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100 de tineri fruntași 
la panoul de onoare

C1MPINA (de la corespondentul 
nostru). — La Uzina mefalurgică 
Cîmpina cînd un muncitor devine 
fruntaș fotografia sa este afișată 
spre cinste la panoul de onoare. 
Asta se îniîmplă de cîfiva ani. 
Cu cîfeva zile în urmă însă s-a 
petrecut un fapt deosebit.

Rezultatele objinute în între
cerea socialista au depășit aștep
tările. Planul producției marfă a 
fost depășit în prima decadă a 
lunii august cu 30,68 la sută iar 
al producției globale cu 30,48 la 
sută.

100 de tineri 
dilema, 100 de 
noul de onoare 
să-ncapă ? Să se
fotografii ? Dar la care ? Cu lojii 
au participat doar la realizarea și 
depășirea planului de producție. 
Soluția ? lat-o. într-o fotografie 
colectivă de mari proporții prinsă 
la panoul de onoare alături de 
comuniști și muncitori vîrstnici se 
află și cei 100 de tineri. Colecti
vul îi cinstește așa cum se cu
vine.

fruntași 1 De aici 
fotografii la pa- 
al uzinei ? Unde 
renunfe la unele

întrecere avîntatâ
în cinstea zilei de 23 August

O noapte
la gura furnalului

lăcări, lumini de ca
targe și flăcări. Par
că aș avea în față 
un cîmp de prospec
țiuni petrolifere. Tor
țele gazelor de 
turnai se agită de

curentul nopții, se întind, se pre
lungesc, de parcă le-ar bate un 
vînt continuu, de parcă le-ar izbi 
undele sonore ale motoarelor. 
Văd Reșița, și noaptea, și lumea, 
și stelele de la înălțimea furnale
lor. Am o noapte albă, petrecută 
la vatra furnalului. Sîntem în pe
rioada aniversărilor. Acum cîfeva 
zile s-a împlinit un an de cînd 
acest furnal nr. 1 a dat prima șar
jă. Cu cîfeva minute mai înainte, 
pe jghiaburile incandescente s-au 
scurs ultimele picături ale fontei 
„jubiliare“.

Începem primul schimb obișnuit. 
Este ora 11 noaptea. Maistrul Au
rel Barna face cercetările de luare 
în primire a uriașului acesta mo
dern. Prin cele 12 lunete cu len
tilele violete se zărește, metalul. E 
numai foc și e numai soare, fră- 
mîntîndu-se sub suflul celor 12 
guri de vînt cald. Bat vînfurile in
candescente. Foșnesc. E un vuef 
de altitudine pe care se rupe un 
fluviu la întîlnirea lui cu treptele. 
Dar acestea se petrec acolo, în
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proletari din toate țările, uniți-văl 

cinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
furtuni, sînt mișcări de vîrsfă șl 
de viață in fața cărora o șovăială 
nouă mă încearcă. Și aș vrea 
niște lunete miraculoase asemănă
toare cu cele 12 ale furnalului 
prin care să pot vedea viața de 
cîndva și de acum a acestor oa
meni care pînă mîine dimineață 
vor fi tovarășii mei într-o noapte 
de neuitat pentru mine.

Oțelarii reșifeni sînt foarte des 
vizitați de fel de fel de oaspeți. 
Aș vrea totuși ca în această noap
te de veghe să nud stingheresc 
cu nimic, uitînau-mă prin viefile 
lor ca prin furnalele lor. Caut 
să aleg, să pornesc discuții 
care să fie ca la gura unui 
cămin comun, la gura furna
lului. Maistrul Aurel Barna a 
ajuns pe lingă anul al 40-lea. Are 
doi copii. Este muncitorul căruia 
timpurile de altă dată nu i-ar ii 
dezvoltat personalitatea, ci i-ar fi 
înfrînf-o. Născut prin părțile Se
beșului, argățește zi de zi, an de 
an, zeci de ani. Fără nici-o așe
zare, fără nici-o siguranță, ca 
frunza în bătaia vîntului. A ajuns 
la Reșița prin 1940, a apucat ace
le vremuri cînd un maior anto- 
nescian bătea și încarcera munci
torii ca o brută, armata fascistă, 
disperată, avînd grabnică nevoie 
de cît mai multe obuze. Dispreț 
față de om, față de sufletul și 
de viața muncitorului. A trăit ace
le zile. Dar le-a trăit și pe acelea 
cînd fascistul și-a primit cuvenita 
pedeapsă.

Toate acestea, povestite la fo
cul furnalelor, au ceva legendar 
și omul acesta — de 9 ani 
secretarul organizației de partid de 
la furnale — apare azi cu viața 

■ regăsită, plină de sensuri înalte. 
Omul acesta, datorită clasei și 
partidului său, este astăzi dintre 
acei mulfi, care înseamnă „și nu
măr și putere“.

Poate că niecăierl n-ai senti
mentul ieșirii din anonimat ca in

intimitalea cuptorului. Aici, la 
gura ca o scorbură de cuib de 
pasăre măiastră joacă albastru- 
străveziu un voal de gaze de fur
nal. Inșiruiți pe lingă jghiaburi, 
vreo 5—6 bărbați. Sînt doi Uroș: 
Velimir și loja. Unul stropește 
matca pe care a încetat drumul 
fontei. Altul, cu lopata, ca o mis
trie mare, aruncă un lut negru și 
gros — gudronul. Se construiește, 
ca un canal de irigație legumi
colă, jghiabul pentru fontă.

Calm, uimitor de mult calm lin
gă atîta incendiu din toate părțile, 
lingă atîta freamăt metalic, lovă- 
nescu Dumitru, ca un paznic de 
parc, tăcut, mută furtunurile din 
care fîșneșfe flacăra de gaz ; pe 
jghiaburi începe o inundație de 
flacără ciudată. Albiile pe care 
va curge oțelul aburesc imper
ceptibil, se colorează în gri, apoi 
în alb și parcă în roșu. Aceste 
trepte de culori reprezintă drumul 
metalului. Drumul ferit de primej
dii, căci altfel, din întîlnirea va
lului incandescent cu stropii de 
apă ar rezulta ciocniri puternice 
și primejdioase.

Uroș „căptușește" încontinuu 
căile metalului. Flacăra le bate, le 
hotărăște rezistența și nu se aude 
decît vîntul cald acolo în cele 
12 guri, și nu se aud decît flă
cările alb-roșii lovind și pregătind 
drumul.

încontinuu, încontinuu, foșnetul 
industrial al vînturilor din furnal, 
fără oprire, fără trepte sonore, la 
aceeași lungă intensitate, fără slă
bire, fără ritm, Aud foșnetul de 
cascadă uriașă al materiei rupîn- 
du-se, desprinzîndu-se și din nou 
revenind la sine, alta, răsucită, a~ 
bătută și purtată după voia omu
lui, prin uneltele omului. Și de 
aici de unde stau, oamenii par 
unul și același chip repetat de 
șase, de nouă ori, foarte puțin di- 
ferențiați. Se pare că aici nu mai 
există vîrsfe, că totul este o ener
gie unică, asemenea vînturilor 
care vin pe cele 12 guri peste 
metalul clocotind.

Și totuși I Acolo, In intimitatea 
fontei oamenilor, sînt

145 propuneri
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La arat, în două 
schimburi

Cînd liniștea serii se așterne 
peste tarlalele gospodăriei colec
tive „Progresul” zgomotul motoa- 
relor se aude mai puternic. 
Cîmpul este brăzdat de lumini 
puternice, iar tractoarele lasă în 
urma lor miros de pămînt proas
păt arat. Aici lucrează tractoriș
tii din schimbul de noapte din 
brigăzile de tractoare nr. 8 și 9 
de la S.M.T. Făcăcni, conduse 
de tinerii Cățeloiu Nicolae și 
Ghiapă Mircea.

Tractoriștii zoresc executarea 
arăturilor adinei pentru însămîn- 
(ările de toamnă. Lucrînd în 
două schimburi ei au reușit să 
execute arături adinei de 32-36 
cm și ogoare de vară pe o su
prafață de peste 1000 hectare, 
din cele 1300 planificate și au 
arat ți însămînfat cu porumb 
pentru siloz în culturi duble su
prafața de 201 hectare. Tracto
riștii Simion Vasile, Badea A, 
Ion, Dinu Radu, Brătățeanu Mo
dest, Stoica Ștefan și alții, mun
cesc cu însuflețire executînd lu
crări de bună calitate,

CONSTANTIN FRÎNCU 
colectivist

Mihai Coșea și Pe're I. Mann da la întreprinderea „Anficoroziv“ 
din Ccpitală sînt fruntași în muncă. Produsele confecționate do ei 
sînt de bună calitate, lafă-i lucfînd la finisarea separatoarelor da 

crom necesare industriei chimice.
Foto.» AGERPRES

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru).

în primele 7 luni ale anului 
Ia Combinatul chimic din Tîrnă- 
veni s-au propus 145 inovații. 
Cele 79 de inovații care se și 
aplică în producție, aduc eco
nomii anuale antecalculate în 
valoare de peste 380 000 Iei.

Petru Ioan ți Cristea Ioan, 
muncitori de Ia secția faianță- 
gresie, au conceput și realizat un 
dispozitiv de comandă dublă și 
un suport de susținere a mate
rialului la presele excentrice, e- 
lectricienii Șuteu Ștefan ți En- 
dorfer Otto au realizat un releu 
electronic cu celulă fotoelectrică 
pentru semnalizarea pierderilor 
de policlorură de vinii la filtrele 
cu saci.

la înfrumusețarea

In toate orașele și în aproa
pe 1 000 de sate din regiunea 
Iași se desfășoară o întrecere 
pentru buna gospodărire și în. 
frumusețare a localităților. Cu 
prilejul întîlnirilor dintre de- 
putați și cetățeni și în cadrul 
schimburilor de experiență 
care au avut loc cu acest pri
lej au fost stabilite măsuri 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecere.

în cadrul acestei acțiuni, ce
tățenii din orașele Iași, Bîrlad, 
Vaslui, Huși și Pașcani au 
plantat mai mult de 30 000 de 
pomi, au amenajat noi parcuri 
și grădini publice, precum și 
peluze cu flori în fața noilor 
blocuri.

Numeroși săteni au luat 
parte la lucrările de înfrumu
sețare a sediilor G.A.S., S.M.T. 
și G.A.C., ale sfaturilor popu
lare, școlilor, căminelor cultu
rale, dispensarelor.

Valoarea lucrărilor efec
tuate prin muncă patriotică 
de locuitorii orașelor și sate
lor din regiunea Iași, de la 
începutul anului, se ridică la 
aproape 9 700 000 lei.

(Agerpres)
------------s-------------

O nouă cabană 
turistică

Zilele acestea prin grija în
treprinderii regionale balneo
climaterice Cluj s-a deschis o 
nouă cabană turistică în satul 
Valea Mînăstirii, sat ce apar
ține de comuna Rîmeț.

Amenajată într-un local co
respunzător, dotată cu mobi
lier necesar și aprovizionată 
la timp cu un bogat sortiment 
de produse alimentare, aceas
tă cabană creează condiții mi
nunate de odihnă turiștilor 
care vizitează Munții Apuseni.

IOSIF BARB
corespondent voluntar

TELEGRAMĂ
Excelențel Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Mulțumim Excelențelor Voastre în numele poporului cuban, 
al guvernului revoluționar și al nostru propriu, pentru fră
țescul mesaj de felicitare cu prilejul celei de a IX-a aniversări 
a zilei de 26 ' " 
succes.

Colaborarea
două popoare 
a luptei comune pentru construirea societății socialiste, pentru 
înfrîngerea imperialismului și întărirea păcii mondiale.

Vă reînnoim sentimentele considerațiunii noastre celei mal 
înalte.

iulie, ca și pentru solidaritatea și urările de

și prietenia în continuă dezvoltare între cele 
și guverne ale noastre constituie o bază fermă

Dr. OSVALDO 
DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii 

Cuba

Dr. FIDEL CASTRO RUZ 
Primul ministru al 

guvernului revoluționar

Brigadierul de cîmp Ion Das- 
călu de la G.A.S. Poiana din 
raionul Drăgăneșfl-Olf, regiu
nea Argeș, împreună cu direc
torul gospodăriei, Achile Suri- 
dis, urmărind stadiul de dez
voltare la culturile de floarea- 

soarelui.
Foto : AGERPRES

Zidarul din adînc
de ILIE CONSTANTIN

Obiecte mă-ncon/oară, grele 
De timp mult, Închise ca o gură. 
Casa nouă s-a umplut prin ele 
De culoare, vîrstă și căldură.
La zidarul din adînc mi-e gîndul, 
Cel te-i scris în zidu-acestei case. 
Pe care-1 suia spre-nalt visîndu-1 
Prin văzduh de-argint și de mătase. 
Dragostea zidi, nestinsă pururi ! 
Recunosc Ia orice pas, tîrzil 
Drumurile lui printre contururi 
Năzuite, ce urmau a ii.
La zidarul din adînc mi-e gîndul, 
Cel ce-i scris în zidu-acestei case, 
Pe care-1 suia spre-nalt visîndu-1 
Prin văzduh de-argint și de mătase.
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Participă toti tinerii
din gospodărie

Gospodăria agricolă colec
tivă din Vlădeni, raionul 
Iași, deși tînără, are to

tuși un sector zootehnic des
tul de dezvoltat : 300 de bo
vine, dintre care 60 de vaci 
cu lapte, 1245 de ovine, 145 
de porcine, 3.540 de păsări. 
Este știut că pentru a obține 
producții mari de lapte, carne 
și lină animalele trebuie hră-

:
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nite bine. La acest lucru s-au 
gîndit și colectiviștii: de 
aceea ei au stabilit că în anul 
acesta au nevoie de aproape 
4 000 de tone furaje. Consiliul 
de conducere al gospodăriei 
colective a discutat problema 
asigurării cantității necesare 
de furaje într-o ședință, cu 
care prilej s-au luat o serie 
de măsuri. Imediat apoi, co
mitetul U.T.M. pe gospodărie 
a convocat o adunare gene
rală deschisă și a pus în dis
cuția tuturor tinerilor colec
tiviști problema contribuției 
lor la realizarea acestui o- 
biectiv. Pe loc, cei aproape 
200 de tineri au fost reparti
zați să lucreze : unii la cosit 
și transport, alții la săparea 
gropilor, la tocarea și însilo- 
zarea ierburilor și rogozurilor 
din luncă. In ziua urmă
toare, utemiștii Dumitru V. 
Maziliu, Constantin T. Bur- 
dea și Mihai Hatmanu, îm
preună cu echipele lor. au 
pornit la cosit. Dumitru 
V. Foca cu echipa sa la 
transport Dumitru Chichirău 
și Dumitru D. Tănase cu e- 
chipele lor au , început tocatul 
și însilozatul. Au muncit tine
rii din zori și pînă seara tîr- 
ziu, aproape două săptămîni. 
Au însilozat în acest timp 
1150 torie ierburi și rogo- 
zuri. Concomitent se desfășu
ra campania de treieriș. Nu
meroși tineri colectiviști 
strîns pleava de 
au înmagazinat-o 
la iarnă aceasta 
sită- în amestec
alte furaje, pentru hrana a-

au 
la batoze și 
pentru ca 

să fie folo- 
cu diferite

nimalelor. Gospodăria colec
tivă mai are apoi 40 hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr 
și 6 hectare de grădină. Ti
nerii vor însiloza coletele de 
sfeclă și rezidurile de la gră
dina de legume. în prezent ei 
sapă gropile care mai sînt ne
cesare și însilozează diferite 
buruieni și ierburi din livada 
tînără. Planul de 2.300 tone 
furaje însilozate va fi aproa
pe dublat. Tovarășul Gheor
ghe I. Spătaru, președintele 
gospodăriei colective, ne vor
bea cu admirație despre ti
nerii colectiviști. „Anul tre
cut — ne spunea președintele 
—- noi nu am prea pus preț pe 
siloz și primăvara am fost 
nevoiți să cumpărăm furaje 
în valoare de 20 000 lei. Anul 
acesta, prin măsurile luate, 
vom avea asigurată întreaga 
cantitate de furaje 
pentru hrana 
cum, cea mai 
am acordat-o 
lozate, acestea 
bune și mai ieftine. Tinerii, 
prin munca lor rodnică, au 
adus gospodăriei colective e- 
conomii în valoare de peste 
81000 lei — bani cu care 
ar fi trebuit, după planul ini
țial, să cumpărăm furaje“.

în felul acesta, gospodăria 
agricolă colectivă „23 Au
gust“ din Vlădeni va avea fu
raje din abundență pentru a- 
nimalele pe care le are și lu
crul acesta o va ajuta să ob
țină producțiile animaliere 
planificate, ba chiar să le și 
depășească.

necesare 
animalelor. A- 
mare atenție 
furajelor însi- 

fiind și mai

în luna iulie s-a deschis la Brașov un șantier pentru construirea unui nou drum ce va lega orașul cu 
Poian» Brașov. La lucrările acestui șantier o contribuție însemnată o educ tinerii din oraș. Pînă în 
prezent ei au efectuat la acest șantier 35.500 ore muncă pafrio tică. In fotografie : brigăzi de ti

neret lucrînd pe icest șantier. pojo . q PLECAN

C. SLAVIC
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Victoria definitivă a socialis
mului la sate a constituit un 
măreț eveniment istoric în viața 
poporului nostru, ea creînd con
dițiile unei dezvoltări rapide a 
agriculturii în gospodăriile a- 
gricole socialiste, avînd Ia bază 
introducerea ultimelor realizări 
ale tehnicii.

„O condiție principală pentru 
îndeplinirea cu succes a pla
nului economic pe anii 1960— 
1965, arată Directivele Congre
sului al III-lca al P.M.R., este

ÜE INIȚIATIVA
DE MEDIC VETERINAR

introducerea tehnicii 
noi în toate ramurile 
naționale“.

Partidul nostru acordă o mare 
atenție dezvoltării creșterii ani
malelor, puuînd ca sarcină în 
fața cadrelor de specialiști ridi
carea acestei ramuri importante 
a agriculturii la un înalt nivel, 
în primul rînd prin introducerea 
în procesul de producție zooteh
nică a cuceririlor științei și teh
nicii.

în această direcție, un rol deo
sebit revine medicului veterinar, 
căruia i se încredințează impor
tanta sarcină de a fi organiza
torul producției în fermele zoo
tehnice. Medicul veterinar este 
chemat să organizeze, pe baze 
științifice, alimentația animale
lor, selecția și reproducția, ală
turi de aplicarea complexului 
de măsuri sanitare veterinare

celei mai 
economiei

prof. univ. dr. Virgil Gligor

necesare apărării sănătății ani
malelor.

Prin noua organizare a con
ducerii agriculturii, rolul medi
cului veterinar crește ca impor
tanță și capătă un nou conți
nut. Medicul veterinar este în 
prezent specialistul principal 
care conduce și organizează în
tregul complex de măsuri pen
tru dezvoltarea creșterii anima
lelor. Prin lărgirea sferei de 
activitate a medicului veterinar 
crește și autoritatea lui.

Prin munca dusă direct in 
gospodăriile agricole socialiste 
care intră în raza sa de activi
tate, medicului veterinar i se 
deschid perspective noi de a in
troducă cele mai recente cuceriri 
ale științei in practica zootehni-

producției, la crearea 
de produse animale, 
vor atrage incontesta- 
ți dragostea colecti- 
a muncitorilor din u-

că. Rezultatele pozitive pe care 
le va obține în aceste unități 
vor contribui în mod direct Ia 
creșterea 
belșugului 
ceea ce îi 
bil stima 
viștilor și
nitățile socialiste.

Perspectivele mari care stau 
în fața medicului veterinar — a 
specialistului cu înaltă calificare 
din ramura de producție zoo
tehnică — și realizările pe care 
le poate obține îl încadrează 
într-o profesiune de mare im
portanță pentru economia națio
nală.

De aceea, facem un călduros 
apel la absolvenții școlilor me
dii, pasionați de acest dome-

niu de activitate, aă îmbrățișeze 
cu dragoste și încredere profe
siunea de medic vterinar, ur- 
mînd cursurile facultăților de 
medicină veterinară, care vor 
funcționa în anul școlar 1962— 
1963 la București, Iași, Cluj ți 
Timișoara.

insușindu-ți cunoștințele teo
retice și practice de zootehnie 
și medicină veterinară, predate 
Ia un înalt nivel de cele mai 
competente cadre de specialiști, 
beneficiind de minunatele con
diții de învățămînt create de 
statul nostru de democrație 
populară, absolvenții școlilor 
medii vor putea să devină spe
cialiști într-o profesiune cu 
largi perspective de dezvoltare, 
vor putea să contribuie activ, 
într-un sector de mare răspun
dere, la desăvîrțirea construcției 
socialiste din țara noastră.

Gospodăria 
lectivă 
August“ 

comuna Negoești, 
regiunea Ploiești, e 
tînără. In ajunul 
marii sărbători a 
eliberării împlinește 
un an. Cu toate a- 
cestea colectiviștii 
s-au dovedit oameni 
harnici, buni gospo
dari. In acest prim 
an de muncă înfră
țită ei au obținut 
rezultate bune în 
toate sectoarele de 
producție. O atenție 
deosebită au acor
dat ei 
zootehnic,
prezent (în aprilie 
încă nu aveau ni
mic) 210 bovine, din 
care 30 de vaci și 
123 de 
ovine, 
batali,
gestant».

co-
„23 
din

sectorului 
Au în

de animale prevă
zut pentru tot acest 
an e deja depășit. 
Iată de ce colecti
viștii acordă o mare 
grijă asigurării — 
pe lingă adăpostu
rile care sînt aproa
pe gata — hranei a- 
nimalelor. La acea
stă acțiune parti
cipă cu însuflețire 
și tinerii. Ei au con
tribuit din plin la 
săparea a două 
gropi-tranșee — cu 
o capacitate de 335 
tone siloz 
Cînd totul 
gata, s-a 
recoltarea 
bului de pe
proape 30 de hecta
re destinat silozu
lui. La recoltat ti
nerii, alături de 
vîrstnici, au orga
nizat echipe, iar cei 
de pe atelaje au 
format convoaie

fiecare, 
a fost 

început 
porum- 
cele a-

juninci, 450 
diti care 45

15 scroafe
Numărul

pentru transport. 
Colectiviștii nu au 
tocătoare. Inginerul 
gospodăriei, Ion Je
lea, le-a recoman
dat să folosească 
sapele. Și treaba a 
început cu temei. 
Tinerii de pe ate
laje au descărcat 
primele care cu po
rumb, apoi altele și 
altele. Echipa de 
tocători lucra de 
zor. Pentru ca silo
zul să se taseze bi
ne, carele treceau 
încărcate peste stra
turile de porumb 
tocat, de-a lungul 
gropii lungi de 50 
de metri' și apoi e- 
rau descărcate la 
celălalt capăt. în
tr-o singură zi s-au 
însilozat mai bine 
de 100 tone. Și ac
țiunea continuă.

B. COSTEA



Zilele trecute, comitetul 
U.T.M. din comuna Balta 
Doamnei, raionul Ploiești în 
colaborare cu căminul cultu
ral, au organizat un interesant 
program artistic dedicat co
lectiviștilor fruntași din G.A.C. 
„7 Noiembrie".

Spectacolul a fost prezentat 
de brigada artistică de agita
ție a căminului cultural din 
comună, formată în majoritate 
din tineri colectiviști. Printre 
aceștia se numără Manolache 
Marilena, Tudorache' Vasilica, 
Costache Nicolae și alții. Pro
gramul a cuprins cîntece des
pre gospodăria colectivă, scri
sori de mulțumire adresate 
colectiviștilor fruntași ca A- 
lecu V. Ion, Dumitru Vasile, 
Dinu Marin, Nicolae Șt. Nico
lae și altora, prezenți în sală.

Programul care a subliniat 
succesele obținute în primul 
an de muncă pe tarlalele uni
te ale gospodăriei colective a 
fost răsplătit din plin, prin a- 
plauze, de către colectiviști.

VERONEL FORUMBOIU 
tehnician agronom

în aer liber
Un grup de elevi în excursie 

în Munfii Bucegi.

oarele arzător care a încins asfaltul citadin în a- 
ceastă dimineață de duminică i-a hotărît pe mulți 
bucureșteni să ia cu asalt mijloacele de transport 
spre răcoarea pădurilor din împrejurimile Capitalei.

Și după plimbările pe lac cu barca sau vapora-| , w—w V,B. — — — L— țzw,~

!■ șui, după orele petrecute la plajă, după disputele 
amicale pe terenurile de sport, ziua de odihnă se 

încheie cu spectacole pe care bucureștenii s-au obișnuit să le 
găsească pe scenele în aer liber amenajate în parcuri și pă
duri.

— Ce deosebire este între 
„dragoste" și „iubire” ?

întrebarea n-a surprins pe 
nimeni. Totuși Dorin Papoiu 
s-a așezat repede, căutînd să 
se ascundă printre spectatori 
și uitîndu-se întrebător în 
jur : țiu cumva a stîrnit ila
ritate ?

Dar vocea binecunoscută — 
de la emisiunile de radio —• 
a academicianului Graur i-a 
redat siguranța. Și pe măsură 
ce răspunsul la această între
bare și la nenumărate altele 
privind amănunte mai puțin 
cunoscute ale limbii romîne 
se epuiza, Dorin se felicita 
pentru prezența la această e- 
ducativă întîlnire.

Convorbirea cu acad. Graur 
a deschis seara cultural dis
tractivă organizată la estrada 
artiștilor amatori din Parcul 
de cultură și odihnă Herăs
trău. A urmat apoi programul 
artistic dat de membrii for
mațiilor Complexului C.F.R. 
Basarab. Chitara electrică a 
dispecerului Petre Constanti- 
nescu imprima orchestrei un 
ritm plin de vioiciune, melo
diile de muzică ușoară cîn- 
tate de Dima Florin au plăcut 
prin siguranța interpretării. 
Momentele vesele, cu toate 
oscilațiile de nivel calitativ, 
erau axate în majoritatea lor 
pe aspecte concrete din viața 
întreprinderii. Doina oltenea
scă învățată de muncitoarea

Maria Tuță pe plaiurile Ne- 
grenilor a entuziasmat spec
tatorii. Și cînd la sfîrșit i-am 
întîlnit din nou în culise toți 
erau mulțumiți.

★
...Pădurea Andronache a ofe

rit bucureștenilor care au ve
nit aici să-și petreacă dumi
nica, nu numai umbra răco
roasă ci și... un program cul- 
tural-distractiv. Pe scena care 
se pierdea parcă în vegetația 
bogată din jur, către ora 17 
dansurile erau în toi. Prota
goniștii — membrii echipei de 
dansuri populare a Fabricii de 
pîine „Pionierul“. între spec
tatori doi țînci priveau cu 
mîndrie în jurul lor. Cel mic, 
după ce se frămîntă cîteva 
clipe, cedă ispitei:

— Uit-o pe mămica ! — ne 
spune arătînd spre scenă.

— Care e ?
—• Aceea în costum de Ia 

țară.
— Păi toate au costume „de 

la țară“.
— Ei, aceea care dansează 

eu tăticu.
Și era gata să se ducă pe

scenă să ne-o arate. L-am 
convins să mergem împreună 
după spectacol. Ni s-a pre
zentat : Tudora și Nicolae 
Iana. Ea e modelatoare, el e 
cocător. „Deși am doi copii — 
spune tovarășa Tudora Iana — 
îmi găsesc timp și pentru ac
tivitatea artistică ; îmi plac 
tare mult dansurile“. Am aflat 
de la ei și de la „veterana 
formației“ Maria Linguraru că 
echipa de dansuri există — 
cu unele intermitența — încă 
din anul 1949.

— Prezentăm deseori spec
tacolele pe diferite scene — 
ne spune cocătorul Ion Dumi
tru. Petrecem astfel împreună 
după-amiezi și seri minunate.

între timp spectacolul con
tinuă. împreună cu numeroși 
oaspeți duminicali ai pădurii 
Andronache am avut prilejul 
apoi să vedem brigada de a- 
gitație a Spitalului Colentina, 
formația Căminului cultural 
din comuna Voluntari.

★
...Băncile s-au dovedit a fi 

neîncăpătoare. Mulți tineri 
stăteau în picioare în jurul 
lor, urmărind cu viu interes 
spectacolul prezentat de bri
gada artistică a întreprinderii 
,,Izolatorul'1, pe scena din 
parcul „8 Mai”. Interesul stîr- 
nit era pe deplin justificat. 
Tinerii artiști amatori împăr
tășeau din experiența muncii 
din întreprinderea lor. O par
te importantă din’spectacol a

Pregătiri pentru

fost consacrată temei 18 ani 
de viață nouă.

Spectacolul următor a oferit 
o surpriză : cu o operativitate 
demnă de laudă membrii unei 
brigăzi artistice din cadrul 
M.F.A. au inclus în program 
un moment epic consacrat noii 
victorii a oamenilor sovietici 
în asaltul asupra Cosmosului. 
— lansarea navelor „Vostok 
3“ și „Vostok 4“.

Apoi pe scenă s-au perindat 
alte formații artistice. A ur
mat o demonstrație de box, 
făcută de tinerii sportivi de la 
clubul „Dinamo“. Și pînă sea
ra tîrziu a domnit în parc 
atmosfera veselă și sărbăto
rească pe care artiștii amatori 
și sportivi din diferite între- 

o 
la

prinderi ale Capitalei 
creează în ultimul timp 
sfîrșit

O 
fost 
toate 
le din 
dele din pădurile Snagov, Bă
noasa, Andronache, Pustnicul 
și Argeș. La programele sus
ținute de cele mai bune for
mații artistice de amatori, 
brigăzi, orchestre de muzică 
ușoară și populară, echipe de 
dansuri, fanfare — au parti
cipat duminică 12 august peste 
35 000 de spectatori care ple- 
cînd seara spre casă au avut 
mulțumirea că au petrecut in
teresant și distractiv o zi.

VIORICA GRIGORESCU 
NICOLAE IONESjCU

 ,

de săptămînă. 
atmosferă plăcută 
caracteristică pentru 
parcurile și grădini- 
Capitală, pentru estra-

a

noul an școlar

0 noapte ia gura 
furnalului

(Urmare din pag. I)

fața furnalelor. Nicăieri ca aici nu 
se văd mai bine viețile oamenilor 
— ca la focul de noapte al fur 
nalelor.

lată-l pe maistrul Barna. Este 
ora 3 și jumătate. Bate din clopot, 
ca un căpitan de vas. Semnale 
zează. Aproape, aici, calm și si
gur, omul dă comanda : începe 
deșarjarea. Atenție I Cinci, șase 
jurnaliști îndreaptă un lei de pi- 
camer spre gura furnalului. Cîfiva 
muncitori trec pe stînga jghiabu- 
lui pentru supravegherea zgurei 
și a ecluzelor de la tnăfcile pe 
care va pătrunde focul de fonta. 
Bobic Nicolae, Dîrdă Vasile, Popef 
Teodor — detașamentul lui Barna.

Se trece la furtunul pe care 
izbucnește grozava presiune a ae
rului, care sparge definitiv 
„dopul“. Atențiune I Torentul de 
ioc pornește moale, leneș, spală 
jghiapurile. Capătul șuvoiului cel 
dintîi strop, a căzut în creuzetul 
de jos. Acum erupe furnalul. A 
răsărit soarele. Ce urmează, nu 
se mai poate scrie ; e ceva cos
mic și care depășește fantezia. 
Erupția nu seamănă decît cu ea 
însăși. în noaptea aceasta, furna' 
liștii au vărsat în creuzete, ca în 
niște cupe uriașe, 200 de tone în 
cinstea sărbătorii eliberării patriei.

romînesc

Sporește numărul 
cinematografelor 

sătești

ci-
de

în fiecare centru de comună 
din raionul Cehu Silvaniei 
funcționează acum cîte un ci
nematograf. Recent a fost 
amenajat un asemenea 
nematograf (cu 500
locuri) și în comuna Benesat. 
In funcția de operator a fost 
numit tînărul Șuțu Gheorghe, 
trimis special la un curs de 
calificare în această meserie. 
El se deplasează cu regulari
tate și in satele Biușa, Alumiș 
și Horohtul Romîn unde pre
zintă diferite filme.

ABEL DARABAN
tehnician agronom

părută și dezvoltată 
tîrziu în cpncertul

cinematografiilor 
mondiale, mezina 
noastră arfă s-a ma
turizat în anii regi

mului de democrație populară, 
stimulctă și înconjurată cu dra
goste, cu încredere. Condițiile la 
care nici n-au visat cu 15 ani în 
urmă cei ce improvizau pe un 
platou modest de nici 50 m2 pri
mele pelicule cu semnătură ro- 
mînească, devin astăzi fapt mate
rial : complex cinematografic mo
dern, de falie europeană, cuprin- 
zînd suie de hectare de platouri 
interioare și exterioare. Dimensi
unile ne dau respirația, ne esi- 
gură perspectiva în călătoria noas
tră spre viitorul filmului romînesc. 
Dar ei există și ca prezent despre 
care putem vorbi, putem conchide 
și — mai ales — nădăjdui. In țară, 
populsritatea și-au cîștigat-o la 
început creațiile inspirate de im
portante momente ale literaturii 
contemporane : „Mifrea Cocor , 
„ Desfășurarea“, „Citadela sfărî- 
mată“, „Setea“, și clasice „Moara 
cu noroc", „Ciulinii Bărăganului*, 
„Porto Franco“, seria ecranizări
lor „Caragiale". încă insufi
cient fructificat tezaurul, capitolul 
adaptărilor cinematografice mai 
are loc pentru înscris succese. Le 
așteptăm cu speranța că nu vor 
întîrzia prea mult. De altminteri, 
planurile Studioului prevăd 
încă în perspectivă, dar prevăd — 
un Panaif Istrati (pe lîngă „Ciuli
nii“ anterior realizat, romanul 
„Codin“), un Rebreanu, („Pădurea 
spînzuraților“) adus prima dată pe 
ecran, iar scriitorii contemporani 
vor fi probabil mai larg reprezen- 
tați prin : Marin Preda, Titus Po* 
povici, V. Em. Galan, Alecu Ivan 
Ghilia, Siito Andraș, Ion Mihăi- 
leanu și alții cu care se lucrează 
în prezent.

In afara garanției pe care o 
oferă numele prozatorilor cunos- 
cuji, publicul începe să se intere
seze și de personalitatea — de 
zeum conturată — a unor regizori 
ecranizatori. Profilului artistic defi
nit al unor cineaști maturi ca 
Victor lliu, Jean Georgescu, Paul 
Călinescu, li se adaugă cel al 
unor tineri maturizați pe scenarii 
inspirate din actualitate : Liviu 
Ciulei, Mircea Drăgan, Mircea Său-

cu care se lucrează

can, Lucian Brafu, Marcus Menole, 
Mihu Iulian. Numărul lor sporește 
mereu pentru că filmul pe temă 
contemporană constituie școala cea 
mai completă, operativă, de afir
mare a talentului creator. Ta
lent pe care-l mobilizează scopul 
nobil al educării spectatorului 
prin înaltele exemple ale zile
lor noastre, aduse pe ecran. 
Ca o certitudine a cuprinderii ar
tistice a realității imediate putem 
privi scenariile originale aflate în 
produejie, cere dezbat importante 
probleme umane ale societății 
noi : „A fost prietenul meu“ (da
torat lui D. Carabăț și Mircea Mo
hor), „Multe zile și nopți“ (N. Țic 
— Radu Cosașu), „Bărăgan“ (Fă- 
nuș Neagu — Vintilă Ornaru), 
„Purgatoriul" (Francisc Mlinteanu— 
Petre Sălcudeanu). Lista lor poate 
fi completată cu cîteva comedii 
optimiste, antrenante, oglindind 
aspecte ele vieții noi a tine
retului din patria noastră : „Va
canță la mare“, „Ca pîinea caldă", 
„Sub cupola albastră".

Pornind de la ideea’ că actuală 
poate fi orice temă discutînd în 
spirit contemporan o realitate tre
cută, cinematografia noastră a- 
duce omagiul său unor eveni
mente din istoria mișcărilor revo
luționare ale poporului nostru în 
lupta pentru independență și li
bertate. La acest capitol se înscriu 
opere de amploarea lui „Tudor 
Vladimirescu“ (scenariu Mihnea 
Gheorghiu, regia Lucian Bratu) și 
„Lupeni ’29“, moment decisiv în 
formarea conștiinței de clasă a 
muncitorimii romîne din primele 
decenii ale secolului nostru. După 
opera de prestigiu internațional 
„Setea“ (despre ca.re regizorul aj 
merican Joshuei Logan susținea că 
„dezvăluie talente și posibilități 
tehnice de mari perspective“), 
Mircea Drăgan realizează în pre
zent importantul film al cărui sce
nariu îl semnează și regizorul a- 
lături de scriitorii Nicolae țic și 
Eugen Mândrie. O distribuție ma
tură, judicios întocmită (actorii 
Lica Gheorghiu, Colea Răutu, 
George Calboreanu Ștefan Ciubp- 
tărașu, llqrion Ciobanu, Toma Du- 
mitriu, Fory Efterle, Boris Ciornei, 
George Motoi etc.) asigură buna 
interpretare a personajelor con
cret inspirate de istoria grevei 
miniere din Valea Jiului.

Activitatea Studioului e mult 
mai bogată. Ne oprim aici ca să 
amintim legătura — din ce în ce 
mai strînsă, creată între public și 
filmele pe care i le destinăm. Ci
frele materializează acest raport. 
Aproape 3 milioane de spectatori 
romîni au urmărit cu interes fii" 
mele produse în anii noștri.

In ultima vreme filmul lomînesc 
și-a cîștigat un anume prestigiu 
peste hotare, ce rezultat al pre* 
zenjei noastre mai competente, 
mai susfinute, la întîlnirile cine
matografice internaționale.

Pe lîngă treapta înaltă pe cere 
am cucerif-o în domeniul desenu
lui animat (prin scurt-metrajele lui 
Gopo premiate consecutiv la ma
rile compefi|ii mondiale, iar zeum, 
recent, prin medalia obținută la 
Vene(ia de spiritualul „Zgribulici“ 
al lui Ștefan Munteanu), ne-am a* 
firmei la Karlovy-Vary, Moscova 
și Cannes ca o cinematografie ca 
începe să-și definească un profil 
tematic și artistic propriu. Distinc
țiile internaționale acordate în ul“ 
fimi: ani unor opere ce> „Valurile 
Dunării“ și „Setea“, aprecierii® 

stîrnit în 
furat o 

mai de 
o sfră- 

care — mai consecvent 
i către universul temati«

și „Setea“, 
favorabile pe care le_au 
presa mondială „Sra 
bombă“, „Celebrul 702“, 
mult „Oarele" răsplătesc 
danie care — mai 
orientată 
al realităților noastre specifice — 
va da roade și mai bogate în
tr-un viitor apropiat.

ALICE MANCIÙ
----•----

primirea
carnetului U.T.M

în timp ce școlarii reșijeni se bucură din plin 
de binefacerile vacanfei, odihnindu-se la munte 
sau la mare, acasă 
an școlar.

La Reșifa au fost 
noi săli de clasă la 
la Școala de 8 ani nr. 4.

în comuna Cîlnic, aparfinînd orașului, prin

se fac pregătiri pentru

date recent în folosinfă 
Școala de 8 ani nr. 1 și

noul

două 
două

In comuna Clinic, apartimnd orașului, prin con. 
tribufia voluntară a cetățenilor școala se va înv 
bogăji cu 3 săli de clasă în plus față de anul 
școlar trecut, iar cea de la Secul cu 2 săli de 
clasă. în comuna Ramna o școală cu 8 săli de 
clasă se ridică impunătoare ; 4 clase vor putea 
fi folosite la începutul acestui an școlar de copiii 
colectiviștilor.

In comunele și satele aparjinătoare orașului Re- 
șija : Brebu, Ezeriș, Soceni, Ocna de Fier, Rafnic, 
lucrările de amenajarea școlilor sînt pe sfîrșife.

Pentru noul an școlar, școlile au fost înzestrate 
cu 480 de bănci noi, 20 table, 60 dulapuri și sînt 
în curs de repartizare 40 de catedre, precum și 
materiale didactice în valoare de peste 250 000 
lei.

Pentru școlarii claselor I—VII s-au repartizat 
unităjilor școlare, începînd de la 15 august, 
manualele care li se vor distribui gratuit la înce
perea cursurilor.

GH. BOZU
impiegat C.F.U.ni

sărbătorii eliberării patriei.

In biblioteca regională din Galeji.

Foto 1 AGERPRES

ntre specialiști^ a- 
tunci cînd e vorba 
de definirea re
portajului literar, 
deosebirile de ve
deri. sînt frecven
te. Care este gra

nița care desparte reportajul 
gazetăresc propriu-zis de cel 
literar ? Cu alte cuvinte, care 
sînt acele calități noi, specifi
ce, pe care trebuie să le întru
nească un reportaj ca să-l pu
tem numi „literar“ ? Unii — 
și în teorie, dar și în practi
că — reduc aceste calități la 
cele stilistice. Ar reieși că un 
reportaj literar e tot un repor
taj, dar scris „mai frumos“. 
De aici tendința spre „litera
turizare“ cu orice preț, oare ni 
se pare păgubitoare.

Un reportaj literar este, în- 
tr-adevăr, în primul rînd un 
reportaj, ceea ce înseamnă că 
înainte de a deveni literar 
trebuie să aibă și acele tră
sături care-1 definesc ca re
portaj în general. Termenul 
derivă de la „a raporta", a a- 
duce la cunoștință. Un repor
taj este în fond o dare de 
seamă despre ceva : un eveni
ment, un fenomen, un sector 
al realității. Reporterul culege 
informații și le transmite citi
torilor. Din acest punct de 
vedere misiunea unui autor 
de reportaje literare nu se 
deosebește cu nimic de cea a 
unui gazetar. Deosebirile — 
susțin unii — izvorăsc din fe
lul cum se face comunicarea. 
Pe această concepție — după 
a noastră părere, greșită — se 
bizuie acei care se străduiesc 
să alcătuiască — cu date „cu
lese de pe teren“ — niște pro
ducții care să semene cu alte 
specii literare.

Uneori, pentru a-și informa 
cititorii despre cele mai obiș
nuite realități, reporterul vrea 
cu tot dinadinsul să facă poe
zie : informarea se încadrează 
între o introducere peisajisti- 
că și un final liric, în narațiu
nea ca atare sînt îngrămădite 
epitete, comparații, metafore 
și alte figuri de stil. Rezultă 
de obicei un hibrid. Eroarea 
pr.ovine — după cîte ni se

I pare — și din folosirea greșită

a tradiției lui Geo Bogza, E- 
mipentul nostru scriitor e au
tor al unui număr impresio
nant de poeme în proză, unele 
foarte ample. Deși valorifică 
din belșug informația directă, 
„Cartea Oltului“ nu e un re
portaj. De bunăseamă nimeni 
nu-i poate opri și pe alți au
tori să-și încerce forțele pe a- 
cest drum deschis de Geo 
Bogza. Traian Coșovei, de pil
dă, o face cu rezultate remar
cabile. Și Ștefan Bănulescu 
uneori. Dar e bine să evităm 
confuziile : poemul în proză e 
poem în proză, însă reportajul 
e altceva. Cînd puținătatea 
de date noi se ascunde sub 
avalanșa de poetizări și digre
siuni lirice, adesea mediocre, 
rezultatul e lamentabil.

Alteori reportajul se împin
ge pe nesimțite în zona schi
ței. Țin minte că am citit in
tr-un reportaj (era un repor
taj, pentru că autorul relata 
fapte identificabile), un pasaj 
în care se arăta la ce se gîn- 
dește un om cu care reporte
rul nici nu a stat de vorbă, 
îmi venea să-l apuc de rever 
și să-1 zgilțîi: omule, dar de 
unde ai aflat ? într-un repor
taj nu pot fi comunicate de- 
cit datele aflate și în așa fel 
îneît cititorului să-i fie lim
pede de unde le deține repor
terul. Fără să descrie în mod 
obligatoriu un personaj, re
porterul trebuie să fie mereu 
prezent în narațiunea epică 
întrucît virtutea principală a 
reportajului este reconstitui
rea faptelor, a datelor și a si
tuațiilor autentice. Senzația de 
autentic se destramă însă de- 
îndată ce cititorul pierde con
tactul cu modul în care infor
mațiile au fost culese. Exem
plificator sînt din acest punct 
de vedere nu poemele în pro
ză, el reportajele lui Geo Bog
za, care se află în număr

destul de mare în volumul 
„Anii împotrivirii“.

Din cele cîteva considerații 
foarte sumare de mai sus cred 
că a reieșit cît de cît că pro
blemele reportajului sînt foar
te complexe și foarte diferite 
de cele ale schiței și povesti
rii. Delimitîndu-mi competen
ța de a le trata exhaustiv, îmi 
voi permite să ofer tinerilor 
autori cîteva sfaturi de care, 
evident, vor ține seama numai 
acei cărora le vor părea inte
resante.

1. Reportajul fiind o rela
tare despre informații culese, 
realizarea lui depinde în pri
mul rînd de cantitatea și ca
litatea informațiilor. Diferența 
principală dintre un reportaj 
„pur gazetăresc" (ce e asta, 
încă nu-mi e clar, dar rămîne

Foto : N. STELORIAN

La ștandul din secjia cusut a Fabricii da încălțăminte „Partiza nul“ din Bacău au sosit noi 
cărți.

Mulți tineri își vor aminti 
întotdeauna de clipa cînd 
au primit carnetul roșu 

U.T.M. își vor aminti cu emoție 
și colectiviștii I'etre Vasile, Ion 
Mihalaclie, Alexandru Costea 
din Soldanu, cei din Izvoare, 
Vasilați, Radovanu, Valea Roșie, 
din alte sate și comune ale ra
ionului Oltenița, care zilele tre
cute au primit în cadru festiv 
carnetul roșu.

Comitetul raoinal U.T.M. Ol
tenița a luat o frumoasă iniția
tivă, 
netul 
către 
tierul 
utemiști au vizitat șantierul. La 
invitația comitetului raional 
U.T.M., ei au fost însoțiți și de 
secretarii organizațiilor de partid 
din comunele de unde au venit.

După ce au vizitat unele nave, 
ntemiștii au mers în hala de 
sablat. Aici s-au oprit cu mult 
interes in fața mașinii care în 
mod automat eurăța tabla de 
rugină. In ciroa 10 minute o 
tablă avînd lungimea de 6 metri 
este usoată, împroșcată cu alice 
metalice, spălată, vopsită și apoi 
din nou uscată. Utemiștii au Vi« 
altat apoi strungăria, tîmplăria, 
au cunoscut rezultatele obținut« 
de acest 
muncă în 
zilei de 23 August.

Este prima vizită de acest fel 
organizată do comitetul raional 
U.T.M. Experiența 
continuată.

Tinerii care primesc -car- 
U.T.M. sînt conduși de 
activiști să viziteze Șan- 
Naval. De curînd 143 de

harnic colectiv dej 
întrecerea în cinstea

bună trebuie

L. C.

Mihai Novicov

un reportaj literar 
ca întotdeauna să 

măcar ceva din

literar

rar. De la 
noi cerem 
evidențieze 
dramatica luptă între vechi și 
nou, care e esența epocii noa
stre socialiste.

2. Reporterul să nu uite nici
odată de imperativul noutății, 
despre care Maiakovski sus
ținea că e o virtute necesară 
oricărui gen literar, dar care 
e cu atît mai indispensabilă 
reporterului, adică autorului 
de lucrări literare ce trebuie 
să intereseze mai ales prin 
natura informației pe care o 
conțin. Nu e nimic mai plicti
sitor decît un reportaj în care,

vîrșirea construcției socialiste 
sînt angajate nenumărate co
lective de oameni ai muncii. 
Toate luptă — sub conducerea 
organizațiilor de partid —• 
pentru același scop. înșă pro
blemele concrete pe care le 
rezolvă, greutățile concrete pe 
care le înving sînt foarte di
ferite. Una din sarcinile re
portajului este de a face în 
așa fel îneît din fiecare expe
riență 
colectiv 
măr cît 
Iată de 
ta jele prea descriptive, din 
care nu reiese și care era 
problema specifică pe care au 
trebuit s-o rezolve oamenii 
despre care scrie reportajul. 
După părerea mea, au o va
loare educativă foarte redusă

semnificativă a unui 
să beneficieze un nu
mai mare de oameni, 
ce nu satisfac repor-

Despre speciile ,,operative“ ale prozei (V)
s-o lămurească specialiștii în 
teoria presei) și un reportaj li
terar rezultă nu atît din felul 
cum se face relatarea, ci din 
natura faptelor relatate. Pen
tru ca un reportaj să devie li
terar, măcar o parte a faptelor 
pe care le conține trebuie să 
aibă și o semnificație esteti
că. Asta înseamnă că relatînd 
despre un eveniment oarecare 
(să zicem punerea în funcțiu
ne a unui furnal sau sosirea 
agronomului într-un sat), un 
scriitor nu se va limita la cu
legerea datelor generale, ci le 
va completa și cu altele, care 
să evidențieze cum anumite 
realizări trec prin traiul oa
menilor, ce anume reacții su
fletești determină, cum contri
buie la schimbarea mentali
tății omului, la formarea unei 
conștiințe noi, socialiste. Im
perativul tipicității e valabil 
și în cazul reportajului lite-

folosind tot felul de trucuri 
stilistice, autorul încearcă să 
ne ofere într-un ambalaj în
noit de circumstanță o marfă 
de fapt veche. Un scriitor 
n-ar trebui să se așeze la masa 
de scris (pentru o serie de re
portaje) pînă nu s-a convins 
că a aflat despre cutare sau 
cutare fenomen ceva cu totul 
nou (adică măcar un amănunt 
despre care nimeni n-a scris 
mai nimic). Unul din dușma
nii aprigi ai reportajului lite
rar este ilustrativismul. A cu
lege cîteva date și cifre care 
confirmă un adevăr descoperit 
de alții și a le „îmbrăca“ a- 
poi într-o „haină frumoasă" 
nu înseamnă a face literatură.

3. Reportajul cere idei și 
iar idei. De fapt, orice repor
taj ar trebui să fie șl rezul
tatul extragerii experienței ce
lei mai substanțiale dintr-un 
sector. în lupta pentru desă-

reportajele în care se enu- 
meră doar rezultatele unui 
efort, dar nu se spune nimic 
și despre efortul ca atare, nu 
se spune nimic mai ales des
pre greutățile care au trebuit 
să fie învinse. Sau dacă se 
spune, se spune în termeni 
vagi, mereu aceeași. Cînd ci
tesc : „învingînd- nenumărate 
greutăți, ei au reușit ca...“ — 
îmi vine să strig : tovarășe re
porter, că au fost greutăți, 
asta o știu și fără dumneata ; 
vreau să-mi spui care anume 
greutăți au învins acești tova
răși ai mei!“. Am sesizat în 
unele reportaje o anumită 
tendință spre comoditate și 
stereotipie, spre evitarea „ca
zurilor" mai puțin obișnuite 
și a problemelor mai ascuțite. 
Este o tendință greșită, dăună
toare. Viața interesează mai 
ales în infinita ei varietate. 
Adevărul — spunea Lenin —

e întotdeauna concret. Deru
tantă este și tendința multor 
reporteri de a-și încununa re
latările cu finaluri apoteotice 
— ca și cum în colectivul 
despre care scrie totul s-a ter
minat, oamenii au atins toate 
scopurile, și-au împlinit toate 
sarcinile, au învins toate greu
tățile și acum nu au altceva 
de făcut decît să se bucure 
de pe urma rezultatelor obți
nute. Tablouri ca acestea sînt 
în primul rînd foarte neade
vărate. După .cum am mai a- 
i’ătat-o și într-un alt articol, 
trăsătura caracteristică princi
pală a epocii noastre este o- 
fensiva neîntreruptă a socia
lismului. Dar știm că noi, co
muniștii, oamenii înaintați ai 
vremii noastre, nu ne mulțu
mim niciodată cu ceea ce am 
obținut. Fiecare victorie e 
pentru noi și punctul de ple
care pentru noi bătălii. Ar fi 
de dorit ca — respectînd ade
vărul vieții — reporterul 
care-și informează cititorii 
despre succesele obținute în
tr-un sector al construcției so
cialiste, să arate și ce per
spective noi au deschis aceste 
succese, ce sarcini noi au por
nit să înfăptuiască, dar și ce 
greutăți noi au apărut în con
secință. E bine ca orice repor
taj să fie și un reportaj de 
probleme, și nu doar cîteVa 
relatări seci, fără forță de mo
bilizare, despre ceea ce s-a 
făcut. Reportajul să nu recon
stituie doar realitatea, dar să 
și ajute oamenilor s-o înțe
leagă mai bine. E firesc să 
cerem reporterilor să înfăți
șeze mai ales realizările socia
lismului, dar să nu se uite că 
realizarea cea mai importantă 
e descătușarea forțelor crea
toare, care duce la soluții în

care oamenii își 
mereu noi și noi 
reu alte obiective. De ce nu 
se preocupă reporterii să re- 
liefeze această grandioasă cu
cerire a revoluției socialiste ?

4. Reporterul să se ferească
de stereotipie. Mi se pare că 
din punct de vedere al for
mei artistice, un autor de re
portaje literare ar trebui să 
folosească din experiența „ma
rii literaturi“ nu atît proce
dee stilistice (calofilia stilis
tică strică în reportaj), cît pro
cedee de compoziție asociată. 
Valoarea unui reportaj depin
de foarte mult de măsura în 
care autorul a reușit să scoa
tă în relief cele cîteva aspecte 
cu totul noi pe care le-a des
coperit. Dar asta e în ultimă 
instanță o problemă de com
poziție. Șablonul e în general 
geniul rău al literaturii, dar 
e moartea reportajului. Un re
porter trebuie să știe să-1 in
troducă deodată, din primele 
două-trei fraze, pe cititor în 
substanța lucrurilor noi pe 
care le relatează. Goana după 
podoabe verbale n-are ce cău
ta în reportaje. Reportajul 
cere sobrietate, calm și, mai 
ales, economie, economie ma
ximă a mijloacelor de expre
sie. Ca în nici un alt caz, aici 
se cere transparența stilului. 
Formele stilistice trebuie să-1 
ajute pe cititor să sesizeze mai 
bine, mai profund importanța 
faptelor relatate. Restul e b' 
last. U

5. în sfîrșit, un ultim sBr» 
— și poate cel mai de seamă. 
Reporterul să se ferească de 
falsul pitoresc. Noutatea tre
buie să fie a conținutului. Nici 
un fel de amănunte „picante" 
nu pot salva un reportaj care 
nu conține informații impor
tante din punct de vedere al 
luptei pentru construirea so
cialismului. Reportajul e o 
mărturie a epocii, care trebuie 
să concentreze într-un frag
ment măreția întregului. Su
fletul reportajului, forța lui 
vie e participarea pasionantă 
a reporterului la lupta pentru 
triumful comunismului.

pot propună 
sarcini, me-



Adunări consacrate
zilei de 23 A ugust

Vineri au avut loc în Capi
tală și în țară adunări consa
crate celei de-a 18-a aniver
sări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist.

Mii de metalurgiști de la 
Uzinele „23 August“ din Ca
pitală au ascultat expunerea 
tovarășului Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
Orășenesc București al P.M.R., 
care a vorbit muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor uzi
nei despre semnificația zilei 
de 23 August. Relevînd succe
sele repurtate de poporul nos
tru în activitatea creatoare 
îndreptată pentru traducerea 
în viață a Directivelor Con
gresului al IILlea al P.M.R. 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului, vorbitorul a 
subliniat că oamenii muncii 
din întreprinderile Capitalei 
aduc un aport însemnat la 
realizarea sarcinilor planu
lui de 6 ani. în prezent 
Volumul 
triale a 
depășește cu

indus-producției
orașului București 

peste 20 la

RĂSPUNDEM
LA SESIZĂRILE

sută producția din 1938 a în
tregii industrii a Rominiei. In 
primele șapte luni ale acestui 
an, planul producției indus
triale globale al întreprinderi
lor bucureștene a fost înde
plinit în proporție de 101,9 ia 
sută, realizîndu-se un spor de 
15,5 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut. în prima jumătate a a- 
cestui an s-au realizat, peste 
prevederile planului, economii 
de aproape 220 milioane lei 
și beneficii de aproape 180 mi
lioane lei. Printre întreprinde
rile care întîmpină ziua de 23 
August cu-noi realizări se află 
și uzina care poartă numele 
măreței sărbători.

La adunarea care a avut loc 
la uzinele „Vulcan“ din Ca
pitală, despre însemnătatea zi
lei de 23 August a vorbit tov. 
Paul Cojocaru, prim secretar 
al Comitetului raional „V. I. 
Lenin“ al P.M.R. Vorbitorul a 
arătat că muncitorii uzinei 
întîmpină măreața sărbătoare 
a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist cu însemnate 
realizări. Organizînd mai bine 
munca și folosind din plin ca
pacitățile de producție, colec
tivul de aici a realizat planul 
producției globale pe primele 
șapte luni ale anului în pro
porție de 107,18 la sută, iar

planul producției marfă în 
proporție de 101,27 la sută. în 
această perioadă au fost date 
economii suplimentare în va
loare de peste 4 070 000 lei. De 
asemenea, planul de beneficii 
a fost depășit cu 1 300 000 lei.

O mare atenție au acordat 
muncitorii Uzinelor „Vulcan“, 
îmbunătățirii calității produse
lor și reducerii rebuturilor.

La Academia R. P. Romîne, 
în prezența a numeroși aca
demicieni, cercetători și lucră
tori din institutele științifice 
dir Capitală, prof. Valeriu 
Novacu, membru corespondent 
ai Academiei, a vorbit despre 
marea sărbătoare a poporului 
nostru.

în fața petroliștilor de la ra
finăria din Ploiești, a vorbit 
vineri după-amiază tov. Con
stantin Marin, secretar al Co
mitetului regional Ploiești al 
P.M.R. Vorbitorul a subliniat 
că colectivul rafinăriei a li
vrat peste plan mai mult de 
3 000 tone de benzină, uleiuri 
și alte produse petrolifere. 
Prețul de cost al tonei de ți
ței supus prelucrării a fost re
dus, realizîndu-se economii su
plimentare în valoare de 
1 345 000 lei, și beneficii pes
te plan de 2 041 000 lei.

(Agerpres)

TINERILOR

Pregătirile pentru noul an șco
lar sînt în toi. La magazinul- 
Romarfa Copiilor se vînd zil
nic sute de uniforme școlare.

Foto : AGERPRES

Recepția oferită
de ambasadorul

Republicii Indonezia

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Uniunii Birmane 

în R. P. Romînă

Ion Cojocaru, Pîrvu Gheor
ghe, Enache Ion — Cîmpina.

Organele în drept au apro
bat propunerea dvs. în curînd 
la întreprinderea unde lucrați 
se vor organiza cursuri de ca
lificare și pentru profesiile: 
zidari, tîmplari și muncitori 
coloană-transport, cursuri la 
care veți fi încadrat și dvs.

Popescu Victor, Stan Flori- 
ca, Școala tehnică horticolă de 
maiștri Curtea de Argeș :

Sesizarea dvs. a fost justă. 
S-au luat măsurile necesare 
pentru a vi se achita bursele 
la care aveți dreptul.

Ene Petru — Gura Humo
rului.

Uzina „Electronica“ a execu
tat reparația solicitată de dvs. 
și v-a expediat aparatul de 
radio.

Drăgan 
însurăței,

Sfatul
Galați, cercetînd cele semna
late în scrisoarea dvs. adre
sată redacției, a constatat că 
sînteți îndreptățit să primiți 
alocația de stat pentru copii. 
S-au luat măsurile necesare 
pentru a vi se acorda alocația 
și pentru perioada cît v-a fost 
sistată.

N. Tefeleș — Comănești.
Consiliul local al sindicate

lor Moinești — împreună cu 
conducerea atelierului central 
de la întreprinderea minieră 
Comănești, au apreciat că sîn
teți îndreptățit să primiți con
cediul de odihnă în perioada 
verii. Vă dorim concediu plă
cut !

Ion Munteanu — Alba Iulia
Trustul regional de con

strucții Hunedoara a dispus 
executarea urgentă a finisării 
blocului de locuințe despre 
care ne-ați scris. în prezent 
lucrările de finisare au fost 
terminate și-n curînd blocul 
va fi recepționat. Așteptăm 
noi scrisori de la dumnea
voastră.

B. Constantin — Comuna 
Ciuperceni.

în urma scrisorii dvs., Co
mitetul raional Tg. Jiu al 
U.T.M. a luat următoarele mă
suri :

— a delegat un membru al 
biroului Comitetului raional 
al U. T. M. care să ana
lizeze activitatea organiza
ției U. T. M. din satul Ba- 
boiești și să-i acorde ajutorul 
necesar pentru a-și desfășura 
o activitate bogată în conți- 
nut în rîndurile tinerilor co
lectiviști. în urma ajutorului 
primit, organizația U.T.M. din 
satul Baboiești desfășoară în 
prezent o rodnică activitate.

în răspunsul trimis redac
ției, Comitetul 
Jiu al U.T.M. 
pentru critica 
juste pe care 
scrisoarea dv.

Ion Balog — Reșița.
într-adevăr, în ultimele luni, 

activitatea clubului muncito
resc din orașul Bocșa nu ș-a 
desfășurat la nivelul posibili
tăților. Organele în drept, îm
preună cu conducerea clubu
lui au luat măsuri pentru re
organizarea formațiilor artis
tice de amatori, au inițiat o 
serie de acțiuni menite să 
ofere tinerilor din localitate' 
posibilitatea de a-și petrece 
plăcut și util timpul liber.

Așteptăm să ne comunicați 
cum se aplică aceste măsuri.

Vasile — Comuna 
raionul Brăila.
popular regional

raional Tg. 
vă mulțumește 
și propunerile 

le-ați făcut în
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„Cursa
BACĂU (prin telefon de la 

trimisul nostru), A treia etapă 
a „Cursei Scînteii" disputată 
în „circuit“, Bacău—Piatra 
Neamț—Bacău a fost în gene
ral calmă. Aceasta, în. ciuda 
faptului că timpul a fost ră
coros iar traseul nu prezenta 
dificultăți, exceptînd o por
țiune din Piatra Neamț, res
tul fiind șosea cu un profil 
plat, asfaltat în întregime. E 
drept, unii dintre competitori 
au încercat adeseori acțiuni 
de evadare soldate însă cu 
eșec. în consecință plutonul a 
alergat pe parcursul celor 
peste 120 de km compact sau 
dispus în șir indian.

Sprinturile de la Buhuși și 
Piatra Neamț (cîștigate 
Ariton și I. Ardeleanu) 
reușit nici ele decît în 
să anime plutonul.

Punctul terminus al etapei, 
centrul orașului Bacău a pro
vocat animație între

SCU
• Vineri pe apele 

lacului Grflnau din a- 
propiere de Berlin 
au început întrece
rile campionatelor fe
minine de canotaj a- 
cademic la care parti
cipă vîslașe din 
U.R.S.S., Belgia, Olan
da, Franța, Anglia, 
R. P. Romînă, R. P. 
Polonă, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară 
și R. D. Germană. In 
preliminariile probei 
de 4 plus 1 vîsle, echi
pajul tării noastre s-a 
clasat pe primul ’ 
într-una din serii 
3'30", obfinînd < 
tul de a participa

loc
i cu 
drep-

— - ,-------.1 1°
finala de duminică. In 
probele de dublu-vîsle 
și 8 plus 1, urmează 
ca echipajele R.P.R. să 
cîștige recalificările de 
astăzi pentru a putea 
lua startul în finale.
• Gh. Tomiuc (Stea-
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Scînteii“

de S. 
n-au 

parte

cicliști,

R T

Ambasadorul Republicii In
donezia la București, Sukris- 
no, a oferit vineri după-amia- 
ză o recepție cu prilejul săr
bătorii naționale a Indoneziei 
— Ziua proclamării indepen
denței.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnăraș și Alexandru Mo- 
ghioroș, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni 
tați 
bri

diplomatice accedi
la București și alți trem
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Discuțiile dintre Gheorghe Du
mitru și Ion Ghiculescu din 
sectorul 8 tricotaje el Fabricii 
de confecții și tricotaje din 
București se referă la buna 
funcționare a mașinilor, unul 
din factorii care influențează 

calitatea' produselor.

Foto : AGERPRES

k Mi

care s-au antrenat într-un fi
nal de cursă pasionant. învin
gătorul etapei a fost cunoscut 
pe ultimii metri în persoana 
rutierului Silviu Duță : 3h 17' 
56”. Au sosit pe locurile doi 
și trei I. Ardeleanu și respec
tiv S. Ariton.

în această etapă a abando
nat Gabriel Moiceanu, unul 
din pretendenții la cucerirea 
„Cursei Scînteii“. Motivul — o 
subită îmbolnăvire.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă I. 
Cosma.

Astăzi Se va face de la Ba
cău la Adjud transbordare, de 
unde se va da startul în cea 
de a patra etapă Adjud—Bra
șov.

Ziarul nostru, oferă primu
lui sosit în orașul tinereții — 
Onești un aparat de radio cu 
tranzistori.

V. RANGA

E ȘTIRI
titlul de 

la
ua) a cîștigat 
campion al tării 
pentatlon modern. Ul
tima probă a competi
ției — crosul — des
fășurată la Călugăreai 
a revenit Iui Tomiuc 
care a parcurs cei 
4 000 m în 14‘28"3/10 
(1 126 puncte). Pe e- 
chipe titlul a fost cu
cerit de Steaua cu 
12 513,5 puncte urma
tă de Casa Ofițerilor 
Brașov — 11 929 punc
te și Știința 11526 
puncte.

Ungare și 
compo-

la• Astăzi încep 
Leipzig campionatele 
europene de natatie, 
sărituri de la trambu
lină și polo pe apă. In 
urma alcătuirii prin 
tragere la sorți a 
grupelor preliminarii, 
echipa de polo pe apă 
a R. P. Romîne va 
iuca alături de echi

pele R. P. 
Suediei. Iată 
nența celorlalte grupe: 
grupa II-a : Italia,
R. D. Germană , gru
pa IlI-a : U.R.S.S., O- 
landa, R. P. Polonă ■, 
grupa IV-a : Iugosla
via, Belgia, Anglia.

O Halterofili din 28 
de țări vor evolua în
tre 16 și 22 septem
brie la Budapesta în 
cadrul campionatelor 
mondiale. Întrecerile se 
vor desfășura In noua 
sală a sporturilor cu 
o capacitate de 15 000 
locuri din apropierea 
„Stadionului Popular". 
Cu mare interes sînt 
așteptați la Budapesta 
renumifii halterofili 
sovietici Vlasov, Sto- 
gov, Minaiev și alții.

(Agerpres)

Seară literară Nicolas Guillen
Vineri seara, în prezența a 

numeroși scriitori și oameni 
de artă, a unui numeros pu
blic, a avut loc în sala Biblio
tecii centrale universitare o 
seară literară Nicolas Guillen, 
organizată de Uniunea scriito
rilor din R. P. Romînă, cu 
prilejul vizitei în țara noas
tră a cunoscutului poet cuba
nez, președintele Asociației 
scriitorilor și artiștilor din 
Cuba.

Au luat parte Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Repu
blicii Cuba în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

Scriitorul Marcel Breslașu, 
membru al Biroului Uniunii 
scriitorilor, a prezentat publi
cului pe oaspete.

Nicolas Guillen, după ce a 
vorbit despre munca și lupta 
poporului cuban, și-a împărtă
șit impresiile sale din timpul

vizitei în țara noastră. El a ci
tit apoi din versurile sale.

Artiștii emeriți Sandina 
Stan, Emil Botta, și Septimiu 
Sever au recitat versuri din 
opera lui Nicolas Guillen în 
traducere romînească.

Poetul Eugen Jebeleanu a 
recitat, în tălmăcirea sa, din 
versurile marelui poet al Cu
bei.

(Agerpres)

Impresiile unor specialiști 
de peste hotare 

despre far a noastră
Intre 12 și 16 agus) s-a aflat 

în țara noastră, într-o călătorie 
de studii, un grup de specialiști 
In domeniul metalurgiei din Af
ganistan, Brazilia, Chile, Colum
bia, Cuba, Ghana, India, Indone
zia, Irak, Izrael, Malaya, Maroc, 
Mexic și R.A.U. Această călătorie 
a fost organizată do O.N.U., prin 
organismul său care so ocupă de 
asistența tehnică, în baza acordu
lui guvernelor a șaso țări : Romi- 
nia, Bulgaria, Polonia, Cehoslova
cia, Suedia și U.R.S.S. Vizita a 
avut drept scop studierea meto
delor și agregatelor folosite In 
unele uzine siderurgice în ve
derea utilizării experienței dobîrr 
dife de călre acele țări care au 
început să și dezvolte industria, 

înainte de a părăsi tara cîțiva 
dintre oaspeți și-au împărtășit im
presiile despre această călătorie 
unor redactori al Agenției Romîne 
de Presă, Agerpres.
G. Mihalavicl (U.R.S.S.). men> 

bru In Comitetul oțelului din Co
misia economică a O.N.U. penfru 
Europa, care a însoțit grupul de 
specialiști în timpul vizitei, a spus 
printre altele: Parficipanțil la 
călătoria de studii în R.P. Romînă 
au văzut multe lucruri interesante 
la combinatele siderurgice din 
Reșița și Hunedoara, unităfi mo
derne care își lărgesc continuu 
producția. Ei au avut posibilitatea 
să se convingă că și în condițiile 
in care funcționează 
siderurgic din Reșița, 
furnale mai mici, se 
rezultate bune. Acest 
toarte important. La 
un talentat specialist în cocserie 
ne-a prezentat un referat asupra 
producerii cocsului din cărbuni 
slab aglutinați. Referatul a făcut

La 17 august, tovarSșul Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, l-a primit pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Birmane, U Pe 
Kin, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

In cuvîntarea sa, U Pe Kin 
și-a manifestat satisfacția de a fi 
numit ca reprezentant al Uniunii 
Birmane în Republica Populară 
Romînă și a transmis urările 
președintelui Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane pentru 
sănătatea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mîne și prosperitatea poporului 
romîn.

„Doresc să mă foloșeșc de acest 
priiei — a spus în continuare 
ambasadorul birman — pentru a 
sublinia că mai presus de toate 
noi dorim pacea. Noi am suferit 
mari distrugeri în timpul ultimu
lui război și trebuie să ținem 
pasul cu timpul. în mintea mea 
nu există nici o îndoială că gu
vernul Excelenței Voastre împăr
tășește, de asemenea, această po
litică. De aceea sper că atmos
fera de prietenie și înțelegere 
care predomină în mod fericit 
între țările noastre nu numai că 
va fi menținută, ci va fl dezvoltată 
pe mai departe”.

In răspunsul său, tovarășul Ște
fan Voitec, vicepreședinta al Con
siliului de Stat, după ce a mulțu
mit pentru urării» călduroase 
adresate poporului romîn și a urat

bun venit ambasadorului birman, 
a spus, printre altele : „Țările 
noastre, cu toate că geografic sînt 
departe una de alta, sînt apropiate 
prin aspirația popoarelor noastre 
de a trăi în pace, de a se putea 
consacra operei de construcție a 
unei vieți mai fericite și prospe
re, de care să se poată bucura ne 
deplin. Năzuințele comune pe plan 
internațional, cît și prietenia din
tre popoarele noastre, creează un 
climat favorabil dezvoltării pe 
mai departe a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre țările 
noastre”.

In încheiere, vorbitorul a expri
mat cele mai bune urări de feri
cire și prosperitate pentru poporul 
birman și l-a asigurat pe ambasa
dorul Uniunii Birmane că se va 
bucura de sprijinul deplin al Con
siliului de Stat și guvernului Re
publicii Populare Romîne în înde
plinirea misiunii sale.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între vice
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
Ștefan Voitec, și ambasadorul U- 
niunii Birmane, U Pe Kin, a 
avut loc o convorbire.

La solemnitatea prezentării scrw 
»orilor do acreditare cît și la con
vorbire, au asistat tovarășii 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și Grigore C-eamă- 
nu, secretar al Consiliului da Stat 
al R. P. Romîne.

(Agerpres)

Combinatul 
adică la 

pot obține 
lucru este 
Hunedoara

asupra tuturor delegaților o im
presie plăcută și consider că tema 
lui a fost una din cele mai in
teresante din programul vizitei 
noastre la cocseria din Hunedoara.

La noi, în Afganistan, a spus 
specialistul Mirzad Said Hachem 
— se alia experți romini în pe
trol. l-am văzut lucrînd în apro
piere de Kabul. Venind în Romî- 
nia am remarcat că ați dezvoltat 
nu numai industria petrolieră, ci 
și siderurgia și alte ramuri. Echi
pamentul de care dispun între
prinderile metalurgice este foarte 
bun, iar concepția de lucru este 
înaintată. Am aflat că la Combi
natul din Hunedoara producția 
de oțel va spori considerabil în 
anii următori. Și noi 
biți sa dezvoltăm o industrie si
derurgică proprie și 
văzut ia dv. ne va 
mult.

Delegatul R.A.U. Salah Eidin 
Ahmed Bayoumi, a declarat : 
Jara dv. a atins un nivel înalt de 
dezvoltare industrială. Sînt deose
bit de fericit să pot exprima fe
licitările mele pentru aceste reali
zări. Sper că și (ara mea, care în 
prezent își dezvoltă industria oțe
lului, va păși pe urmele dv. în 
ceea ce privește planificarea și 
mobilizarea eforturilor umane.

Impresia mea — a spus specia
listul mexican Beye' Valverde 
Ernesto Eugenio — este că Romî- 
nia și-a modernizat rapid industria 
siderurgică fransformînd-o înfro 
industrie de prim rang.

Oaspeții au ținut, de aseme
nea, să exprime mulțumiri side- 
rurgiștilor romîni și celorlalți oa
meni ai muncii penfru primirea 
caldă și atitudinea lor plină de 
prietenie.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ministrul Etiopiei in R. P. Romînă

sintern gră-

ceea ce am
servi foarte

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne, Ștefan Voitec, a primit Ia 
17 august, la Palatul Republicii, pe 
Petros Sahlou, care a prezentat 
scrisorile prin care împăratul Eti
opiei, Haile Selașsie I, îl acredi
tează în calitate de trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
Etiopiei în Republica Populară Ro
mînă.

După ce și-a exprimat deosebita 
plăcere de a fi fost ales drept 
primul reprezentant diplomatic al 
Etiopiei în Republica Populară Ro
mînă, Petros Sahlou a arătat că 
țara sa este bucuroasă de rela
țiile amicale existente între ea și 
poporul romîn.

„In armonie cu aceste legături 
de prietenie și de bună înțelegere, 
— a declarat Petros Sahlou, — 
sper că relațiile dintre țările 
noastre se vor adinei mai mult". 
Ministrul Etiopiei a arătat apoi că 
nu va precupeți nici un efort 
pentru a contribuf Ia întărirea le
găturilor prietenești dintre cele 
două țări.

In răspunsul său, vicepreședin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne a adresat 
ministrului etiopian un călduros 
salut de bun venit în patria 
noastră.

„Guvernul nostru — a spus to

varășul Ștefan Voitec — împărtă
șește aprecierile țării dv. asupra 
relațiilor amicale care există între 
Republica Populară Romină și E- 
tiopia și consideră că acestea pot 
fi dezvoltate continuu în interesul 
ambelor țări, al colaborării inter
naționale și ai păcii în lumea în
treagă”.

Vicepreședintele Consiliului . de 
Sțat a arătat că în timpul misiu
nii sale în R. P. Romînă ministrul 
etiopian va avea ocazia să cu
noască îndeaproape poporul ro
mîn, realizările sale, ceea ce va 
contribui la întărirea legăturilor 
de prietenie dintre cele două 
țări și popoare și l-a asigurat că 
în îndeplinirea misiunii sale se 
va bucura de sprijinul deplin al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
romîn și al său personal.

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro
mîne, Ștefan Voitec, a avut apoi 
o convorbire cu Petros Sahlou, 
ministrul Etiopiei.

La prezentarea scrisorilor de 
acreditare și Ia convorbirea care 
a urmat au asistat Corneliu Mă
nescu, ministrul Afacerilor Ex
terne, și Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Drum bun „Viitorului66
cate- 
ediția 
prin

tr-un detaliu cu totul remarcabil : 
pentru prima oară va lua startul, 
în principala competiție fotbalis
tică din țara noastră, o echipă al
cătuită exclusiv din jucători tineri, 
echipă numită, simbolic, „Viito
rul“. După cum știți, este vorba 
— in linii mari — de aceeași for
mație care a cîștigat turneul eu
ropean de juniori din primăvara 
anului acesta. Dînd curs unui de
ziderat al întregii opinii publice 
sportive, dovedind grijă și pa
siune pentru ziua de mîine, con
ducerea U.C.F.S. a luat hotărîrea 
să întreprindă o experiență origi
nală și îndrăzneață, pentru care 
merită toate felicitările. Ce ra
țiuni au sfat la baza acestei de
cizii, mi se pare inutil de discu
tat. Rîndurile de fafă se adresea
ză mai degrabă componenților 
proaspetei devizionare și, în ega
lă măsură, marelui public.

Am avut prilejul să vedem la 
lucru, miercuri seara, pe «ceia 
care vor fi, indiscutabil, favoriții 
spectatorilor din întreaga țară. 
Evoluția lor în campania reduta
bilei vicecampioane a Greciei, 
Olimpiakos, a fost edificatoare 
sub multe aspecte. Jucînd pentru 
intîia dată la lumina reflectoare
lor, avînd o pregătire sumară șl

Debutul campionatului 
goriei A ia fotbal, 
1962-63, se distinge

Dan Deșliu

un adversar dificil pentru oricare 
echipă de seniori, „speranțele“ 
noastre au făcut o primă repriză 
foarte bună, care se putea solda 
cu două goluri diferență în fa
voarea lor, ceea ce n-ar fi fost 
deloc exagerat față de situația de 
pe teren. Pină la urmă, băieții au 
pierdut la limită, printr-un gol, 
„oferit“, pur și simplu, de propria 
apărare.

Dar rezultatul în sine trebuia 
considerat, mai ales în acest caz, 
drept cantitate neglijabilă. Esen
țial este faptul că echipa „a 
mers“, că formula se dovedește 
viabilă. In ciuda absenței (care se 
resimte) a unor oameni de bază 
— Voinea, Gergely, Haidu — jo
cul tinerilor noștri ne-a evocat a- 
desea momentele entuziasmante 
din primăvară, din meciurile cu 
juniorii R.F.G., Turciei, Iugosla
viei.

Fără îndoială, misiunea noii for
mații în campionatul care începe 
mîine, nu va fi chiar așa de co
modă. ...Volens—nolens, înfro a- 
semenea competiție punctele au 
importanța lor și reprezintă, ca să 
ne exprimăm aproximativ metafo
ric, un vînat după care aleargă 
toată lumea. Ar fi de dorit ca

„Viitorul“ să constituie o excepție 
categorică — poate nu singura 1 
<- și în această privință. Privind în 
perspectivă — cum trebuie să fie 
privite, în genere, lucrurile mici 
și mari de pe lumea asta -* si
tuația în clasament va fi ultimul 
amănunt care să ne intereseze, în 
legătură cu activitatea noii divi
zionare A.

E bine, cred, ca șl publicul 
nostru, înflăcărat și... ambițios, 
cum îl știm, să țină seama în per
manență de această realitate. 
Problemele de bază la ora de 
fafă, sînt cu totul altele : omoge
nizarea echipei, sudura sufletească 
a colectivului, rodarea treptată în 
compania unor adversari „grei“.

Consider că ar fi eronat să ce
rem „Viitorului“ să obțină perfor
mante deosebite în actualul cam
pionat. Mai mult decît victoriile, 
ne va bucura dezvoltarea acelor 
calități pe care le-au vădit tinerii 
fotbaliști în cadrul turneului 
U.E.F.A., în special, înflăcărarea 
pură, generoasă, cuceritoare pen
tru culorile pe care le apără. Nu 
pot ura nimic mai bun prieteni
lor mei de la „Viitorul", acum, la 
deschiderea campionatului, decît 
să păstreze cît mai îndelungată 
vreme, nealterate, frumusețile jo
cului cu care ne-a îneîntat în pri
măvara neuitată a fotbalului nos
tru 7962.

Pe plaje de ie Marnait.
Fotei H. ST6LORIAN

Centrul școlar agricol București
str. Pictor Grigorescu nr. 10 B, raionul 16 Februarie, 

primește înscrieri în anul I pentru Școala tehnică veterinară 
și Școala tehnică contabilitate, dintre absolvenții a 7 clase 
elementare.

înscrierile se fac în luna august, depunînd următoarele 
acte :

1. Cerere de înscriere
2. Certificat de naștere — copie
3. Certificat de studii în original
4. Certificat de sănătate
5. Declarația tip de stare materială.
De asemenea, se primesc înscrieri în anii II și III pentru 

Școala tehnică veterinară dintre absolvenții și elevii școlilor 
profesionale veterinare și crescători de animale pe bază de 
concurs.

Examenul se va susține între 1—10 septembrie și constă 
din următoarele probe:

Pentru anul I: Limba romînă — scris și oral; Matematică 
scris și oral.

Pentru anul II: Matematica — scris și oral; Anatomia și 
fiziologia animalelor domestice — scris și oral.

Pentru anul III: examenul va consta din disciplinele 
avute la examenul de diplomă de la școala profesională, 

întreținerea în școală este gratuită.
Informații suplimentare se vor lua de la secretariatul 

școlii și telefon 15.65.96 și 14.26.45.

Institutul Pedagogic de 3 ani Galați 
anunță

CONCURSUL DE ADMITERE
pentru anul școlar 1962-1963, la următoarele facultăți :

— Filologie (secția limba și literatura romină)
— Științe naturale și agricole
— Fizică — chimie și cunoștințe tehnleo-agricole
— Matematică
CONCURSUL DE ADMITERE CONSTA ÎN URMĂTOA

RELE PROBE:
— Facultatea de filologie :
1 — limba și literatura romină — scria șl oral
2 — Istoria Rominiei — scris și oral
— Facultatea de științe naturale și agricole
1 — științe naturale: (bazele darwinismulul, botanica și

zoologia) — scris și oral
2 — anatomia și fiziologia omului — scris
3 — chimie generală — oral
— Facultatea de fizică-chimie și cunoștințe tehnico-agri- 

cole.
1 — matematică — scris și oral
2 — fizică — oral
3 — chimie — oral
— Facultatea de matematică
1 — Aritmetică, algebră, trigonometrie și calcul diferen

țial — scris și oral
2 — Geometrie plană, în spațiu și analitică — scris
8 — Fizica — oral
Cererile de înscriere se vor depune la secretariatul insti

tutului pină în ziua de 17 septembrie 1962, însoțite de urmă
toarele acte :

1. Diploma de maturitate (absolvire) în original
2. Certificat de naștere in original
3. Certificat de sănătate
4. Dovada de repartizare în invățămîntul superior pentru 

absolvenții școlilor pedagogice seria 1961-1962, sau dovada 
de efectuarea stagiului de trei ani la eatedră pentru seriile 
anterioare.

— pentru absolvenții școlilor tehnice, dovadă că au lu
crat trei ani în producție.

5. Trei fotografii tip legitimație.
6. Declarație tip de înscriere (se completează la secretaria

tul institutului).
7. Dovadă de starea materială și socială a susținătorului 

legal.
Informații suplimentare se vor da la secretariatul insti

tutului din str. Dobrogeanu Gherea nr. 27, telefon 3010.

Centrul școlar agricol Drăgășani, 
regiunea Argeș

Primește înscrieri pentru ȘCOALA TEHNICA HORTICO
LĂ și ȘCOALA TEHNICA DE CONTABILI AGRICOLI, 
fiecare cu durata de 4 ani.

înscrierile se primesc intre 15-30 august 1962.
Examenul de admitere se va da la limba romină și mate- 

1 matică și va începe Ia 1 septembrie 1962.
Se primesc absolvenți a 7 clase elementare.
Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul 

’ școlii telefon 296.
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„Munceam și trăiam ca ia noi
acasă pe Pămînt“

Îiitîliiirea cosmonauților Nikolaev și Popovid cu ziariștii
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

— Corespondentul special 
TASS, Alexandru Romanov, 
transmite: Intr-un oraș de pe 
Volga, într-o casă mică, a a- 
vut loc la 17 august o întîlnire 
a cosmonauților Andrian Ni
kolaev și Pavel Popovici cu 
ziariștii.

Prezentîndu-i celor prezenți, 
primul descoperitor al Cosmo
sului, Iuri Gagarin, a vorbit 
despre principalele rezultate 
ale zborului în grup al nave
lor cosmice „Vostok-3“ și 
„Vostok-4“.

Andrian Nikolaev a de
clarat că el și Pavel Popovici 
sînt foarte bucuroși că zborul 
navelor „Vostok-3“ și „Vos- 
tok-4“ este apreciat în în
treaga lume ca o realizare re
marcabilă. „Mulțumim autori
lor scrisorilor și telegramelor 
pentru felicitările călduroase 
pe care ni le-au adresat. Le 
urăm tuturor succese în muncă 
și în viața lor personală“.

Răspunzînd la întrebarea 
despre senzația pe care au în
cercat-o cosmonauții după în
toarcerea lor pe Pămînt, Pavel 
Popovici a spus : „E foarte 
plăcut să te întorci în patrie 
după o absență îndelungată, 
încerci un sentiment pe care 
nu poți să-1 redai în cuvinte. 
Este ușor de înțeles: am pe
trecut cîteva zile în Cosmos 
Cînd am pus piciorul pe pă
mînt am exclamat: „Am bi
ruit I". îmi venea să plîng de 
bucurie : sarcina a fost înde
plinită, sîntem acasă".

Nikolaev a adăugat: „Pavel 
are dreptate. Inimile noastre 
erau pline de bucurie. Doream 
să îmbrățișăm întreaga lume .

In cursul celei de a patra 
revoluții, a continuat Niko
laev, ani auzit pe neașteptate 
glasul lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov, care rn-a felicitat 
pentru succes și mi-a urat să 
aterizez cu bine. Acest lucru 
m-a tulburat atât de profund 
îneît ochii mi s-au umplut de 
lacrimi. Cuvintele lui au răsu
nat ca o urare de drum bun 
din partea partidului și a în
tregului popor. In timpul ce
lei de a 17-a revoluții ml s-a 
alăturat prietenul meu Pavel 
Romanovici. Acum în Cosmos 
era mai vesel. Eram doi.

Unul din corespondenți i-a 
rugat pe cosmonauți să po
vestească despre munca și 
viața lor în Cosmos.

„După cum se știe pentru 
noi a fost elaborat un pro
gram special do muncă, dacă 
ne putem exprima astfel, a 
răspuns Nikolaev. Munca al
terna cu odihna ca și pe Pă
mînt. In conformitate cu pro
gramul ne trezeam, ne desfă-

șuram munca științifică, men
țineam legătura cu Pămîntul, 
făceam noi înregistrări în jur
nalul de bord ctc. Aveam și 
un timp special pentru odihnă. 
In general, repet, munceam și 
trăiam ca Ia noi acasă pe Pă
mînt“.

Popovici a adăugat: „Sar
cina noastră principală era de 
a strînge cît mai multe date 
științifice despre Cosmos pen
tru a-i ajuta pe oamenii noș
tri de știință și pe construc
torii noștri în rezolvarea cu 
succes a numeroase probleme. 
Trebuie să vă spun că n-am 
stat degeaba. Referindu-se la 
felul cum și-a petrecut timpul 
de odihnă Popovici, a povestit: 
„O dată am cîntat un cîntec 
împreună cu Andrian și în a- 
fară de aceasta scriam mult și 
citeam mult“.

După părerea lui Nikolaev, 
primul zbor cosmic în grup al 
unor nave cosmice la o dis
tanță mică una de alta „a îm
bogățit mult cunoștințele oa
menilor de știință și construc
torilor, precum și ale noastre. 
Importanța acestei realizări 
pentru viitor este uriașă. 
Despre acest lucru vor vorbi 
probabil specialiștii“.

Nikolaev a spus că a văzut

în cursul zborului numeroase 
lucruri interesante. In fața 
noastră, a subliniat el, s-au pe
rindat toate continentele.^ Pe 
aceste continente am văzut 
numeroase orașe, în special, 
noaptea cînd erau luminate. 
Am" văzut, de asemenea munți 
și fluvii, păduri, oceane, mări. 
Luna nu ne-a apărut plată 
așa cum se vede de pe Pămînt 
ci ca un glob suspendat în 
vid“.

Cosmonauții au fost între
bați cum au comunicat între 
ei cînd au primit comanda 
pentru aterizare.

„Eu i-am spus lui Andrian 
Grigorievici: totul va fi per
fect. Drum bun !“ — a răspuns 
Popovici.

„Iar eu am folosit expresia 
mea preferată: „Pavel, fii 
calm și iar calm. Totul va fi 
bine“ a adăugat Nikolaev.

In încheierea discuției Niko
laev a declarat: „Noi, ca și 
toți oamenii de pe planeta 
noastră, vrem ca realizările 
științifice să contribuie la pro
gres, ca toți oamenii de pe 
Pămînt să trăiască bine. Cos
mosul trebuie să servească 
cauzei păcii, binelui oameni-

VARȘOVIA. (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. a transmis un 
rezumat al rezoluției generale 
adoptată de cea de-a Vl-a A- 
danare a F.M.T.D.

în rezoluție se spune că a- 
dunarca aprobă darea de sea
mă prezentată de comitetul 
executiv al F.M.T.D. cu pri
vire Ia rolul F.M.T.D. în lupta 
comună a tinerei generații 
pentru pace, independență na
țională, democrație, progres și 
un viitor mai bun, precum și 
activitatea organelor executi
ve ale federației pe perioada 
dintre adunările a 
Vl-a.

F. M. T. D. salută

V-a și a

succesul 
uriaș obținut de cel de-al 
VIH-Iea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de 
la Helsinki.

Așa cum se arată în Rezo
luție, cele mai importante sar
cini ce stau în fața tineretului 
lumii sînt: intensificarea
eforturilor în lupta pentru în
cetarea imediată a tuturor ex
periențelor nucleare, pentru 
încheierea unui tratat cu pri
vire Ia dezarmareă generală, 
totală și controlată, pentru li
chidarea tuturor bazelor stră
ine și crearea de zone tlenu- 
clearizate, pentru rezolvarea 
cît mai grabnică a problemei 
germane, pentru transforma
rea Berlinului occidental în
tr-un oraș liber, pentru solu
ționarea prin tratative a pro
blemelor internaționale liti
gioase.

în rezoluție se menționează 
că F.M.T.D. sprijină Apelul 
către popoarele lumii adoptat 
de Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace

Opinia publică franceză, precum și presa din întreaga Franță au 
manifestat un deosebit interes fa ță de eroicul zbor în Cosmos al 

piloților cosmonauti sovietici Nikolaev și Popovicf. In fotografiejJ 

parizieni, în fața unui chioșc, citind ultimele știri
Foto 1 KEYSTONE—Pari»

Ì

care a avut loc recent la Mos
cova.

Un capitol al acestui docu
ment este consacrat sarcinilor 
tineretului în lupta pentru e- 
lîberarea națională și inde
pendența deplină a popoare
lor asuprite. Tînăra generație 
este chemată la luptă pentru 
lichidarea totală a sistemului 
colonial în toate formele 
manifestările sale.

în rezoluție se arată 
cercurile imperialiste, și, 
deosebi cele din S.U.A., caută 
să subordoneze popoarele 
Asiei, Africii și Americii Lati
ne prin noi forme de asupri
re, exploatare, dominație colo
nialistă. Datoria tineretului 
este să lupte pentru zădărni
cirea planurilor imperialiste.

Consîderînd că lupta pentru 
apărarea democrației în țările 
capitaliste, lupta împotriva 
dominației monopolurilor și a 
fascismului arc o mare impor
tanță, F.M.T.D. își exprimă în 
rezoluție solidaritatea cu tine
retul și cu forțele democrati
ce din lume care luptă pentru 
libertate, democrație, împotri
va regimurilor impuse de mo
nopoluri, împotriva forțelor 
reacționare.

Adunarea consideră necesar 
să se organizeze acțiuni co
mune cu diferite curente ale 
mișcării internaționale a tine
retului, care doresc să contri
buie Ia întărirea păcii și inde
pendenței popoarelor, Ia cuce
rirea unui viitor mai bun pen
tru noile generații, la cauza 
democrației și păcii.

Cea de-a Vl-a Adunare a 
F.M.T.D. adresează din nou 
tinerei generații din întreaga 
lume chemarea : Să nc unim 
în numele păcii pe pămînt, în 
numele independenței națio
nale, al democrației, progresu
lui, și al unui viitor mai bun.

Succes deplin
R.D.G. — studenji ai facultă
ților. muncitorești de arte fru
moase din Drezda în practică.

Caia de filme
românești
la Cairo

CAIRO. — Ambasada R. P. 
Romîne Ia Cairo a organizat 
Ia 14 august o gală de filme 
romînești. Au fost prezentate 
filmele „S-a furat o bombă” 
și „Post restant”.

La gală au participat Abdel 
Khalek Hassouna, secretar ge
neral al Ligii Arabe, funcțio
nari superiori din diferite mi
nistere și instituții guverna
mentale ale R.A.U., numeroși 
oameni de artă și cultură, zia
riști. Au participat șefi și 
membrii unor misiuni diplo. 
matice acreditați Ia Cairo.

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

Congresului U.I. S. !

Pregătiri la Moscova

GENEVA 17 (Agerpres). — 
Ședința plenară din 
a Comitetului celor 
pentru dezarmare a 
sacrată în întregime 
problemei încetării 
țelor nucleare.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul R. P. Romîne, Mircea Ma- 
lița, a subliniat la început 
semnificația istorică a zboru
lui în grup al cosmonauților 
sovietici, adresînd felicitări 
eroilor oosmonauți sovietici, 
savanților și tehnicienilor, care 
au făcut posibile aceste rea
lizări.

Referindu-se la lucrările de 
pînă acum ale comitetului, M- 
Malița a subliniat, că, jude-- 
cînd după comportarea dele-< 
gaților americani, se constată 
că ceea ce îi preocupă nu este 
încetarea experiențelor, ci 
cum să se poată ajunge la 
inspectarea și controlarea te
ritoriului altor țări. „Condiții 
obiective pentru a se încheia 
un tratat de interzicere a ex
periențelor cu arma nucleară 
există — a spus reprezentan
tul R. P. Romîne. Viața și 
știința dovedesc că toate ex
periențele nuclare indiferent 
de mediul în care se efectuea-

17 august
18 state, 

fost con- 
discutării 
experien-

pentru primirea
„fraților cosmici

Puternicul ecou internațional
MOSCOVA 17 Corespondentul 

Agerpres transmite : Sîmbătă so
sesc la Moscova cosmonauții An
drian Nikolaev și Pavel Popovici. 
Capitala se pregătește să le facă 
o primire triumfală. La fel ca 
toți oamenii sovietici, inoscovi- 
ții, 6Înt cuprinși de nemărginită 
bucurie în fața noii victorii epo
cale obținute în cucerirea cosmo
sului, Despre „Șoim” și despre 
„Vultur” se vorbește cu drag 
peste tot, de parcă ar fi membri 
ai fiecărei familii sovietice.

Numeroase străzi și piețe ale 
capitalei sovietice au îmbrăcat 
haina de sărbătoare. Pe traseul 
pe care-1 vor urma „frații cos
mici”, începînd cu aeroportul 
Vnukovo și sfîrșind cu Piața 
Roșie, fîlfîie drapele și sînt 
expuse panouri cu cuvinte calde 
de salut adresate pionierilor Cos
mosului, oamenilor de știință, 
proiectanților, inginerilor și

muncitorilor care au realizat mi
nunatele nave cosmice.

Pe fațadele clădirilor Bulevar
dului Lenin — noua arteră do 
mare circulație din Capitală — 
sînt expuse portrete ale explo
ratorilor Universului — Iuri Ga- 
garin, Gherman Titov, Andrian 
Nikolaev ți Pavel Popovici.

Strada Gorki, Piața Manejului, 
ca ți cartierele din împrejurimi, 
sînt, de asemenea, împodobite ca 
în zilele marilor sărbători. In 
Piața roșie, care va fi centrul 
festivităților, totul îți încînlă 
privirile. Vechiul zid al Krem
linului este împodobit, conform 
tradiției, cu mari covoare pito
rești purtînd stema de stat a 
U.R.S.S. și stemele republicilor 
unionale.

Au mai rămas puține ore pînă 
la sosirea cosmonauților, care 
sînt așteptați cu emoție de toți 
locuitorii marii capitale.

al strălucitei performanțe
cosmice sovietice

S. U. A

★

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 au
gust, Moscova a întâmpinat pe 
familiile eroilor Cosmosului 
care au sosit în capitală, unde 
se fac pregătiri pentru pri
mirea solemnă a lui Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici.

Din Ceboksarî au sosit mama 
lui Andrian Nikolaev, Ana A- 
lexeevna, frații săi Ivan și 
Piotr și sora lui, Zina.

Din satul ucrainean Uzin au 
sosit tatăl și mama lui Pavel 
Popovici. împreună cu ei au 
sosit frații eroului cosmonaut, 
Piotr și Nikolai, și sora lui 
Maria.

De la Moscova, părinții eroi
lor au vorbit la telefon cu fiii 
lor care se odihnesc, după zbo
rul lor istoric, înainte de a 
sosi la Moscova.

Luînd cuvîntul la televiziu
ne, părinții și rudele cosmo
nauților au vorbit despre An-

★

drian și Pavel care au efec
tuat un zbor fără precedent în 
Cosmos.

„Doi în Cosmos"
MOSCOVA. — în capitala 

Uniunii Sovietice a fost pusă 
în vînzare cartea intitulată 
„Doi în Cosmos“, o ediție spe
cială a bibliotecii T~— 
consacrată 
fără 
ților sovietici Andrian Niko
laev și Pavel Popovici.Pe - - - - -
portacele în legătură cu zbo
rul de lungă durată al nave
lor cosmice „Vostok-3“ și 
„Vostok-4", volumul cuprinde 
biografiile celor doi cosmo
nauti.

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Iată ce au răspuns cîțiva 
locuitori ai New York-ului 
cînd un reporter al ziarului 
„New York Herald Tribune“ 
i-a oprit în stradă și i-a rugat 
să comenteze zborul în grup 
al cosmonauților sovietici.

Robert Overman, inginer: 
„Se poate afirma fără exage
rare că zborul face o impresie 
colosală. Cred că rușii nu se 
afli departe de zborul omu
lui în Lună. S-ar putea ca a- 
nul viitor să asistăm la o în
cercare a lor. Noi am rămas 
foarte mult în urmă — mult 
mai mult decît credeam îna
inte. După părerea mea acum 
nu ne rămâne altceva de făcut 
decît să încercăm să recupe
răm ceea ce am pierdut".

Joshua Steward, contabil : 
„Bineînțeles că sînt bucuros că 
s-au înapoiat cu bine. Pare-se 
că rușii vor ajunge în Lună 
înaintea noastră. Probabil că 
ne-au întrecut considerabil și 
va trebui 
urmă“.

jutorul unor rachete care vor 
transporta piesele lor în Cos
mos. Zborul sincronizat al ce
lor două nave sovietice a a- 
propiat ziua călătoriilor inter
planetare.

să-i ajungem din

R P. Chineză
„Izvestia", 

raidului sideral 
precedent al cosmonau-

lingă documentele și re-

17 (Agerpres). — In-PEKIN
tr-un interviu acordat cores
pondenților agenției TASS și 
ziarului „Pravda“, Țzian Siue- 
sen, cunoscut om de știință 
chinez, directorul Institutului 
de cercetări științifice în do
meniul mecanicii al Academiei 
de Științe a R. P. Chineze a 
subliniat că zborul cosmic sin
cronizat al navelor a apropiat 
rezolvarea problemei creării 
de stații interplanetare cu a-

Anglia
LONDRA 17 (Agerpres). — 

„Sînt entuziasmat de noul 
triumf al Uniunii Sovietice, 
care a plasat pe orbită, simul
tan, două nave cosmice" — a 
declarat într-o convorbire cu 
un corespondent al agenției 
TASS John Datton, secretar 
general al Uniunii oamenilor 
de știință din Anglia. Arătînd 
că uniunea „urmărește cu un 
deosebit interes succesele rea
lizate de U.R.S.S. și S.U.A. în 
domeniul cercetării cosmice“, 
secretarul general și-a expri
mat speranța că „colaborarea 

• internațională va accelera 
progresul continuu".

R. Innes, președintele orga
nizației „știința în slujba pă
cii", a felicitat, în numele or
ganizației sale, pe cei doi cos
monauti și întregul popor so
vietic pentru această remarca
bilă realizare tehnică și știin
țifică.

rație, scris ziarul „Tempo". Ace
la cere știe că în tehnica cos
mică o fraefiune de secundă și a 
mia parte a milimetrului precum 
și cele mai mici modificări ale 
temperaturii au o uriașă însemnă
tate, acela poate înfelege cu ușu
rință ce uriaș progres a obținut 
tehnica sovietică.

Ea a creat, probabil, comori ini
maginabile în electronică care în 
domeniul vitezei și preciziei de
pășesc cele mai fantastice presu
puneri".

Ziarul „Unita" scrie că „toată 
frumusețea acestui zbor dublu în 
Cosmos constă în aceea că este 
o realizare a oamenilor, că acest 
zbor este o dovadă elocventă a 
năzuinfei spre progres, spre cu
noștințe, spre libertate și fericire, 
năzuință de care este animată în
treaga omenire.

Recunoașteri
americane

Italia
ROMA 17 (Agerpres). — Ziare

le italiene continuă să comenteze 
pe larg zborul navelor cosmice 
„Vostok-3“ și „Vostok-4“.

„Lansarea și zborul sincronizat 
pe orbite apropiate a două mari 
nave cosmice cu un om la bord 
dovedesc în mod clar precizia 
programului, ceea ce trezește nu 
numai uimire, ci și o mare admi-

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Reu- 
ter, Brainerd Holmes, directorul 
programului american al zboruri
lor cosmice cu oameni a declarat 
la 16 august la Blacksburg (statul 
Virginia) că Statele Unite nu vor 
avea posibilitatea să lanseze si
multan doi cosmonaut!, așa cum 
au tăcut sovieticii, intrucit Admi
nistrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) nu dis
pune decît de o singură rampă de 
lansare a rachetelor de tipul 
„Mercury-Atlas".

ză pot fi descoperite și iden
tificate cu ajutorul mijloace
lor naționale de detectare e- 
xistente. Dar — a adăugat el
— realizarea unui acord este 
împiedicată de poziția S.U.A. 
și a Marii Britanii în problema 
experiențelor nucleare subte
rane“. După cum a arătat M. 
Malița, declarațiile reprezen
tanților americani și englezi, 
potrivit cărora asemenea ex-, 
periențe nu ar putea fi de-* 
tectate, au fost infirmate prin
tre alții și de reprezentanta 
Suediei.

Au trecut exact patru luni
— a continuat M. Malița — 
de cînd comitetului nostru i-a 
fost prezentat memorandumul 
celor opt țări neutre care a 
fost conceput să ofere o bază 
pentru tratative. Uniunea So
vietică, celelalte țări socialiste 
reprezentate aici, au acceptat 
memorandumul ca bază a tra
tativelor. Regretăm că pu
terile occidentale s-au menți
nut și se mențin în fapt pe 
poziția neacceptării memoran
dumului. Acum — a declarat 
reprezentantul romîn — de
pinde numai de puterile occi
dentale ca pe această bază să 
se ducă tratative reale și să 
se realizeze un acord asupra 
încetării tuturor experiențelor 
nucleare".

Șeful delegației U.R.S.S., 
,V. Kuznețov, a făcut o scur
tă prezentare a situației create 
înainte de începerea activită
ții Comitetului 
martie a.c.

în continuare 
pre motivele 
S.U.A. insistă asupra 
lor nefundamentate privind 
inspecția obligatorie, sistemul 
de control internațional etc., 
V. Kuznețov a spus: „Ajun
gem tot mai mult la concluzia 
că divergențele în problema 
controlului și inspecției sînt 
provocate de S.U.A. numai 
pentru a duce în impas rezol
varea problemei cu privire la 
încetarea experiențelor“.

în încheierea cuvîntării sale 
V. Kuznețov a declarat că de
legația sovietică va studia cu 
atenție cuvintarea reprezen
tantului Braziliei și că ea con
sideră că propunerea privind 
stabilirea unei date pentru în
cetarea experiențelor nucleare 
merită o atenție deosebită.

Comitetul a hotărît să con
tinue discutarea problemei cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare în ședințe ple
nare pînă cînd va fi epuizată 
lista tuturor vorbitorilor în 
această problemă.

zi se deschide la 
Leningrad cel de-al 
Vll-lea Congres al 
Uniunii Internaționale 
a Studenților, eveni
ment important în 
viața mișcării inter

naționale studențești. La Congres 
sînt reprezentate uniuni și orga
nizații studențești din aproximativ 
90 de țări aie lumii. Congresul 
va dezbate problemele participă
rii studenților la lupta pentru paco 
și independență națională, pentru 
drepturi democratice, pentru satis
facerea cerințelor lor specifice.

Reflectînd și exprimînd prin în
treaga sa orientare și activitate 
preocupările și aspirațiile cele 
mai arzătoare ale studențimii 
progresiste de pretutindeni, U.I.S. 
și-a cîștigat un mare prestigiu în 
rîndurile studenților din toate ță
rile lumii. O vie ilustrare în acest 
sens o constituie faptul că numai 
în ultimii doi ani, 15 noi organi
zații naționale studențești și-au 
exprimat dorința de a se înscrie 
în U.I.S.

Studenții sînt o parte compo
nentă a popoarelor și ca atare ei 
pot să-și rezolve revendicările 
doar prin participarea activă la 
lupta generală pentru soluționa
rea problemelor esențiale ale 
contemporaneității — menținerea 
păcii, promovarea coexistenței 
pașnice, dobîndirea independenței 
naționale de către popoarele a' 
flate sub jugul colonial. Tocmai 
pe această poziție, care cores
punde intereselor și năzuințelor 
studențimii, se situează U.I.S.

Fiind cea mai puternică și mai 
reprezentativă' organizație inter
națională studențească, U.I.S. mi
litează cu consecvență pentru 
cooperare și unitate în mișcarea 
studențească internațională pe 
platforma luptei pentru pace și 
progres. U.I.S. se pronunță ferm 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, soluționarea ex
clusiv pe cale pașnică a proble
melor litigioase, dezvoltarea co
laborării între toate țările pe baza 
principiilor 
încheierea 
Germania, 
rîre lupta 
națională,

coexistenjei pașnice, 
tratatului de pace cu 
U.I.S. sprijină cu hotă- 

pentru independentă 
democrație și. progres

social, împotriva colonialismului 
și imperialismului. Strîns legat de 
acestea, în întreaga sa activitate, 
Uniunea Internațională a Studen
ților a sprijinit și sprijină efortu
rile pentru satisfacerea cerințelor 
specifice ala studențimii ca, re
forma și democratizarea învăjă- 
mîntului, dezvoltarea activității în 
domeniul culturii, știinjei, turis
mului, sportului, presei studen- ' 
țești etc.

Cel de-a| Vll-lea Congres al 
U.I.S. are menirea de a face o 
analiză multilaterală a activității 
U.I.S., de a prilejui un larg schimb 
de experiență în ce privește me
todele și acțiunile bune ale U.I.S. 
și organizațiilor naționale studen
țești. Congresul are menirea de a 
contribui la mobilizarea mai largă 
și la unirea tuturor forțelor miș
cării internaționale studențești pe 
platforma comună a luptei pen
tru pace și progres.

împreună cu studențimea pro
gresistă de pretutindeni, studen
ții din Republica Populară Romînă 
salută Congresul ca pe un impor
tant eveniment. Studenții romîni, 
care au cinstea de a se număra 
printre fondatorii U.I.S., și-au adus 
și-și aduc aportul la activitatea 
U.I.S., la dezvoltarea cooperării 
și realizarea unității mișcării stu
dențești internaționale. Uniunea 
Asociațiilor Studenților din Ro- 
mînia dezvoltă continuu legăturile 
de prietenie și colaborare cu ti
neretul și studenții de pretutin
deni care -militează pentru pace 
și progres. Studenții din țara 
noastră, a căror muncă și ale că
ror năzuințe sînt indisolubil le
gate de lupta poporului muncitor 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste, însuflețiți de principiile 
coexistenței pașnice și prieteniei 
întră popoare, își aduc, alături 
de studenții iubitori de pace și 
progres din întreaga lume, con
tribuția la triumful cauzei păcii.

La actualul Congres al U.I.S., 
delegația U.A.S.R., exprimînd nă
zuințele studențimii noastre, își 
va aduce aportul la rezolvarea 
importantelor probleme ce se vor 
dezbate.

Succes deplin celui de-al Vll- 
lea Congres al Uniunii Internațio
nale a Studenților I

Cuvintarea președintelui Sukarno

celor 18 în

vorbind des- 
pentru care 

cererii

BERLIN. — La 16 august 
Paul Wandel, locțiitorul mi
nistrului Afacerilor Externe 
al R.D.G. a primit pe repre
zentanții diplomatici ai Bul
gariei, Cehoslovaciei, Poloniei, 
Rominiei, Ungariei și Uniunii 
Sovietice acreditați pe lingă 
guvernul R. D. Germane și 
Ie-a remis spre informare gu
vernelor lor o copie a notei 
guvernului R. D. Germane, 
adresată Ministerului Afaceri
lor Externe al R. F. Germane, 
referitoare Ia actul agresiv 
săvîrșit de trupele de grăni
ceri vest-germane la 14 au-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA 8 București, Piața „Scânteii^ Țel. 17.60.10, Tiparul s Combinatul Poli grafic „Casa ScînteiT,

DJAKARTA 17 (Agerpres). 
TASS transmite: 
gust cu prilejul 
proclamării independenței In
doneziei, în fața palatului 
Merdeka a avut loc o ceremo
nie festivă, la care președin
tele Sukarno a rostit o amplă 
cuvîntare.

Vă pot anunța oficial, a de
clarat președintele, că la 1 oc
tombrie va lua sfîrșit istoria 
colonialismului olandez în 
Irianul de vest. La 1 octombrie 
pe întregul teritoriu al Indo
neziei, de la Sabang la Me- 
rauke, nu va mai fîlfîi drape
lul olandez.

La 17 au- 
aniversării

A- 
de

★

HAGA 17 (Agerpres). — 
cordul cu privire la Irianul 
vest a fost primit cu sentimen
te diferite în Olanda. în cercu
rile oficiale domnește, după cum 
relatează agenția France Presse, 
amărăciune, pentrucă avîntul 
luptei de eliberare din acest 
străvechi teritoriu indonezian 
le-a silit să dea înapoi și să 
accepte restabilirea unității na
ționale a Indoneziei. Neputîn- 
du-și acuza propria neputință, 
cercurile guvernamentale 
îndreaptă nemulțumirea 
triva aliaților lor din i 
N.A.T.O., învinuindu-i că nu au

iși 
împo- 
cadrul

la granița de stat *gust 
R.D.G.

DELHI 
coloniale 
dichery, 
Yanaon au 
de drept către India. La 27 
iulie, Adunarea Națională 
franceză a ratificat tratatul cu 
privire la transferarea aces
tor teritorii, poporului indian, 
stăpinul lor legitim.

LONDRA. — „Guvernul și 
poporul Yemenului consideră 
nule și neavenite rezultatele 
conferinței de la Londra a re
prezentanților guvernului bri-

— Fostele posesiuni 
ale Franței Pon- 

Karikal, Mahe și 
fost transferate

Nu vrem să tolerăm colonia
lismul, a spus Sukarno, 
vrem să fim liberi, să ne con
struim în mod liber statul, 
conform dorințelor noastre. 
Îndrăgim libertatea, vrem să 
trăim în prietenie cu toate po
poarele, dar dacă libertatea 
noastră va fi în primejdie, vom 
opune rezistență.

Președintele a subliniat ci 
lupta pentru Irianul de vest a 
necesitat o mare încordare a 
forțelor întregului popor in
donezian. Cu toate acestea, 
poporul indonezian a dobindit 
mari succese în construirea și 
consolidarea republicii.

★

acordat Olandei tot ajutorul care 
era de așteptat din partea lor.

Oamenii simpli din Olanda au 
primit însă cu hucurie, după 
cum relatează France Presse, 
știrea semnării acordului.

Revista „Socialistise Perspek
tiv” acuză guvernul și pe oa
menii politici olandezi că, îm- 
piedicînd retrocedarea la timp 
a Irianului de vest, s-au făcut 
răspunzători pentru moartea 
unor tineri olandezi trimiși să 
apere o cauză nejustă.

„Poporul olandez, scrie re
vista, are tot dreptul să tragă 
guvernul la răspundere”.

tanic, ai protectoratului Fe
derației Arabiei de sud și ai 
coloniei Aden, care prevăd in
trarea coloniei Aden în Fe
derația Arabiei de sud“, se 
spune într-un comunicat dat 
publicității la 17 august de le
gația Yemenului la Londra.

RANGOON. — Buletinul 
informativ al Consiliului Re
voluționar al Birmanie! publi. 
că o știre în care se spune că 
guvernul Birmaniei a adoptat 
hotărîrea de a introduce 
cursuri de limba rusă în șco
lile și universitățile țării.


