direct la construirea 
combinatului. în prezent, cele 
două prietene sînt mult apre
ciate de toți muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii atelierului 
mecanc pentru modestia și 
simplitatea lor, pentru faptul 
că lucrează cu multă hărni
cie și pricepere, executînd 
suduri de bună calitate, iar nu 
de mult au promovat clasa a 
VIII-a a Școlii medii serale 
din Onești, obținînd numai 
note bune. Mircea Maria este 
membră în comitetul U.T.M. al 
atelierului mecanic, iar recent 
prietena ei, Georgeta, a fost 
aleasă în biroul organizației 
U.T.M. a subsecției cazangerie.

O carte bună, un articol 
citit din ziar, o problemă de 
algebră sau studiul Ia unul 
din obiectele de școală fac ca 
atmosfera din camera lor co
mună de la Blocul tineretu
lui să fie întotdeauna plăcută.

Sînt două fete sub ochii că
rora, ca și sub ochii noștri, 
s-a înălțat combinatul, a a- 
părut orașul acesta mare și 
frumos.

La Școala medie din Ne
hoiu, regiunea Ploiești, s-a 
deschis de curînd o expoziție 
de pictură, grafică și sceno
grafie. Sînt expuse aici lucrări 
ale tânărului George N art ea, 
tehnician la Întreprinderea 
forestieră din localitate: pe
ste 60 de schițe, desene, schi
țe de decoruri, pentru spec
tacole puse în scenă de cercul 
dramatic al ansamblului artis
tic de amatori „Țapina“ Ne
hoiu, portrete, naturi statice,

Viitorii

compoziții în 
teme 
viața 

astăzi

peisaje și alte 
care autorul a selectat 
majore din munca și 
nouă pe care o trăiesc 
muncitorii forestieri.

Expoziția se bucură de un 
mare succes în rindurile mun
citorilor forestieri. Tinerii de 
la Fabrica de cherestea și e- 
levii școlilor din Nehoiu și din 
satele învecinate au organizat 
vizitarea în colectiv a acestei 
interesante expoziții.

GEORGE BĂICULESCU 
contabil

ingineri
textilisti

pective, studenții frec la mașini 
și, alături de muncitori, pun în 
practică cefe învățate. De ta în
ceput se poate constata că mulți 
din ei au deja cunoștințe multi
laterale făcînd un util schimb de 
experiență cu muncitorii. Aceasta 
se explică și prin faptul că majo
ritatea din actualii studenți au 
fost muncitori în ramura textilă. 
Așa, de pildă, studenta Dorina 
Stroescu a fost muncitoare la In
dustria bumbacului București ; lu- 
liana Ludovic, pînă să plece pe 

'băncile facultății a fost muncitoa
re la Fabrice de confecții din Ti
mișoara. Și exemplele pot conti
nua. Experiența muncii lor a fost 
îmbogățită și de cunoștințele acu
mulate în facultate și acest lucru 
se observă imediat.

în colaborare cu comitetul 
U.T.M. și împreună cu colectivul 
de conducere al clubului, studenții 
și-au planificat și alte activități în 
perioada cît durează practica lor 
în producție. Printre acestea s-a 
stabilit o îniîlnire cu fruntașii în 
producție, întreceri sportive, ex
cursii in diferite locuri pitorești 
ale regiunii și altele.

m ascultat, în secția filatu
ră, o lecție practică a 
grupului de studenți de la 

Facultatea textilă din lași, care 
sînt repartizați anul acesta să facă 
practica în producție în cadrul 
Fabricii de postav Buhuși. Strînși 
în jurul inginerului Marinei Her- 
meziu, șeful secției, cei 22 de 
studenți erau numai ochi și u- 
rechi. Tema discuției se referea la 
procesul tehnologic la carde și a- 
nume : pregătirea pretoriului. Vi
itorii ingineri își notau în caietele 
de practică principalele probieme. 
La sfîrșitul expunerii, studenții au 
pus nenumărate întrebări.

Programul stabilit pentru practi
ca grupului de studenți în între
prinderea noastră cuprinde trece
rea lor prin fiecare secție de fa
bricație. După ce li se explică 
procesul tehnologic al secției res-

să se termine strîngerea recol
tei culturilor de vară.

In ultima vreme au căzut 
ploi în aproape toate regiunile 
țării, îmbunătățindu-se astfel 
condițiile de executare a ară
turilor de vară. Mecanizatorii 
și colectiviștii au lucrat mai 
intens la arături, executîn- 
du-le în săptămîna aceasta 
pe 350 000 hectare, adică circa 
30 la sută din suprafața arată 
de la începutul campaniei și 
pînă în prezent, 
ceastă lucrare a 
tată pe 1 100 000 hectare, ceea 
ce reprezintă 35 la sută din 
terenurile prevăzute. Regiu
nile Galați și București au ob
ținut pînă acum cele mai 
bune rezultate în efectuarea 
arăturilor de vară.

In săptămîna viitoare, în cen
trul activității consiliilor agri
cole regionale și raionale și a 
conducerilor G.A.S.. G.A.C. și 
S.M.T. va continua să stea ter
minarea în toate regiunile a 
lucrărilor de strîngere a recol
tei și înmagazinarea acesteia. 
Vor începe tot mai intens pre
gătirile pentru buna desfășu
rare a însămînțărilor și recol
tărilor de toamnă.

Consiliul Superior . al Agri
culturii recomandă ca în re
giunile în care au mai rămas 
de recoltat cereale păioase să 
se ia toate măsurile pentru 
terminarea în următoarele 2-3 
zile a secerișului și folosirea 
din plin a batozelor și combi
nelor, pentru ca și treierișul să 
se termine în cel mai scurt 
timp.

In toate regiunile este nece
sar să se grăbească arăturile 
folosindu-se în acest scop în
treaga capacitate de lucru a 
tractoarelor, iar acolo unde 
condițiile permit și a atelaje
lor. Trebuie arate și fertilizate 
în primă urgență terenurile 
destinate însămînțărilor de 
toamnă.

în curînd va începe din plin 
recoltarea și însilozarea po
rumbului. Pentru a se asigura 
nutrețuri în cantități cît mai 
mari și de bună calitate, se re
comandă ca unitățile să-și pre
gătească utilajele și spațiile de 
însilozare și să folosească toa
te resursele furajere existente 
în unități. Concomitent consi
liile agricole să sprijine uni
tățile în vederea intensificării 
cositului și depozitării fînuri- 
lor naturale, condiționării se
mințelor, livrării producției 
contractate și a celei datorate 
statului pentru lucrările efec
tuate de S.M.T., precum și a 
celorlalte lucrări ce se fac în 
această perioadă în grădinile 
de legume, în vii și livezi.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic

Grădinari pricepuți
In total a- 
fost execu-

olepliviștii de la 
G.A.C. „Pro
gresul” din co

muna Lăceni, raio
nul Alexandria, au 
cultivat în acest an 
legume și zarzavaturi 
pe o suprafață de 60 
ha. Ei au stabilit ca 
numai prin vinzarea 
produselor obținute 
din grădină să obți
nă un venit de

proape 1 000 000 de 
lei.

Pînă acum au fost 
valorificate, pe baza 
contractelor încheiate 
cu unitățile Aprozar, 
legume și zarzavaturi 
timpurii ca: ardei, 
roșii, cartofi și altele, 
în valoare de aproa
pe 150 000 lei. Frun
tași în lucrările de 
întreținere și recol-

tare a acestor cui- 
turi sînt colectiviștii 
Degetaru Ion, Oprea 
Vlad, Ilie N. Iancu 
și mulți alții, care 
lucrează la grădină 
cu multă pricepere și 
hărnicie.

MIHAI CHIRIAC
strungar

CONSTANTIN 
SOARE 

colectivist

VA DA JOI„SENTINȚA
maltrateaza

Cadru din filmul „Sentința se va da

Sosirea noului 
ambasador 

al R. D. Vietnam 
la București

La 6 august a sosit la Bucu
rești Dinh Van Duc, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democra
te Vietnam în Republica Popu
lară Rpmînă.

La sosirea în Gara de nord, 
Dinh Van Plic a fost salutat 
de Gheorghe Luca, directorul 
protpcplului Ministerului Afa
cerilor Externe. Ău fost de 
față Le Van Chat, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al R. D. Viet
nam în R. P. Romînă, și mem
bri ai ambasadei, precum și 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

(Agerpres)

Școala Profesională 
de Ucenici 

„TIMPURI NOI**
(fostă școala profesională Re
publica) din București, calea 
Dudești nr. 127, raionul T. Vla- 

dimirescu,

primește înscrieri pentru 
anul școlar 1962—1963, pentru 
următoarele meserii:

—* frezori, rabotori, morte- 
zori

— strungari metale
— turnători formari

Se primesc candidați numai 
din orașul București.

Parcul Ostrov din de 
frumoasa

Călimănești răsună 
petrec vacanta in

voioșia elevilor care-și 
stafiune.

Foto : O. PLECAN

PENTRU ÎNSCRIERE SINT 
NECESARE URMĂTOARELE 

ACTE :

IPROCH1M

AL NOUĂLEA CERC : Vic- 
PESCARII 

_ ___ Central ;
PROGRAM PENTRU COPII : (di
mineața) 13 Septembrie , NUMAI 
O GLUMĂ : (după amiază) 13 Sep
tembrie, Popular ; M1CHEL ȘI 
MIȘUTKA — ÎNTRE RÎURILE ME- 
TAURO ȘI MARECCHIA — RĂ- 
ȚUȘTELE ÎNȚELEPTE — SAPA 
FERMECATA — ȘTIINȚĂ ȘI TEH
NICĂ NR. 5/962 : Timpuri Noi ; 
POMPIERUL ATOMIC : Maxim 
Gorki ; MONGOLII : 1 Mai, Flo- 
reasca ; POVESTE SENTIMENTA
LĂ : Cultural ; CIELITO LINDO : 
Aiex. Popov ; PLĂCERILE ORAȘU
LUI : 8 Martie ; PERLE NEGRE : 
Grivița ; BĂTR1NUL ȘI MAițEA : 
C-tin Davjd ; M-AM SĂTURAT DE 
CĂSNICIE : V. Roaiță, Flacăra ; 
SCRISOARE DE LA O NECUNOS
CUTA : Unirea ; TEROARE 1N 
MUNȚI : Alex. Sahia ; ACADEMI
CIANUL DIN ASKANIA : T. Vla- 
dimițescu, Luceafărul) CÎȚID CO
MEDIA ERA REGE : Munca, Vol
ga; DEPARTE DE PATRIE: Arta; 
AGRAFA ALBĂ: Moșilor; FIUL 
HAIDUCULUI: Donca SjjlWr GAR
DIANUL: 16 Februarie; AGENTUL 
X 25: M. Eminescu; LUNGA 
NOAPTE A LUI '43 : Ț Pințilie ; 
IUBIRE ÎNCĂTUȘATĂ : 8 Mai ; 
EXPRESUL DE SEARĂ : G. Baco- 
via; INTOARCE-TE : Olga Bancic; 
COCOȘATUL : Drugiul Serii ;
DOUĂ REPRIZE 1N IAD : Aurel 
Vlaicu; CASA SURPRIZELOR: B.
Delavrancea.

rocesul a cărui „Sen
tință se va da 
— intentat de 
neaștii polonezi 
rinților lipsiți 
răspundere față 
educația copiilor

— începe propriu-zis abia 
sfîrșitul filmului. Cu toate acesiea, 
încă de la primele imagini, crea
torii filmului nu fac altceva decit 
să ofere o serie de argumente 
pentru o pledoarie pe care orice 
spectatori S-o poată susține cu 
succes... după ce a părăsit sala 
cinematografului. Este o manieră 
originală de a determina pe mar
torii din stal să hotărască singuri, 
optînd pentru soluția care li 
pare cea mai potrivită. Unora, 
cest film le apare poate lipsit 
finalitate, deoarece sentința ca 
tare nu se pronunță, ea ...„se 
da joi".

i°i" 
ci- 

pă- 
de 
de 
lor 

către

se 
a- 
de 
a- 
va 

da joi". în fond, poziția creatori
lor filmului fafă de problema pe 
care și-au propus s-o dezbată este 
precizată pe parcursul aefiunii, 
prin modalitatea de expunere a 
faptelor.

Care sînt datele procesului, cu
prinse în scenariul scris pentru 
film de J. Przezdziecki și J. Passen- 
dorfer — atesta din urmă avînd 
și calitatea de regizor al filmului l 

Un băiețel de 5 ani fuge de a. 
casă — pentru motive pe care le

aflăm abia către sfîrșitul acțiunii, 
fiindcă micu|ul refuză cu îndărătni
cie să dea vreo explicație plauzi
bilă — și este găsit întîmplător de 
un redactor al unui ziar varșovian. 
Neavînd copii și dorind nespus 
să-i aibă, redactorul și sofia lui 
se hotărăsc să adopte pe micul 
Adam, mai ales după 
ciqe-j este mamă, își 
că aceasta ar fi 
singura posibilita
te de a salva co
pilul și de a-i 
oieri o viață nor
mală, o educație 
corespunzătoare. 
Dar mama — al
coolică și ducînd 
o viață de des
frîu alături de un individ respingă
tor — refuză să dea copilul, invo- 
cînd tot felul de argumente melo
dramatice și demonstrînd că... „știe 
că băiatul ei e nefericit cu ea, 
dar... e copilul ei și nu poate 
trăi fără el".

Creatorii filmului s-au ferit de o 
prezentare schematică a cazului, 
străduindu-se să înfățișeze situația 
în toată complexitatea ei. Mama 
lui Adam — care nu știe cine este 
tatăl copilului ei — este într-adevăr 
o femeie nefericită, căzută în pa
tima beției, incăpută pe mina unui 
ticălos care o sfîlceșfe în bătaie,

ce, aflind 
dau seama

băiețel. 
Nenorocirile ej înduioșează și mai 
mult pe spectatori în momentul 
cind află că escrocul cu care tră
iește, după ce a silit-o să se des
partă de Adam pentru o mare 
sumă de bani, o părăsește fugind 
cu suma încasată ilegal de la cel 
ce dorea să qdopte copilul.

Depozițiile martorilor sînt con-

tradiețorii, corespunzătoare men
talității și conștiinței fiecăruia din
tre ei : unii se pronunță categoric 
pentru ca băiețelul să tie luat 
mamei lipsite de conștiință și răs
pundere; alții oscilează, susținînd 
că înfîmplarea aceasta o va de
termina pe femeie să-și schimbe 
felul de viață și să-și crească co
pilul cum se cuvine.

In acest moment, după prezen
tarea obiectivă a faptelor și a ar
gumentelor, filmul se termină cu 
replica judecătoarei care anunță că 
„sentința se va da joi". Avem 
de-a face cu un film „neterminat",

cu o prezentare echivocă a 
atît de importante probleme 
etică l Nu — în ciuda aparențelor. 
Creatorii filmului rostesc de fapt 
sentința în procesul dezbătut pe 
ecran, printr-un amănunt de o deo
sebită expresivitate. In timp ce 
mama se roagă, cu glasul înăbu
șit de hohotele de plîns", „nu-mi 
luafi copilul, sînt singură pe lume, 

numai pe el îl 
am" etc., 
Adam, în 
așteptare 
vind pe 
vede pe 
mamei sale 
despre care 
declarase că a pă
răsit-o fugind cu 

liniștit obișnuitele 
aștepfînd vizavi

unei 
de

etc. — 
sala de 

pri- 
geam, 

amantul

ea

banii — bînd 
sticle cu bere, 
de tribunal să-și reia din nou lo
cul, părăsit „strategic" pentru cî. 
leva zile.

Mai poate fi în acest caz vorba 
de dreptul mamei de a.și păstra 
copilul, pe care-l va maltrata în 
continuare, crescîndu-l într-o at
mosferă de desfrîu și totală des
compunere morală l Este 
că nu.

Originalitatea modului 
zentare a cazului puș în 
de cineaștii polonezi constă in o- 
rienfarea atenției nu spre încheie-

evident

rea formală a acțiunii filmului, ci 
spre lămurirea spectatorilor și spre 
sporirea unei argumentări temei
nice a pledoariei pe care fiecare 
din ei s-o poată dezvolta atunci 
cînd viața i-ar obliga să ia atitu
dine față de o întîmplare asemă
nătoare. S-ar putea ca, lipsiți fiind 
de acel amănunt revelator pe care 
numai micuțul îl descoperă, jude
cătorii să nu reușească să dea cea 
mai potrivită sentință. Nu știm asta 
și, în ultimă instanță, nici nu in
teresează. In schimb spectatorii, 
cei cărora li se adresează filmul, 
și care au fost determinați să de
vină martori activi ai procesului, 
sînt ajutați să adopte o poziție 
justă, să dea o sentință dreaptă, 
nu atît pentru acțiunea de pe e- 
cran cit pentru propria lor viață 
și a celor din preajma lor.

In asta constă combativitatea și 
valoarea educativă a acestui film 
interesant și atrăgător. Creatorii 
lui au realizat un studiu psihologic 
veridic și profund, prin mijloace 
de o mare simplitate și discreție. 
Iar „argumentul" lor principal, mi
cuțul Adam, viața și fericirea lui 
au o mare pondere datorită bunei 
interpretări a rolului de către ta
lentatul „actor" de o șchioapă, 
Grzegorz Roman.

angajează ingineri 
în specialitățile:

mecanici montaje, încălzi, 
re-ventilație, apă-canal, con

strucții.

Se cer studii corespunză
toare, precum și experiență 
de șantier și proiectare. 

Prezentarea la sediul In
stitutului din str. Căderea 
Bastiliei 56—58.

— certificat de 7 clase ele
mentare (original)

— certificat de naștere (co
pie legalizată)

— certificat de stare mate
rială eliberat de secțiu
nea financiară

— adeverințe de salarizare
ale părinților

— radioscopie pulmonară
— analiza Wasserman și 

examen clinic.

Relații suplimentare se pri
mesc la telefon 2142.68 și 
21.30.27.

>

>

VOICHIȚA ARITON
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Succesele Festivalului,
succese ale păcii

■
 aticurile albe cu em

blema Festivalului 
flutură. Mîine, tinerii 
aceștia, mii și mii, 
vor porni către toate 
coifurile pămîntului 
ducînd cu ei mesa

jul de pace și prietenie al nurii 
întîlniri a tineretului lumii și a- 
minfirea zilelor petrecute la

Festival. Coloane impresionan
te se revarsă, pe străzile cen
trale ale Helsinkiului. Tofi pri
vesc cu aviditate peisajul. Vor să 
și-l întipărească cît mai exact în 
memorie. Mîini albe, negre, gal
bene ie strîng. Pretutindeni ace. 
leași cuvinte : La revedere I

Astăzi, drapelul Festivalului va 
coborî de pe înaltul catarg. 
Jocuri de artificii dăruie nopfii o 
strălucire de basm. Parcurile și 
piejele răsună de dsnsul și cînfe- 
cul tineresc. Luîndu-și la reve
dere, tinerii de pe toate conti
nentele nu uită că această zi are 
o răscolitoare semnificafie. 6 au
gust aduce aminte de tragedia 
Hiroșimei. Ier Hiroșima nu trebuie 
să se mai repete.

Să nu uităm însă că mai sînt 
unii cărora această chemare nu 
le e pe plac. Ei au încercat să 
împiedice desfășurarea Festivalu
lui, aruneînd milioane de dolari 
într.o zadarnică tentativă. Acum, 
emisarii lor de la Helsinki își fac 
bagajele. Lacătele au apărut pe 
ușile centrelor lor de informajii, 
pustietatea domnește în expoziția 
de propagandă americană, huli
ganii plătifi cu whisky au fost 
nevoifi să nu mai apară pe străzi.

Astăzi, participanfii la Festival 
au primit o gazetă ilustrată în 
cîteva limbi. Imagini fotografice 
reînvie zilele petrecute la Hel
sinki. Sînf clipe pe care le-am 
trăit împreună și pe care nu le 
vom uita. Cîteva fraze au 
darul de a da un caracter con
cret impresiilor pe care le.am a- 
cumulat în vîlfoareai sărbătorii ti
nerești, Le vom transcrie : cei 
18.000 de tineri au reprezentat 
1.500 de organizații cu 300 mai 
mult decît la ultimul Festival. 
Printre acestea s-eu aflat 750 or
ganizații de tineret socialiste, co
muniste, naționaliste, radicale și 
religioase, 175 organizații studen
țești, printre ctre 78 uniuni na
ționale ale studenților, 125 orga
nizații culturale, 50 organizații 
sportive și 25 organizații interna
ționale. Trebuie să mai amintim 
faptul că au mai participat sub 
o formă sau alfa la manifestă
rile Festivalului reprezentanți ai 
Organizației Națiunilor Unite, 
U.N.E.S.C.O., Comitetului interna
țional de coordonare pentru șan. 
nerele de muncă voluntară, Con
siliului mondial al bisericilor, Bi
roului internațional al muncii etc. 
25 de șefi de guverne au salutat 
Festivalul, Cifrele atestă : este 
yorba de Un succes remarcabil.

Delegația tineretului romîn și-a 
adus partea ei de contribuție la 
reușita acestei uriașe manifestări, 
Solii noștri au avut întîlniri cu de
legații ale organizațiilor de tine
ret și studenți din peste 40 de 
țări de pe toate continentele, au 
susținut referate și au intervenit 
în dezbaterile a 14 seminarii și 
colocvii ale Festivalului. Tinerii 
artiști romînî au prezentat cu un 
succes deosebit 17 spectacole în 
fața a zeci de mii de spectatori 
din Helsinki, Turku, Riihimak', 
Salo etc, Ei au cucerit ,16 medalii 
de aur, 7, medalii de argint, 5 
medalii de bronz, 85 diplome da 
laureați și patru diplome men
țiuni. Dansul și cîntecul romînesc 
au cucerit la Helsinki numeroși 
admiratori. Ne stăruie în urechi 
aclamațiile ce au însoțit fiecare 
evoluție a artiștilor romîni, Spor
tivii se pot mîndrl și ei că au 
realizat performanțe bune tn ca. 
drul competițiilor. Ei s-au clasat 
astfel ! 14 pe locul I, 12 pe locul 
II, 6 pe locul III. Ei aduc în țară 
șase medalii de aur( zece meda

lii de argint și patru medalii de 
bronz. Despre impresia produsă 
de sportivii noștri este semnifica
tivă afirmația ziarului finlandez 
„Kansan Uutiset“ că partidele de 
volei ale jucătorilor romîni au 
atins un nivel ce nu a fost cu
noscut încă în Finlanda.

Băieții și fetele cu insigna „Ro- 
mînia" la revere au fost o pre
zență activă la Festival. Simpatia 
pe care și-au cîșfigaf-o s-a vădit 
cu o forță emoționantă duminică 
seara. încă din primele ore ale 
dimineții, la centrul internațional

Corespondența din HclsinKl

a| presei, numeroși ziariști, aflafi 
în țața programului zilei de 5 
august puteau fi văzuți notîndu-și: 
,,La orele 20,30 — spectacol na
țional romînesc'’. O prezență în 
program care s-a impus pînă în- 
fr-atît incit a fost socotită de 
toți ca principalul eveniment artis
tic al zilei. Cum se explică inte
resul și apoi, afluxul de spectatori 
finlandezi și străini care au cerut, 
într-un număr atît de mare, să 
participe la spectacolul nostru 
festiv ?

Fără îndoială, aici își spune cu- 
vîntul faima artei romînești care 
și-a făcut simțită valoarea din 
plin atît pe scenele concursurilor, 
culfural-artisti.ee cît și p0 străzi, în 
parcuri', pe estrade, unde aplau
zele a zeci și zeci de mii de ti
neri din diferitele țări ale lumii 
au certificat valoarea numeroase
lor medalii de aur obținute de 
artiștii noștri.

Spectacolul festiv prezentat da 
delegația tineretului romîn a fost 
aplaudat cu entuziasm, la scenă 
deschisă, număr de număr. Bisu- 
ril.e, ovațiile i-au însoțit perma
nent pe artiștii noștri care au 
simțit în această seară, datorită 
manifestației entuziaste a publi
cului, căldura primirii cu care 
sînt obișnuiți acasă, pe meleagu
rile. romînești. Și fiecare tînăr din 
ansamblu, din cor, din ’ or
chestra de muzică populară, din 
formația de dansuri, aflafi parcă 
într-o întrecere cu ei înșiși, s-au 
străduit să dea tot ce au mai 
bun, să apropie și mai mult mu
zica și dansul romînesc de inima 
spectatorilor. Soliștii noștri vocali 
Constanța Cîmpeanu, Agatha Dru- 
zescu,. luiia Buciuceanu, Maria Bu- 
taciu, Maria Pietraru, Ion Bogza, 
balerinii Ileana lliescu, Petru Cior- 
fea, Alexa Dumitrache Mezincescu, 
Gheorghe Cotovelea, tînărul vir
tuos al naiului Stanciu Simion au 
izbutit să comunice sutelor de 
spectatori sensul profund uman, 
optimist al artei romînești.

După spectacolul nostru, apre
cierile călduroase au fost unanime, 
lată cîteva declarații făcute pentru 
„Scînteia tineretului", la cîteva 
minute după ce sutele de specta
tori au aplaudat îndelung arta 
romînească prezentă la Festival 
prin tinerii ei mesageri.

în asistență se afla doamna 
Kyllikki Pohjola, ministru al 
Afacerilor, Socialo în guvernul fin
landez. Domnia sa ne-a spus : „De 
mult fimp nu am mai văzut un 
spectacol atît de frumos ca a- 
cesta. Mi-a plăcut absolut fot, 
absolut toate evoluțiile tinerilor, 
artiști romîni. Spectacolul la care 
am asistat s-a ridicat la un nivel 
foarte înalt și aș dori să pot spune 
artiștilor finlandezi cît de mult 
m-a îneîntat arta romînească I

Cunoscutul dirijor finlandez, 
Tauno Hannikainen ne-a spus : 
„Spectacolul a fost minunat. Sînt 
emoționat de cele văzute și ascul
tate. Vocile sînt extraordinare, iar 
instrumentiștii foarte buni. întregul 
nivel a| spectacolului este de o 
mare valoare artistică”.

De asemenea, domnul Senfti 
Kymmensalo, președintele Uniunii

Tineretului Socialist de opoziție 
din Finlanda, s-a referit astfel la 
spectacolul nostru : „Frumos, foar
te frumos I Emoționant I".

F
 arcul în care se desfășoară 

festivitățile finale este la 
ora cînd transmitem a- 

ceste rinduri un ocean omenesc 
peste care duelează reflectoare, 
iar cerul pare un colier desenat 
de jocurile de artificii.

Mîine, delegații pornesc pe 
drumul de întoarcere către toate 
colțurile planetei. Pretutindeni vor 
duce mesajul de pace și prietenie 
al Festivalului, mesajul aspirațiilor 
unei generații hotărîte să lupte 
pentru triumful ideilor coexisten
ței pașnice.

Năkemiin I La revedere I

EUGENIU OBREA 
CAROL ROMAN

Aspect de la înfîlnirezi tinerelor fele.
Telefoto : TASSHelsinki, 6 august 1962.

Pretutindeni, la Helsinki, tinerii romîni au fost înconjurați cu dragoste și simpatie.
Foto ; R. CRISTESCU, trimis special AGERPRES

Û mare și importantă intilnire 
a tineretului lumii

Declarația secretarului general al Comitetului internațional 
al Festivalului

HELSINKI 6 (Agerpres). — 
Zilele de neuitat ale Festiva
lului au dovedit în mod incon
testabil că aceasta a fost cea 
mai mare și cea mai impor
tantă întîlnire a tineretului 
lumii, a declarat Jean Garcia, 
secretarul general al Comite
tului internațional al festiva

Un grup de tineri din America Latină.

Foto : de la trimisul nostru special I. C'JCU

lului, luînd cuvîntul la ședința 
acestui comitet.

La forumul tineretului, la 
Helsinki, a spus el în conti
nuare, s-a constatat o năzuință 
și mai puternică decît înainte, 
a tineretului de a lupta pen
tru pace. întîlnirea din capi
tala Finlandei a arătat, de a- 
semenea, că festivalurile mon
diale rămîn o formă bună 
pentru lărgirea contactelor în
tre tineretul din diferite țări 
și pentru îmbunătățirea înțe
legerii reciproce. Alegerea o- 
rașului Helsinki ca loc pentru

festival s-a dovedit a fi reu
șită.

Zece zile de întîlniri și dis
cuții, a spus în' continuare 
Jean Garcia, au convins ma
joritatea delegaților că în po
zițiile și năzuințele lor exis
tă mai multe puncte comune 
decît deosebiri.

Secretarul general al Comi
tetului internațional al festi
valului și-a exprimat recunoș
tința față de toate organiza
țiile de tineret care au spriji
nit festivalul și au participat 
la el.

tMaMMMuan MUto-a» tWKKtmnDE PESTEHOTAR
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Iratativele pentru dezarmare

de la Geneva
GENEVA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite: La începutul ședinței 
din 6 august a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, A. 
Dean, șeful delegației americane, 
a comunicat comitetului ca în ajun 
a avut o întrevedere cu V. Zorin, 
șeful delegației U.R.S.S., și l-a in
format asupra rezultatelor convor
birilor sale cu președintele Ken- 
nedy în problema încetării expe
riențelor nucleare.

A luat apoi cuvîntul V. Zorin, 
care a spus că delegația sovietică 
a fost informată în linii generale 
de către A. Dean, despre rezulta
tele convorbirilor avute de acesta 
la Washington și că această pro
blemă nu a fost încă discutată in 
amănunțime. In declarația dată 
publicității la 6 august, Departa
mentul de Stat al S.U.A. a apre
ciat noile propuneri ale S.U.A. în 
problema încetării experiențelor 
nucleare drept promițătoare. To
tuși a declarat V. Zorin, prima 
impresie care se desprinde din 
ceea ce noi am auzit duminică de 
ia dl. Dean este că aceste propu
neri nu sînt cituși de puțin pro
mițătoare, deoarece nu aduc modi
ficări principiale în abordarea pro
blemei experiențelor de către 
S.U.A. Ele nu se bazează pe me
morandumul celor 8 țări neutre, 
ci pe vechile propuneri ale S.U.A.

în ceea ce privește problema ex
periențelor nucleare sovietice, a 
spus șeful delegației U.R.S.S., 
S.U.A. știau ce va urma atunci 
cînd au început seria exploziilor 
lor experimentale, inclusiv In Cos
mos.

Șeful delegației U.R.S.S. a amin
tit comitetului că in declarația 
guvernului sovietic, care a fost 
difuzată în cadrul comitetului ca 
document, sînt indicate în amă
nunțime motivele care au silit gu
vernul sovietic să ia contra măsu
rile necesare întăririi securității 
sale. în această declarație gu
vernul U.R.S.S. a subliniat o dată 
mai mult că a fost și este pentru 
un acord imediat cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare șl 
că memorandumul celor 8 țări 
neutre reprezintă o bază adecvată 
pentru un asemenea acord.

In cuvîntări scurte, reprezen
tanți ai trei state neangajate—Ni
geria, Brazilia și India — au scos 
in evidență necesitatea stringentă 
a unui acord cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma nu
cleară.

O mare parte a ședinței ă fost 
consacrată discutării in continuare 
a problemei măsurilor de dezarma
re sub raportul mijloacelor de 
transportare a armei nucleare, 
problemă care figurează pe ordi
nea de zi.

A. Dean 
propunerile 
producerii
portare a armei nucleare In prima

a expus amănunțit 
S.U.A. în problema 

mijloacelor de trans-

etapă de dezarmară care, după 
cum se știe, se rezumă la păstra
rea de către state a dreptului de 
a continua producerea lor. El a 
informat comitetul că „pentru a 
Înlesni un acord" S.U.A. acceptă 
să introducă o serie de modificări 
în propunerile lor Inițiale. în spe
cial, S.U.A. sînt gata să mențio
neze că producerea noilor tipuri 
de armamente în prima etapă tre
buie sistată.

V. Zorin a răspuns In cuvinta- 
rea sa că noile propuneri ale 
S.U.A. prezintă o oarecare însem
nătate în ce privește producția 
armamentelor clasice care, con
form planului american nu înce
tează, ci doar se restrînge. Dar 
ele nu schimbă principala deficien
ță a poziției S.U.A., care nu ac
ceptă încetarea totală, fncă în 
prima etapă, a producerii mijloa
celor de transportare a armei nu
cleare și lichidarea stocurilor exis
tente de aceste mijloace.

în ședință au luat, de aseme
nea, cuvîntul generalul Burns, 
reprezentantul Canadei, M. Tara- 
banov, reprezentantul R. P. Bul
garia și J. Godber, reprezentantul 
Marii Britanii.

Următoarea ședință plenară a 
comitetului a fost fixată pentru 
ziua de 8 august.

Să nu se admită repetarea

ororilor de la Hiroșima !
Infre 10 și 16 august 

va avea loc la Varșovia

Adunarea Mondiala
a F.M.T.D ■

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
Intre 10 și 16 august, Ia Var
șovia va avea loc cea de-a 6-a 
adunare mondială a Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat. Vor participa dele
gați din peste 100 de țări, re- 
prezentînd peste 200 de orga
nizații membre ale F.M.T.D. Au 
fost invitate, de asemenea, o 
serie de organizații care nu fac 
parte din F.M.T.D., îndeosebi 
organizații socialiste și social- 
democrate 
multe țări.

de tineret din

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 
M.T.I., luni dimineața s-a 
deschis la Budapesta cel de-al 
V-lea Congres al Organizației 
Internaționale a Ziariștilor. 
La lucrările Congresului par
ticipă delegați reprezentînd 
peste 50 de țări.

Din R. P, Romînă participă 
o delegație eondusă de Nes- 
tor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă.

Pe ordinea de zi a congre
sului figurează următoarele 
chestiuni:

— probleme de etică zia- 
ristă

— colaborarea internaționa
lă între ziariști

— primirea 
în O.I.Z.

Congresul a 
Jean Maurice
ședințele Organizației Interna
ționale a Ziariștilor, după care

de noi membri

fost deschis de 
Hermann, pre-

TOKIO 6 (Agerpres). — La 6 
.august, în parcul păcii din 
^Hiroșima, unde acum 17 ani 
a explodat bomba atomică a- 
mericană care într-o clipă a 
secerat peste 200 000 vieți ome
nești, a avut loc o grandioasă 
cérémonie în memoria victi
melor bombardamentului a- 
tomic.

La ora 8,15, ora cînd dea
supra orașului a explodat 
bomba atomică, pe străzile cu
fundate în liniște ale Hiroși
mei au răsunat bătăi de clo
pot. S-a păstrat un moment de 
reculegere. Primarul orașului 
a depus la soclul monumentu
lui victimelor de la Hiroșima 
o nouă listă a 
din viață anul 
a citit în fața 
participanți la

clarația păcii în care se cere 
să nu se admită repetarea oro
rilor de la Hiroșima, să se 
obțină cît mai repede dezar
marea generală și totală.

Spre cerul senin al Hiroși
mei s-au înălțat sute de po
rumbei — simbolul dorinței 
de pace a celor de la Hiroșima 
și a întregului popor japonez.

Ceremonii consacrate memo
riei victimelor de la Hiroșima 
au mai avut loc la Tokio și în 
alte orașe ale țării.

celor încetați 
acesta. Apoi el 
celor 30.000 de 
ceremonie De

'Arpad
Uniunii naționale a ziariștilor 
din R.P. Ungară, a salutat 
pe participanți. Gyula Kallai, 
.vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a salutat congre
sul în numele guvernului 
ungar.

La propunerea Comitetului 
Executiv, Congresul a aprobat 
primirea în rîndurile O.I.Z. a 
uniunilor de ziariști din Ar
gentina, Bolivia, Columbia, E- 
cuador, Irak, Cuba, Mali, Me
xic, Peru precum și a Asocia
ției Ziariștilor patrioți și 
democrați din Vietnamul de 
sud.

în cadrul ședinței din după- 
amiaza aceleiași zile a luat 
cuvîntul secretarul general al 
O.I.Z., Jiri Meisner, care a 
prezentat raportul de activi
tate al Organizației Internațio
nale a Ziariștilor,

Szakasits, președintele

ALGERIA: Comunicatul
Biroului Politic

al F. L N
PARIS 6 (Agerpres). — 

După cum transmite corespon
dentul din Alger al agenției 
France Presse, în seara zilei 
de 5 august în capitala Alge
riei a fost dat publicității 
comunicatul Biroului Politic 
al Frontului de Eliberare Na
țională cu privire la reparti
ția îndatoririlor între cei șase 
membri ’ 
care se 
față în

După
țările agenției, corespunzător 
cu repartiția îndatoririlor în
tre membrii Biroului Politic, 
care a fost efectuată, Ben 
Bella se va ocupa cu coordo
narea politicii interne împreu
nă cu Organul executiv pro
vizoriu algerian, înființat pe 
baza acordurilor de la Evian. 
în competența lui Mohammed 
Khider se află secretariatul 
general, informațiile și finan
țele, Ben Alia răspunde de 
problemele militare, Rabah 
Bitat — de organizarea parti
dului și grupările naționale, 
Mohammed Boudiaf — de pro
blemele orientării naționale 
și politicii externe, Said Mo- 
hamed — de învățămînt și 
sănătatea publică.

ai Biroului Politic, 
află în momentul de 
capitală.
cum reiese din rela-

D
e obicei, în carnetele re

porterilor sînt scrise di
ferite nume de oameni. 

In aceste carnete găsești une
ori cuvinte disparate care vor
besc despre întîlniri intere
sante cu fel de fel de oameni: 
constructori și marinari, strun. 
gări și biologi, tractoriști și 
bibliotecari, specialiști în fi
zică atomică și activiști ob

ștești.
Și iată că în lista acestor 

interlocutori, care au consti
tuit figurile centrale ale re
portajelor, s-a mai adăugat o 
profesiune, la această oră încă 
rară în lume, aceea de cosmo
naut.

Prima cunoștință, cu primul 
trimis al Pămîntului spre înăl
țimile cosmice am făcut-o în 
acea zi istorică de aprilie 1961. 
Mă aflam pe culoarul postului 
de radio Moscova în momen
tul în care cunoscutului crai
nic sovietic Iuri Levitan i s-a 
înmînat un plic cu un comu
nicat. Peste cîteva minute ome
nirea a aflat marea veste : în 
Cosmos se află maiorul Iuri 
Gagarin! Peste cîteva clipe 
i-am văzut și fotografia.

Cu cîteva zile mai tîrziu, 
Iuri Gagarin sosise la Moscova. 
După primirea pe care i-a fă
cut-o capitala sovietică (cu
vintele sînt poate incapabile 
să redea acele momente), după 
mitingul din Piața Roșie, la 
Kremlin a avut loc o mare re
cepție oferită în cinstea eveni
mentului ce a deschis o nouă 
eră în istoria omenirii — era

Întîlniri cu cosmonauti sovietici
cosmică. In scurtul interviu a- 
cordat în acea seară de cosmo
nautul nr. 1 al lumii, pe piep
tul căruia strălucea steaua de 
aur de Erou al Uniunii Sovie
tice, Iuri Gagarin transmite 
un călduros salut poporului 
nostru și mulțumiri pentru 
miile de telegrame de felici
tări pe care le primise din 
Romînia. Și iată că nu a tre
cut mult timp și a fost scrisă 
a doua filă în istoria omenirii 
ce pășește cu viteze adevărat... 
cosmice spre înălțimi.

6 august 1961... ieri s-a îm
plinit un an din ziua în care 
al doilea om sovietic, Gher
man Titov, a făcut cele 17 oco
luri ale planetei noastre.

In acea zi, la Leningrad, 
leagănul Revoluției din Octom
brie, se afla delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne, 
în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Grupul de ziariști sovietici 
care însoțea delegația noa
stră s-a adresat tovarășului 
GJieorghe Gheorghiu-Dej cu 
rugămintea de a face o scurtă 
declarație.

„Aceasta este — a spus to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — o uriașă victorie a ști
inței, tehnicii sovietice, a oa
menilor sovietici, a statului 
sovietic, a animatorului tuturor

izbînzilor glorioase ale poporu
lui sovietic, partidul lui 
Lenin".

Peste cîteva minute, stațiile 
de radio ale Uniunii Sovietice 
au transmis declarația condu
cătorului delegației noastre.

Despre Gherman Titov am 
aflat cîteva amănunte, chiar 
acolo la Leningrad, de la to
varășii săi din unitatea de a- 
viațje ce se află în preajma 
orașului.

Un an de la epocalul zbor
al navei „Vostok 2“

Intre timp, cosmonautul nr. 
2 își continua drumul pe căile 
necercetate încă de nimeni.

La recepția pe care a dat-o 
delegația noastră de partid și 
guvernamentală, printre oas
peți se afla și Eroul Uniunii 
Sovietice, Gherman Titov.

Am discutat în acea zi cu 
cosmonautul nr. 2. Gherman 
Titov a transmis tuturor oa
menilor din Romînia cîteva 
cuvinte pătrunse de căldura 
sentimentelor prietenești.

La despărțire ne-a spus :
„Cine știe, poate că odată 

voi vizita și Romînia, despre 
cart am auzit foarte multe“.

Și iată că în octombrie l-am 
întîlnit pe Titov la aeroportul 
Vnukovo, de unde avionul 
IL18 pleca în direcția Bucu
rești.

Cîteva zile mai tîrziu, în 
frumosul Palat al Congrese
lor, unde își desfășura lucră
rile istoricul Congres al XXII- 
lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, delegatul 
Gherman Titov, permanent în
conjurat și solicitat, povestea 
în pauze tovarășilor săi impre
sii despre vizita făcută în țara 
noastră.

Cu puțin timp în urmă, pe 
unul din aeroporturile din a- 
propiere de Moscova l-am în
tîlnit pe Iuri Gagarin. In zgo
motul motoarelor de avion, 
magnetofonul imprima pe 
bandă declarațiile lui Gagarin 
despre perspectivele zborurilor 
cosmice, despre pregătirile 
cosmonauților sovietici. Cu 2 
săptămîni mai tîrziu, cei doi 
cosmonauți se aflau din nou 
împreună la Palatul Congrese
lor din Kremlin, la Congresul 
mondial pentru dezarmare și 
pace.

Pe o stradă din Moscova, 
unde se află unul din centrele 
de pregătire a viitorilor cosmo_ 
nauți, la cosmodromul Baiko- 
nur, la terenurile de antrena
ment, Gagarin și Titov își con
tinuă activitatea. Ei învață la

W
Academia Militară Tehnică 
„Jukovski" și în același timp 
ajută prin cunoștințele lor la 
instruirea viitorilor cosmona
uți printre care se află și cos
monautul Nr. 3, un tinăr înalt 
și simpatic, sportiv desăvîrșit. 
După cum declara recent me
dicul șef al grupului de cosmo
nauți, el a făcut față cu succes 
unor probe foarte grele. 
(Cosmonautul nr. 3 a fost îna
inte de a se consacra noii sale 
profesiuni, pădurar într-una 
din regiunile nordice ale Uni
unii Sovietice).

La o recepție de la Kremlin, 
la care asistau numeroși zia
riști sovietici și străini, tova
rășul Nikita Hrușciov spunea 
că în sala Gheorghii sînt pre- 
zenți mulți din cei care au 
contribuit la construirea na
velor cosmice, care se pregă
tesc pentru viitoarele zboruri 
și poate că nu e departe timpul 
tind omenirea le va cunoaște 
numele.

Probabil că acolo, în fru
mosul palat al Kremlinului se 
afla și cosmonautul nr. 3.

Omenirea a sărbătorit un an 
de la călătoria în Cosmos a 
unuia din cei pe care îi cu
noaștem. Și, cine știe, poate că 
în curînd, în carnetele repor
terilor, unde s-a mai adăugat 
o profesie a oamenilor întîl- 
niți — cea de cosmonaut 
vor apare noi și noi nume.

AL. STARC
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