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Plecarea tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej

au urcat pe bordul transatlan* 
ticului „Queen Mary". La ora 
12, ora locali (ora 18, ora

Bucureștiulul) transatlanticul 
a ridicat ancora, indreptin- 
du-se spre Europa.

DIN FIER VECHI, S« extinde acțiunea

OTEL NOU!
Toate schimburile 

la nivelul celor de zi

• Pentru mobilizarea unui 
număr cît mai mare de tineri 
la acțiunea patriotică de 
strîngere a fierului vechi mul
te organizații de bază U.TJtf. 
din raionul Petroșani au or
ganizat o săptămînă a strînge- 
rii fierului vechi.

Drept rezultat, numai în 
primele 10 zile din luna oc
tombrie au fost strîns* 115 
tone fier vechi. De la începu
tul anului și pînă în prezent 
brigăzile utemiste d« munca 
patriotică din Valea Jiului 
printre care se evidențiază 
cele de la minele Lupeni, Lo- 
nea, Vulcan au strîns și pre
dat pentru oțelăriile hunedo- 
rene peste 1.400 tone fier 
vechi.

• Pionierii și școlarii din 
cele 35 de școli din raionul 
Cujmir începînd munca de 
învățătură au reluat cu entu
ziasm și una din acțiunile lor 
obișnuite : colectarea fierului 
vechi. Pentru stimularea aces
tei acțiuni între școli a fost 
organizată o întrecere. De la 
începutul noului an școlar și 
pînă acum, deși aceasta re
prezintă o perioadă destul de 
scurtă, a fost colectată și pre
dată I.C.M. cantitatea de 11 
tone fier vechi.

• Tineretul din regiunea 
Constanța desfășoară o ampli 
acțiune pentru colectarea fie
rului vechi. Pînă acum or
ganizațiile U.T-M. au predat 
I.C.M. 2317 tone fier vechi. 
Cea mai mare cantitate au 
predat tinerii din organizațiile 
U.T.M. din orașul Constanța : 
624 tone. Dintre acestea, frun
tașă este organizația de la 
D.R.N.M. care a predat I.C.M. 
110 tone în plus față de an
gajamentul ce și‘l luase.

Rezultate frumoase în a- 
ceasta acțiune au dobîndiț și 
tinerii din raionul Negru 
Vodă care au predat peste 
plan 4 vagoane și jumătate 
de fier vechi. în acest raion 
ra luat inițiativa ca o zi pe 
săptămînă să fie rezervată 
colectării fierului vechi. Cele 
mai mari cantități le~au strîns 
organizațiile U.T.M. din gos
podăriile colective Cobadin. 
Topraisar, Bărăganu și Cum
păna care au predat între 3 si 
8 vagoane fier vechi.

Oțelăriile patriei noastre au 
nevoie de cantități tot mai 
mari de metale vechi, atît de 
necesare la producerea oțelu
lui.

Este bine de știut că dintr o 
mie de tone de fier vechi in
trodus în cuptorul Martin îm
preună cu fonta respectivă se 
obțin 2 000 tone de oțel. Fără 
fier vechi este de neconceput 
producția oțelului de calitate 
superioară. Elaborarea oțelului 
numai pe bază de fontă ar 
lungi foarte mult șarja, ar re
duce considerabil productivita
tea cuptoarelor ceea ce ar În
semna o producție mică de 
oțel. Deci, stringerea, colecta
rea și predarea fierului vechi 
este o datorie patriotică de 
cinste și onoare, un mijloc 
prin care tineretul poate con
tribui și pe această cale la în
florirea patriei noastre scum
pe.

întreprinderea pentru Colec
tarea Metalelor are ca obiec
tiv aprovizionarea cuptoarelor 
cu hrana lor zilnică, fierul 
vechi. Această activitate poate 
fi încununată de succes cu 
sprijinul entuziast al tinerilor 
muncitori și tehnicieni, țărani 
muncitori, pionieri și școlari.

Utemiștii și pionierii, prin 
acțiunile întreprinse au colec
tat cantități însemnate de me
tal, care au luat drumul oțeiă- 
riilor. In multe duminici ca și 
in zilele săptămînii. in orele 
libere, tinerii din brigăzile ute- 
miște de muncă patriotică din 
toate regiunile țării au parti
cipat cu însuflețire la acțiuni 
de stringer© a fierului vechi, 
sprijinind astfel lupta oțelari- 
lor pentru sporirea producției 
de metal.

Recent doar în 2 zile, 5 și 6 
octombrie a c. elevii de la 
Școala mixtă nr. 2 Satu Mare, 
au strîns și predat la I.C.M. 
24.840 kg fier vechi.

Rezerve de fier vechi mai 
sînt încă pretutindeni. De 
pildă chiar intr-o regiune un
de acțiunile pentru colectarea 
fierului vechi au fost bine or
ganizate 
rești — 
cantități 
colectate.
11 S.M.T.-uri și 
uri, există cca 
fier vechi rezultat 
necasate. Astfel la
poru există 150 de tone de 
metal vechi, Ia S.M.T. Titu 140 
tone etc. In numeroase comu
ne ca Olteni, Licurici. Ga- 
lăteni se găsesc în curțile 
oamenilor diferite mașini a- 
gricole vechi stricate care 
constituie o sursă impor
tantă de fier vechi. Și exem
ple de acest fel se pot da din 
fiecare 
raion.
căutat 
curțile 
gospodăriilor, în schelele pe
trolifere, în unitățile C.F.R.

Strîns și predat Întreprinderii 
noastre el iși găsește o nouă 
utilizare, sporind produsele 
industriei.

Munca entuziastă a tinerilor 
trebuie să fie sprijinită cu 
toată răspunderea de lucră
torii din cadrul secțiilor re
gionale ale întreprinderii 
noastre, din cadrul depozite
lor de metale vechi. In unele 
regiuni cum ar fi de pildă Iași 
și Cluj, cantități însemnate de 
fier vechi colectate de tineri, 
au zăcut multă vreme, iar în 
unele locuri mai zac și acum, 
nepreluate de depozitele noas
tre pentru a fi apoi expedia
te. Astfel de lucruri nu tre
buie să se mai intîmple. Lu
crătorilor din cadrul I.C.M. Ie 
revine sarcina de a stimula și 
ajuta munca tinerilor pen
tru colectarea fierului vechi. 
Ei au datoria să preia imediat 
cantitățile de fier vechi colec
tate de tineri și să elibereze 
formele de primire organiza
țiilor U.T.M.

Este o datorie patriotică a 
tuturor, aceia de a string© și 
preda depozitelor I.C.M. fie
rul vechi ! Orice cantitate cît 
de mică de metal vechi este 
folositoare; o bucățică oareca
re de fier vechi poate consti
tui un șurub dintr-o viitoare 
mașină.

Pentru forarea cît mai ra
pidă și economică a sondelor, 
petroliștii de la Întreprinderea 
de foraj Ploești extind acțiu
nea „toate schimburile la ni
velul celor de zi". In munca 
lor, colectivele de sondori din 
cele patru sectoare de foraj, 
care lucrează în schimburile 
de după-amiază și de noapte 
sînt sprijinite de ingineri și 
brigadieri cu experiență. în 
cadrul sectoarelor de foraj sînt 
inițiate schimburi de experien
ță între petroliști pentru ex
tinderea metodelor de lucru 
bune, în special a metodei de 
foraj cu turbina.

în felul acesta schimburile 
de după-amiază și de noapte 
nu numai că au ajuns la nive
lul schimburilor de dimineață

dar în unele cazuri le-au și în
trecut. în sectorul de foraj 
Liliești, de exemplu, sondorii 
conduși de I. Potecă, au depă
șit în schimburile de noapte 
cu 5-10 la sută viteza de fo
raj din schimburile de zi, con
tribuind la forarea unor sonde 
cu 10-15 zile înainte de vreme 
și la realizarea de însemnate 
economii.

Succese asemănătoare au în
registrat în schimburile de 
după-amiază și de noapte și 
sondorii din echipele conduse 
de comunistul Ion Lisandru, 
din sectorul de foraj Berea, 
Ion Savu, din sectorul de fo
raj Moreni și din alte brigăzi 
de foraj.

(Agerpres)

DRAGU NICOLAE 
directorul Întreprinderii pentru 

Colectarea Metalelor I

Aparate 
produse

medicale 
în țară

YORK 12. - Trimisul 
Agerpres transmite : 
octombrie tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorul delegației R. P. Ro
mine la cea de a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a părăsit New Yorkul, indrep- 
tîndu-se spre patrie. împreună 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej au plecat tovarășii Ștefan 
Voltec și Leonte Rău tu.

La cheiul 90 din portul New 
York au fost de față la ple
care tovarășii Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Romine, Silviu Brucan, repre
zentantul permanent al R. P. 
Romine la O.N.U., George 
Macovescu, ministrul R. P. Ro
mine Ia Washington, membrii 
supleanți și consilierii delega
ției R. P. Romine la sesiunea 
Adunării Generale, membri ai 
legației R. P. Romine la Wa
shington, ziariști.

Un 
brilor 
lingă 
Unite
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ște
fan Voitec și Leonte Răutu 
buchete de flori.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ștefan Voitec și Le
onte Răutu și au luat apoi ră
mas bun de la cei prezenți și

grup de copii ai mem- 
misiunii romi ne de pe 
Organizația Națiunilor 
au oferit tovarășilor

— regiunea Bucu- 
exlstă

de fier
La un

Numeroase unități sanitare 
din țara noastră au fost do
tate cu noi aparate și instru
mente medicale produse de în
treprinderile „Electrotehnica", 
„Industria Optică Romînă", 
„Termotehnica", „Grigore Pre
oteasa" și „Industria tehnică 
medicală" din Capitală.

Numeroase spitale, policli
nici și laboratoare au fost în
zestrate cu electrocardiografe 
folosite la depistarea și di
agnosticarea afecțiunilor car
diace, aparate Roentgen 
microradiofcto, punți Kohl- 
rausch pentru determinarea 
rezistivității plasmei sangvine, 
saltele antidicubitus necesare

bolnavilor în perioada trata
mentului poliomielitei și al al
tor boli, fotometre pentru e- 
fectuarea analizelor de labora
tor etc. Pentru cabinetele de 
stomatologie a fost realizat 
unitul dentar de mare turație 
care din punct de vedere teh
nic satisface cerințele moder
ne.

Copil oi membrilor misiunii R.P. Romine de pe lingă O.N.U. 
oferâ flori tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Telefoto din NEW YORK)

(Agerpres)

Cercul de navomodeliști de 
la Casa pionierilor din Cluj 

este in plina activitate I

Expoziția artiștilor 
plastici amatori 

din Onești
La Casa de Cultură din 

Onești s-a deschis de curind 
o expoziție cu lucrări ale ar
tiștilor plastici amatori. Sînt 
expuse picturi, lucrări de gra
fică, sculpturi, inspirate din 
realitatea construcției socia
liste în patria noastră. Pic
turi ca „Barajul de la Bicaz" 
de S. Comănescu ; „Strungar" 
de Violeta Adame seu; „Com
binatul de cauciuc" de Petre 
Varareanu si altele se bucură 
de aprecierea vizitatorilor ex
poziției.

Această 
chisă in 
bienal al 
amatori.

„48 însctiți ~
48 absolv

încă mari 
vechi ne- 
număr de
4 G.A.S.-
730 tone 

din utilaje 
S.M.T. To

regiune, din fiecare 
Fierul vechi trebuie 

și colectat 
întreprinderilor,

Foto : S. NICUȘOR

expoziție este des- 
cadrul concursului 

artiștilor plastici

AL. BEJAN 
tehnician

ZAHARIA SÎNGEORZAN 
muncitor-elev in el. a IX-a 

Școala medie serală

Simpozion 
George Enescu"

La Școala medie serală din 
llva Mică (Năsăud) s-a orga
nizat recent, din inițiativa or
ganizației U.T.M., un simpo
zion cu tema „George Ene* 
seu". Despre opera marelui 
compozitor și interpret romin 
a vorbit tov. prof. Raiman 
Zintz după care au urmat 
discuții și o audiție muzicală. 
Organizația U.T.M. a luat 
hotărirea ca In viitor să or
ganizeze periodic simpozioane 
muzicale, ele ajutind la dez
voltarea gustului pentru mu
zică al muncitorilor-elevi.

opiniaecpubfică | De ce doar martori?

i Inovatorul Romulus Moldo
van, strungar la Uzinele „Me- 
trom" din Orașul Stalin, 
discuta cu tovarășul său de 
muncă, Kovacs Ion, despre 

noua sa inovație.

Foto : S. NICULESC'J

Prin sporirea indicilor 
de utilizare

Indicele de utilizare a fur
nalelor de la Uzinele „Victo
ria" Călan a crescut în trimes
trul III cu 19,3 la sută față de 
plan. Asigurind un ritm spo
rit de funcționare a agregate
lor, furnalișiii au produs în 
prima decadă din această lu 
nă, peste prevederile planului, 
aproape 1.690 tone de fontă. 
La furnalul nr. 1, s-au obți
nui in luna aceasta, în medie, 
zilnic cite 141 kg fontă la fie
care m.c. volum util furnal 
peste indicele planificat.

Indicii sporiți de utilizare a 
agregatelor de la această uzi
nă au asigurat obținerea unei 
producții mai mari și cu chel
tuieli mai mici. De la începu
tul anului Jurnaliștii de la Că
lan au realizat, în afara sar
cinilor de plan, 17.38* tone de 
fontă și au economisit, prin 
reducerea prețului de cost, 
2.500.090 de lei.

(Aserpres)

Nu de mult, la Tribunalul 
popular al raionului „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală a 
fost judecată Elena Ursăres- 
cu, o tînără în vîrstă de 20 
de ani. S-ar fi cuvenit ca la 
vîrsta ei folosind minunatele 
condiții de muncă și învăță
tură create de societatea 
noastră, să muncească cu 
drag, să învețe, să trăiască o 
viață demnă, cinstită. Dispre- 
țuind munca ea însă, nu 
mai avea de mult o ocupație 
cinstită ci, plecată de acasă 
fără știrea părinților, trăia 
din „cadourile" unor cunoș
tințe ocazionale, petreeîndu-și 
vremea în chefuri și hoină
reală fără căpătîi.

în ziua procesului au apă
rut în sală și martorii : cîțiva 
bărbați, cunoștințe ale incul
patei. S-au așezat la locurile 
lor liniștiți și gravi, cu aerul 
unor oameni serioși, chemați 
să ajute justiția noastră popu
lară. La întrebările instanței, 
fiecare dintre ei a răspuns 
scurt :

— O cunosc. E o femeie u- 
șuratică. Merită să fie pedep
sită așa cum cere legea. Apoi, 
potrivindu șj frumușel gule- 
lul cămășii proaspăt scrobită 
își reluau locul în rîndurile a- 
sistenței.

Procesul a luat sfîrșit. De
licventa a fost condamnată 
la 9 luni închisoare corecțio- 
nală pentru comportarea ei 
imorală în viață. Fără îndo
ială, ea și-a meritat pe deplin 
pedeapsa. Și nimeni dintre

la proces 
compăti-

cel care au asistat 
nu s-a gîndit s-o 
mească. Prin faptele imorale 
săvîrșite ea a încălcat în mod 
grav regulile noastre de con
viețuire socialistă.

Să ne întoarcem 
martori. Erau ei, în 
numai martori ? Să 
o clipă, dincolo de 
sarului, viața și preocupările 
lor.

loan Spetie din str. Vasile 
Lascăr nr. 12 și 
Mihai Marin din 
tin Nacu nr. 2 
radiofoniști. în 
ei și-au făcut 
însă o ocupa
ție din a acosta 
tinere pe stra
dă. Așa au „cu- 
noscut-o“ și pe 
Elena. „Eram 
în drum spre prietenul meu — 
povestește Mihai Marin într-o 
declarație — cînd am cu
noscut o cetățeancă pe nume 
Elena. Am intrat în discuție 
cu ea, iar mai tîrziu i-am pro
pus să mergem acasă la Spe
tie, să ne distrăm împreună"...

Acum, la proces cei doi 
prieteni se arătau din cale a- 
fară de indignați.

— E o femeie imorală, îmi 
dau foarte bine seama de 
asta, a spus la proces loan 
Spetie. Dar cum și-a dat el 
seama „de asta" abia în fața 
instanței ? Doar nu trecuseră

însă la 
acest caz, 
cercetăm 
filele do-

prietenul său 
str. Constan- 
lucrează ca 
orele libere,

de cît cîteva zile de cînd și el 
și prietenul său, se aflau în 
tovărășia Elenei! Și n-o cu
noșteau numai de o lună- 
două... Petrecuseră zdoar de a- 
tîtea ori la restaurant, la 
„ceaiuri". Știau că este fugită 
de la părinți și că nu-i place 
munca cinstită.

Elena a ajuns acolo unde a 
ajuns. „O flușturatică» și-au 
zis ei. Dar ia să ne gîndim : 
N-ar fi fost oare de datoria 
lor, ca cetățeni — dacă în
tâmplarea a făcut s-o cunoas
că — s-o ajute să-și schimbe 
purtările șj să trăiască altfel,

poarte ca un individ lipsit de 
orice scrupule. Valentin Cea
chir ar putea să fie tatăl ori
cărui ins din grupul Elenei. 
El are doar 48 de ani. Divor
țat cu ani în urmă și tr-' 
rînd după el din vechea so
cietate, tot soiul de apucă- 
turi hidoase, Ceachir nu nu
mai că duce de multă vreme 
o viață de cloacă, dar răspîn- 
dește în jurul său, acolo 
unde poate, apucăturile șale 
de „don juan“.

Nu se poate să nu atragă 
atenția următorul fapt: Cea
chir apare

cinstit, frumos ? Este evident 
însă că nu viața, gîndurile, 
viitorul Elenei i-a interesat 
pe cei doi „martori". în agen
da lor de „don juani" ea era 
notată ca o simplă „amică" 
de distracție.

Printre „martorii" care au 
depus mărturii împotriva E- 
lenei se află și Valentin Cea
chir din strada Aristide 
Briand nr. 10. E greu să ne 
închipuim un om care să 
treacă cu atîta abilitate prin
tre tovarășii săi de muncă 
drept „serios și cumsecade", 
iar acasă, în afara colectivu
lui în care muncește, să se

ca „martor" la 
încă dduă pro
cese de aceeași 
natură. „Am 
cunoscut-o în- 
tîmplător“ — 
scrie el într-u- 
na din decla- 

este așa. în toate 
este, de fapt,

ții. Dar nu 
aceste cazuri 
vorba nu de vreo „cunoștință" 
întîmplătoare. Din dosarul E- 
lenei reiese că ea a fost adusă 
la locuința lui Ceachir de o 
anume Claudia Lulu Stănes- 
cu. Odată intrată în compa
nia lui, ea a fost împinsă și 
mai mult pe drumul murdar 
pe care a apucat.

Cu ani în urmă, 
petrecut lucrurile și 
dia Lulu Stănescu.

Și iată-1 pe acest 
apărînd în fața instanței ca 
un ins care „vrea" să ajute

așa s-au 
cu Clau-

individ,

la aplicarea legilor noastre 
socialiste! El și-a pus repede 
masca de „martor" într-un 
caz în care se făcea el însuși 
vinovat într-o măsură mult 
mai mare decît inculpatul.

Cînd a fost judecată pentru 
imoralitate ș,i . vagabondaj, 
Claudia, Lulu Stănescu, (do
sar nr. 844/1957) Ceachir s-a 
dus, ca și acum, la tribunal, 
în calitate de „martor". De 
luni de zile însă Claudia lo
cuia în mod clandestin la el 
acasă în timp ce părinții ei, 
din Tîrgoviște, o căutau pre
tutindeni. Și tot în calitate 
de martor apare Ceachir și 
în dosarul nr. 411/980 al ace
luiași tribunal. De trei ori el 
s-a așezat la tribunal, în rîn- 
durile asistenței, întoreîndu-și 
cu fățărnicie prea „distinsu-i“ 
obraz de la boxa acuzaților, 
unde se afla de fapt și pro
priul său loc.

E de neînțeles cum de nu 
s a sesizat procuratura raio
nului „Tudor 
că în persoana 
n-avea de-aface 
„martor" ci cu 
delicvent moral care ar fi tre
buit demult să fie adus pe 
banca acuzării ?

Ceachir, Spetie, Marin... în 
dosarele tribunalului ei apar 
ca martori, 
niei 
mai

Victoria Radu, țesătoare la 
Uzinele textile din Timișoara, 
devenise elevă în clasă a 
VIII-a la școala medie serală 
a întreprinderii. Cită bucurie 
simțea în suflet ! Dorise tare 
mult, ca și colegele ei, sa în
vețe, să urmeze școala medie.

Dar, după dtva timp. Victo
ria lipsi de la o oră. Apoi nu 
veni la școală o zi 
întreagă, pe urmă 
t îteva zile. Prie
tenele ei încearcă 
să-i vorbească, să 
discute cu ea, dar 
ea evita. Le spu
nea că îi vine 
greu. Pînă la ur
mă nu s-a mai 
dus la școală. In 
timp ce prietene
le ei, tovarășele 
ei de muncă în
vățau, biruind mi
cile dificultăți ale 
începutului provocate de fap
tul că' veniseră la școală după 
ani de întrerupere, Victoria a 
dat înapoi.

Ca ea au mai procedat și 
Stanciulov Ladislau șț Zu- 
gravu Eleonora.

Radu Victoria și ceilalți vo
iau să învețe, de asta s-au și 
înscris la școală și puteau fi 
elevi buni. Nu știau însă să-și 
organizeze bine munca, timpul 
de studiu și nefiind nici aju
tați, au tras concluzia pripită 
că nu vor putea urma școala 
serală. Lucrurile s-au în
tâmplat anul trecut. Comitetul 
de partid din întreprindere a 
ajutat organizația U.T.M. să 
se oprească mai mult asupra 
acestor probleme. Cercetarea 
atentă și analiza autocritică a 
muncii comitetului U.T.M. cu 
muncitorii-elevi s-a soldat cu 
introducerea in planul de

Din experiența 
Comitetului 

U. T. M.
al Uzinelor textile 

din Timișoara 
în sprijinirea 

activităfii munci
torilor elevi

Vladimirescu" 
lui Ceachir 

cu un simplu 
un periculos

Dar în fața opi- 
publice sînt ei oare nu- 
marbori ?

V. BĂRAN

muncă al organizației V.T.M. a 
măsurilor ce trebuiau luate, 
încă din luna ianuarie a 
început pregătirea tuturor ti
nerilor care îndeplineau con
dițiile să-și continue studiile, 
pentru proba de verificare a 
cunoștințelor în vederea in
trării lor la școala medie se
rală. Și succesul a fost obți

nut : 48 de tineri 
din întreprindere 
au devenit elevi. 

Acum începea 
munca mai grea. 
Comitetul U.T.M. 
a căutat cele mai 
adecvate șt mai 
variata mijloace 
pentru a-i face pe 
tineri să se con
vingă că orice 
greutate poate ti 
învinsă, că datori
tă ajutorului pro
fesorilor și al to

varășilor de muncă i)or reuși 
să învețe bine. Utemiștii au 
hotărît să nu se mai întîm- 
ple cazuri ca cele de anul 
trecut. Toți tinerii care au în
ceput școala să o și termine.

Primul lucru care s-a făcut 
a fast asigurarea de către în
treprindere a condițiilor op* 
time de învățătură, prin re
partizarea tinerilor muncitori- 
elevi in schimburi de lucru 
corespunzătoare. S-au amena
jat două cămine de fete și 
băieți — speciali pentru ele
vii de la seral pentru ca aceș
tia să învețe și să se odih
nească -mai bine.- --■Clasei a 
VIII-a din anul acesta, comi
tetul U.T.M. îi acordă o griiă 
permanentă. Comitetul U.T.M. 
se îngrijește ca tinerii să 
frecventeze consultațiile care 
se țin zilnic, să folosească 
sprijinul profesorilor pentru 
a reuși să-și însușească tot 
ceea ce se predă. ,

Elevii trebuie ajutați în pre
gătirea lecțiilor < și .cînd nu 
sînt la școală. De aceea, în 
sala de practică a țesătorieij 
muncitorii-elevi rezolvă pro
bleme de geometrie, algebră^ 
fizică și-și lămuresc cele neîn
țelese, ajutați de inginerul 
Cioclei Nicolae, membru in 
comitetul U.T.M., de econo
mistul Săbău Ion, de inginerul 
Voica Ion, de la țesătorie și 
alții.

Organizarea muncii, a 
timpului pentru studiu, are o 
mare importanță pentru elevi, 
cu atît mai mult pentru elevii 
de la seral. Cei din clasa 
a VllI-a nu prea știu toți să 
facă acest lucru. De aceea, 
comitetul U.T.M. a luat ini
țiativa de a organiza unelS

NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. 2-a)

Mecanicul montor loan 
Straub de la Uzinele „23 
Augus?* din Capitală este 
unul dintre fruntașii secției 
motoare. El își depășește 
zilnic norma cu 15 la sută.

Foto : AGERPRES

)



„48 înscriși —
48 absolvenți!“

(Urmare din pag. l-a)

fruntași la 
ajutorul de 
Moldoveanu 
diploma de 
Florica, Cică 

care au

Invitație la concertul
Filarmonicii bucureștene

Succes echipei
Orașul Rio de Janeiro (Bra

zilia) va găzdui între 29 octom
brie șî 15 noiembrie, un mare 
eveniment sportiv internațional: 
Campionatul mondial de volei.

Ca și în alți ani la această 
întrecere s-a anunțat partici
parea a numeroase țări, Va fi 
prezentă, în primul rînd, echipa 
reprezentativă a R. S. Ceho
slovace, care a cucerit titlul de 
campioană mondială în anul 
1958 la Paris. Și-au anunțat, de 
asemenea, participarea echipele 
Uniunii Sovietice, Franței, R P. 
Bulgaria, R. P. Ungare, Braziliei 
etc.

La ediția din 1958 a campio
natelor mondiale, disputate la 
Paris, echipa masculină c țării 
noastre a realizat o frumoasă 
performanță, clasîndu se De lo
cul II. In vederea campionatului 
mondial din acest an, reorezen-

noastre de volei!
tativa noastră a tăcut pregătiri 
intense. Ea a susținut mai multe 
meciuri de verificare in com
pania unor echipe străine prin
tre care și echipa R. P. Polone. 
Antrenorul N. Sotir, care o pre
gătit lotul nostru de voleibaliști, 
a pus un accent deosebit la an
trenamente pe ridicarea tehnicii 
individuale și în special pe omo
genizarea echipei.

Azi, voleibaliștii noștri vor 
pleca spre Rio de Janeiro unde, 
pînă la începerea campionate
lor mondiale vor 
multe întîlniri de 
compania unor 
z.'iene.

susț'ne mai 
verificare în 

echipe bra-

IN CLIȘEU : După un antrena
ment, voleibaliștii 
atenție sfaturile 

N. Sotir
Foto: A. VIERU

ascultă cu 
antrenorului

Din programul intîlnirilor 
internaționale ale sportivilor militari

discuții de schimb de expe
riență în câre să se discute 
mai mult și despre felul cum 
trebuie să se învețe. In aceste 
discuții, cit și cu alte prilejuri, 
tinerii muncitori.
învățătură, ca 
meșter țesător 
Ion, care a luat 
onoare, Giucoane
Ana, Wanka Maria, 
numai note de 9 și 10, le arată 
colegilor din clasa lor și din 
clasa a VIII-a cum și cind în
vață ei, cum iși planifică 
timpul și le transmit astfel 
„secretul" obținerii unor re
zultate bune la învățătură.

O mare atenție acordă în a- 
cest an organizația U.T.M. 
frecvenței elevilor din clasa a 
Vlll-a, arătindu-le că o oră 
lipsă de la școală înseamnă 
rămânerea în urmă la învăță
tură. Formarea unui colectiv 
al clasei bine închegat, care 
să organizeze activitatea la 
școală, într-ajutorarea în clasă 
sînt alte căi pe care organiza
ția U.T.M. le folosește pentru 
realizarea sarcinii sale : toți 
cei care au început școala s-o 
termine.

Sarcina din 
zației U.T.M. 
cu siguranță :
in clasa a Vlll-a 
solvenți I".

planul organi
se va realiza 
„48 de elevi 

48 de ab-

După cum prevede calendarul 
sportiv international al Comitetu
lui Sportiv al Armatelor Priete
ne, în ziua de 20 octombrie i960. 
în nocturnă, pe Stadionul Elibe
rării din Varșovia, se va disputa 
jocul de fotbal dintre echipele 
Legi a fi C.C-A. Revanșa acestei 
intilnin va avea loc în anal 1961 
la București,

Lotul echipei de fotbal C.C.A. 
va părăsi Capitala ut ziua de 19 
octombrie I960, și se va înapoia 
în ziua de 21 octombrie.

★
In perioada 29—30 octombrie 

1960. Clubul Sportiv Vorwarts. 
organizează la Berlin un turneu 
fulger de handbal in 7. La acest 
turneu, alături de echipele l or- 
wdrts-Berlin, Honved-Budapesta,

Slash • Wroclaw. Dubla • Fraga, 
A.G.F. Aarhus-Copenhaga. B-S.V. 
1892 din Berlinul de Vest și 
D.H.F.K.-Leipzig, re participa și 
echipa de handbal a Clubului 
Sportiv C.C.A.

Printre sportivii Clubului 
C.C.A. care fac deplasarea la 
Berlin, figurează : Aurel Bulga
ria Olimpiu Nodea, Cornel Oțe
tea. Octavian Nifescu. Marcu Sa
bin și alții.

*
Comitetului Sportiv 
Prietene (CS.A.P)

A
însemnări din campanie

Acasă la bunii gospodari
Colectiviștii din satul Horia, 

raionul Filimon Sirbu, au acu
mulat de-a lungul celor nouă 
ani de muncă în comun o ex
periență bogată în ceea ce 
privește agrotehnica cerealelor 
și au obținut an de an produc
ții mari la hectar. Anul acesta 
de exemplu, ei au recoltat 1800 
kg. grîu la hectar, 1.700 kg. 
floarea-soarelui, 4.500 kg. po
rumb ștîuleți etc. Experiența 
le-a dovedit că în afara folo
sirii semințelor de soi, a îngră
șămintelor naturale și chimice, 
o condiție de primă importanță 
pentru asigurarea unor recolte 
bogate este executarea arătu
rilor și insămînțărilor in timpul 
optim. De aceea in vară, în
dată ce păioasele au fost strîn- 
se (cu patru zile mai de vreme 
decît termenul planificat) și 
după ce 21 de tineri conductori 
de atelaje au transportat și îm
prăștiat pe miriște gunoiul de 
grajd, tractoarele de la S.M.T. 
Făurei au intrat pe brazdă. In 
cîteva zile 
ei me de 30 cm.
430 hectare destinată însămîn- 
țărilor de toamnă. După aceea 
întreaga suprafață a fost gră- 
pată perpendicular pe direcția

brazdă. In 
au arat la o adin- 

suprafața de

brazdelor, iar după ploi c 
fost grăpatâ de două ori 
tru a fi menținută apa în

La 10 septembrie, 
drumările specialiștilor, 
viștii au început însâm'nțorea 
griului. Tudor Vizireanu. Vasite 
Gonea, Gheorghe Arion și citi 
tineri care au fost școlarizați 
timp de o sept amina in S.M.T. 
Făurei, ou lucrat ce drmineațâ 
și pînă seara. Insămințatul celor 
430 hectare a durat șase zile- 
Acum pe suprafața netedă a se
mănăturii, printre grăunță mă
runți de pămint a apărut spuza 
verde a griului răsărit

Peste ogorul acesta s-a așter
nut liniștea. Forfota muncii in 
gospodăria colectivă nu s-a po
tolit însă. Colectiviștii, asemeni 
unor albine harnice, sînt ocu
pați cu alte treburi de campa
nie. Oamenii și mașinile s-cu 
mutat acum pe alte tarlale, la 
recoltatul sfeclei de zahăr, al 
porumbului, la tăiatul cocenilor, 
la treieratul orezului. Sînt aici 
trei grupe mari de oameni an
trenați într-o însuflețită între
cere. Unii sînt colectiviștii care 
recoltează porumbul și sfecla și 
taie cocenii, alții sînt tinerii 
conductori de atelaje care, în
tr-un neîntrerupt du-te vîno 
transportă știuleții și cocenii de 
porumb la gospodărie și sfecla 
la baza de recepție, ceilalți sînt 
mecanizatorii de la S.M.T. core 
execută acum ogoare adinei de 
toamnă pentru însămințârile din 
primăvara viitoare. Pînă în ziua 
de 10 octombrie colectiviștii re
coltaseră porumbul de pe mal 
mult de jumătate din cele 300 
hectare 
cultură îar recoltatul sfeclei 
zahăr se apropie de sfîrșit

Este greu să stai acum 
vorbă mai pe îndelete cu 
lectiviștii sau mecanizatorii. înre
gistrezi doar în fugă un îndemn, 
o glumă, un zîmbet. Amănunte

mol 
pen- 
sol. 

după în- 
cotacti-

ocupate cu această 
de

de
co-

afli de-abic seara tirziu, de la 
președinte, de la socotitor. Pe 
cei despre care scriu nici ocum 
nu-i în ti In ești pentru că unii lu
crează in schimbul de noapte, 
la recoltat și to>at cocenii. Co
lectiviștii zoresc să nu fie ajunși 
din urmă, iar mecanizatorii sa 
nu f’e Icsoți in urmă. Dar pînă 
să ajungă tractoriști: cj plugu
rile pe noile terenuri eliberate 
de culturi, threrii conductori ce 
atelaje au și imprâșbat~gunoi 
de grajd pe loc. co să fie bă
gat sub brazdă. Pentru că — am 
uitat să vă spun - cind de oe 
O porțiune mai mare a fost 
strînsă recoha. 'c transportul 
porumbului și sfeclei râmin nu
mai o po-te d-n căruțe, iar cea
laltă porte t-ece la tronspo-tul 
îngrășămintelor naturale oe 
cîmp. Treaba ocecsta îî rerne 
exclusiv tineretului, pentm ca 
organizația de bază U.T.M. din 
gospodărie, imbroțișind inițio- 
tivo tinerilor colectiviști din co
muna Largu din ocelcși raion, 
s-a angajat în fata organizației 
de oartid să mobilizeze tinere
tul la acțiunea de transportare 
și imprâștiere pe cîmp a întregii 
cantități de îngrășăminte natu
rale planificate - 3000 tone.

Și tot tinerii sînt hotăriți ca în 
vederec obținerii -nor recolte 
moi mari in anul viitor (2000 kg. 
griu la hectar, 4800 kg. porumb 
știuleți. 28.000 kg. sfec’o de 
zahăr) sâ moi execute o lucrare 
oare să asigure o cantitate 
mare de apă in sol — oprirea 
zopezF. De oceec ei ou stivuit 
Io capătul tarlalelor tulpinele de 
floarea-soarelui de pe o supra
față de 24 hectare, din core, 
imediat după terminarea sân
gerii culturilor de toamnă, vor 
confecționa para zăpezi.

Colectiviștii din «tul Horia 
traduc acum în fapte hotărî re a 
lor 
în ■

■ de o obține recolte sporite 
onul viitor.

C. DIACONU

Lingă podul Criguifului

Margareta
I. F. Adjud 
brigada de 
prinderii. In 
blioteca

un

Hofman de la 
face parte din 
agitație a între- 
timpul liber, bi-

personală îi este 
prieten drag.

Am auzit de acum Preludiul 
simfonic de ION DUMITRESCU, 
care figurează în programul con
certului de duminică al Filarmo’ 
nicii. bucureștene. Este o com
poziție vioaie, antrenantă, plină 
de pitoresc. Elementul de susți
nere al 
formulă 
ruitoare, 
început 
mică în t 
te încet) se revarsă în cele din 
urmă peste întreaga orchestră, 
ca un torent.

— E un fel de bolero... ro
mânesc.

— Te gîndeșli la vestita lu
crare a lui Ravel, cînd spui asta?

— întocmai,
— Ritmicitatea celor 2 com

poziții, orchestrația sclipitoare în
dreptățește analogia pe care ai 
încercat-o. Insă in timp ce piesa 
lui Ravel repetă o singură me
lodie. pe un același ritm, in 
Preludiul lui I°n Dumitrescu 
sînt folosite trei teme. Prima 
e apăsată ca un joc bărbătesc, 
mlădioasă, împodobită cu orna
mente melodice, următoarea este 
wlusă de flautul mic — picolă 
— Tema a treia cantabilă, ex
presivă, se anunță in registrul 
de jos, grav, la clarinetul bas. 
Ea e acompaniată de coarde in 
pizzicato — ciupind 
așa cum fac adeseori 
rujurilor populare.

Compoziția lui I. 
e parcă un tablou 
redă verva unei zile de sărbă
toare în care oamenii plaiurilor 
noastre se bucură intens de 
viață.

Lucrarea următoare din pro
gram, Concertul pentru pian, 
trompetă și orchestră de DMI
TRI ȘOSTACOV1CI, îmi este 
de asemenea, cunoscută într-o 
bună măsură.

Am ascultat-o de cîteva ori

lucrării îl constituie o 
ritmică persistentă, sto
care insinuîndu-se la 
(e anunțată de toba 
pianissimo adică foar-

Io radior iar în luna mai a aces
tui an, într-un concert simfonic 
de la Ateneu. In &a, proeminen
tul compozitor sovietic amestecă 
în mod intenționat o tematică 
făurită oarecum în stil clasic — 
și atribuită în aeneral pianului 
— cu melodii avînd rezonanțe, 
întorsături și ritmuri de muzică 
modernă, de dans. Acestea din 
urmă se aud cu precădere la 
trompetă, instrument ce îm
prumută ansamblului un colo
rit aparte. Creația de tinerețe, 
lucrarea lui Șostacovici nu are 
trei părți, cum ne am fi aștep
tai cunoscînd alcătuirea obișnu
ită a concertelor, ci este extinsă 
la patru părți, ‘ca o simfonie.

Alăturarea, în partea a doua

Avancronica 
muzicală

Foto : A. VIERU

coardele — 
lăutarii ta-

Dumitrescu 
Sugestiv ce

Sub egida 
al Armatelor 
Clubul Sportiv FonvărstBerlin 
organizează îm perioada 18—20 
noiembrie a.e.. in orașul Senften
berg, Campionatul de gimnastici 
al echipelor militare din țările 
socialiste. La acest campionat 
vor participa echipele de gim
nastici ale duhurilor Forwdrts- 
Berlin. Dukla-Praga. Honced-Bu- 
dapesta. Legia-Varșovia. Ț.D.N.A.- 
Sofia fi ȚS.K.A.Moscova. pre
cum și echipa Clubului C.C-A.

Pr.nir» sportivii clubului 
C.C-A. care ie depiaseazi ;« Se*J- 
:'Tiberg fif nceie cunoscutei ș;m- 
njfl* Gheorghe. Harko
Sleia*. Grigorescu Gh-, Csapo

Pe scurt
• Comis-4 de organizare •

competiție: de fotbal „Cupa cam- 
piomloț eoropeni® a stabilit prin 
•’agere la sorți IntTinirile care 
'•or avee tac hi optimile 4e fi
nali. Utf ordrnee jocurilor: 
I.F.K. Maimoe — Iuventus To
rino sau Ț.D.N.A, Sofia; Aarhus 
: Danemarca) — Frederiestadt 
(Xorveg-al; Beri.ca «Portugalia)- 
Ujpest. Budapesta. Young Boys 
Berna 
Germani); Rapid 
na von (Irlanda)
Karl Harx Stadi 
ni); Madrid 
cetana: Bumley _
Reims (Franța); Spartak Hradek 
Kratave (R. S. Cehoslovacă) — 
Pana th: na ikos Atena.

e Esapa a 7^a a campionatului 
categoriei A de fctbeî progra- 
meazi duminici o serie de jocuri 
care se anunți atractive. In Ca- 
p'teîi pe stadionul „23 August14 
vor evotua în program cuplat 
cele 4 echipe bucureștene : 
C.C.A — Progreso! (ora 13.45) 
și Dinamo — Rapid (ora 15,30). 
In țară se vor desfășura parti
dele : Petrolul Ptaeșîi — Minerul 
Lupeni; Corvinul Hunedoara — 
Știința Timișoara: Știința Cluj 
- C.S.M.S. iași; U T. Arad - 
Dinamo Bacău H •
Orașul Stalin 
ster, ța

• Astăzi de 
stadionul „23 
braziliană de fotbai F. C. Vito
ria (Bahia) va susține a] treilea 
meci de la sosirea în țara noas
tră întîînind o selecționată divi
zionară. Jocul se anunță deose
bit <je pasionant ma, ales că la 
Timișoara oaspeții au arătat o 
formă excelentă. Echipa divizio
nară va fi alcătuită din următo
rul lot de jucători : Toma. Uțu, 
Popa. Nunveiller III, Panațt, 
Greavu. Cojocaru. Petru Emil, 
D Munteanu. Tabarcea, V. An- 
ghel. Constantin. Ene II Ma
te ia nu. Ungurohi, Tătaru. Țîrcov. 
nicu. Za hac ia.

(Agerpres)

Bud^esU: ___
- Hsmburg S.V. (R. F.
- “ Vien. - G'e-

M’j Wismut 
(R. D Germa- 
- F. C. Bar- 
(Angi’a) — 

Hrad.lt

șî Steagul Roșu 
— Farul Cop

la ora 15,30 pe 
August" echipa

în timp ce majoritatea tinerilor de la G.A.C. „Steaua Roșie 
din comuna Șoarș, raionul Făgăraș, participă intens la urgenta
rea lucrărilor din campania de toamnă, unii tineri ca Martin 
Mihai, Șuște Heda, Langa Aurel, Malene Ion, bat drumurile la tirg.

Unii fac zile-muncă, aljii zile piajă.

Cum se desfășoară 
recoltarea sfeclei de zahăr

Recolta de sfeclă de zahăr a 
fost strînsă de pe mai mult 
de jumătate din suprafața cul
tivată. în unele regiuni, prin
tre care Constanța. București, 
Timișoara, Pitești, Galați, a- 
ceastă plantă a fost recoltată 
în proporție de 70—80 la sută.

Producția de sfeclă din acest 
an este bună, cu un conținut 
mai mare de zahăr decît în 
anul trecut. Multe unități a- 
gricole socialiste din regiunile 
Timișoara, Oradea, Stalin. Re
giunea Autonomă Maghiară și 
altele obțin producții medii de 
peste 20.000 kg sfeclă 
hăr la hectar.

Odată cu recoltarea, 
țile agricole socialiste

de za

unită- 
livrea-

ză producția de sfeclă fabrici
lor de zahăr. Pînă în prezent 
fabricile au preluat maj mult 
de 1.000.000 tone de sfeclă și 
au prelucrat 850.000 tone. Da
torită intrării în funcțiune de 
noi unități industriale se pre
lucrează zilnic cu 350 vagoane 
mai multă sfeclă decît în anul 
trecut.

Pentru asigurarea recoltării 
sfeclei de zahăr in timpul sta
bilit, este necesar să se inten
sifice recoltarea, transportul 
și însilozarea îndeosebi în re
giunile Cluj, Suceava. Stalin, 
Baia Mare, Iași, Bacău și Re
giunea Autonomă Maghiară, 
unde această lucrare este mai 
întîrziată.

(Agerpres)

Lingă podul Craguișului din comuna Berthelot, zace de trei 
săptimini un tractor da la S..V. T. Orăștie care ar fi putut să 

fie reparat și să lucreze în campanie.

— Da’ să-l fl vă zuț cînd mergea...

a programului a două simfonii 
clasice nr. 39 în Mi bemol ma
jor de MOZART și nr. 88 m 
Sol major, de HAYDN, ofe
ră un bun prilej de a ne referi 
la cîteva aspecte ale creației a- 
cestor iluștri maeștri. Cine din
tre muzicienii de profesie 
poate afirma că cunoaște cele 
104 simfonii lăsate de Haydn 
sau fie chiar și cele 41 ale lui 
Mozart ?

— Nu toate sînt reprezenta
tive pentru geniul autorilor lor.

— Intt-adeUăr, dar din „Con
stelația celor trei clasici vienezi** 
Haydn, Mozart, Beethoven, con
certele noastre ne oferă prea pu
țin. Nu e deajuns să ascultăm 
mereu aceleași simfonii cu pre
cădere de Beethoven. Premer
gătorii titanului simfoniei au dat 
creații de o mare bogăție artis
tică, ce au condiționat progresul 
simfoniei și care ar trebui să 
ocupe locul cuvenit în programe.

— Așa cum s-a și făcut de 
astă-dată.

— Ce asemănări și deosebiri 
s-ar putea stabili între simfoni
ile pe care le vom asculta ?

— Ambele reprezintă un sta
diu matur în creația autorilor 
lor. Cea a lui Haydn datează 
din 1786, iar lucrarea lui 
Mozart scrisă în 1788, face parte 
din grupul ultimelor trei simfo
nii ale marelui compozitor vie- 
nez. Amîndouă sînt destinate u- 
nor orchestre restrînse.

— Se poate înțelege că Mo
zart a urmărit mai mult decît 
Haydn ceea ce numim coloris- 
tica orchestrală.

— Da. El a fost influențat de 
Haydn, dar, deși mai tinăr cu 

\ 24 de ani decît acesta, l-o în- 
« rin rit, la riadul său, în multe 

privințe intre care și măiestria 
valorificării resurselor expre
sive ale instrumentelor. Cu toar 
te că aparatura sonoră a timpu
lui era modestă, Mozart și 
Haydn au dat un impuls hotu- 
rîtor tehnicii de a reda prin 
combinații instrumentale judi
cios alese, un bogat conținut de 
idei și sentimente.

— Cît privește construcția, 
forma muzicii ?

— Simfoniile pe care le vom 
auzi în concertul radiodifuzat de 
duminică ilustrează tiparul 
clasic al geniului, adică sînt al
cătuite din patru părți contras' 
tante. Structura aceasta, mo
dul de construcție interioară a

In 1961

lente ale 
ce se poate

muzica su-

fiecărei mișcări, au fost stator
nicite d& Haydn, părintele sim
foniei acum aproape 200 de ani. 

In cele mai de seamă lucrări 
ale sale, Moz'ărt â accentuat 
contrastele, învestind muzica cu 
profunzimi dramatice pe care 
Haydn nu le-a atins. Simfoniile 
sale nu se mai mulțumesc a fi 
lucrări de divertisment, de agre
ment, ci reproduc parcă însăși 
înfruntările vieții. ciocnirile 
dintre aspirațiile omului și for- 

- țele potrivnice. în această ordine 
de idei, chiar și numai concen
trata, intensiva introducere din 
Simfonia nr. 39 poate fi dată 
ca pildă.

— Muzica lui Haydn mie îmi 
pare adesea ca izvorită din dan
surile - populare. Este adevărat 
acest lucru ?

— Influența folclorului se ma
nifestă puternic asupra simfo
niilor acestui compozitor de o- 
bîrșie țărănească, imprimindu-le 
o vigoare, o prospețime, un 
umor caracteristic. Prima parte 
a Simfoniei nr. 88 și finalul, o 
mișcare sprintenă și spirituală, 
ne pot convinge.

— Despre părțile 
celor două Simfonii 
spune ?

----Pornind de la
avă, Mozart ajunge la accente 
tragice de revoltă, în andantele 
său. In cele din urmă el se în
toarce însă la liniștea senină a 
începutului mișcării care păs
trează parcă amintirea unor 
grele suferințe.

— „Mozart surîde printre la
crimi**, spunea Romain Rolland 
despre amestecul de bucurie și 
tristețe din muzica genialului 
compozitor.

— Ce frumos a fost definit a- 
cest amestec.

Largo din Simfonia nr. 88 e 
o pagină din cele mai minunate, 
din cele mai întinse ca cuprin
dere emoțională, creată de 
Haydn. Brahms, marele roman
tic din veacul trecut, care era 
un admirator al maeștrilor cla
sici, a fost auzit cîntînd la pian 
acest largo cu un entuziasm ex
traordinar.

— Ce ne puteți spune despre 
Menuetele, despre părțile a 111-a 
ale acestor simfonii ?

— Alternează caracterul băr
bătesc, pe alocuri pompos, cu 
suplețea, mlădierea feminină, 
ce se relevă în secțiunile mij" 
locii ale acestor forme de dan
suri simfonizate, înglobate în 
simfoniile clasicilor.

— Am reținut referirea la fi
nalul Simfoniei haydniene. Dar 
ultima parte a lucrării lui Mo
zart ?

— Se desfășoară pe temeiul 
unei singure idei anunțata de 
viori și care va alerga apoi eu 
vervă pe la diverse instrumente 
cuprinzîndu-le într-un iureș 
amețitor.

— Dintr-un sîmbure melodic 
se poate construi deci o întreagă 
parte de simfonie !

— Clasicii muzicii au știut să 
se exprime prin mijloace simple. 
Asigurînd larga accesibilitate a 
operelor lor,. această simplitate 
poartă pecetea genialității. Sa 
ne înfruptăm deci din tezaurul 
creației celor mai de seamă pro
motori ai simfonismului — 
Haydn și Mozart — izvor nese
cat de alese, de hebănuite sa
tisfacții artistice.

EUGEN PKICOPE

noi modele 
de confecții

Cum ne îmbrăcăm ? Această 
întrebare preocupă deopotrivă 
atit pe fiecare cetățean cît șv 
organele industriei noastre so-- 
cialiste și ale comerțului inte
rior, De aceea încă de pe acum 
au fost pregătite colecții de mo
dele de confecții care să țină 
pas cu moda și care să satisfacă 
în același timp, gustul popu
lației, ținînd cont totodată de 
specificul fiecărei regiuni. Bu
năoară la Fabrica de confecții 
.,Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală au fost create, pentru 
anul 1961, 1000 de modele noi 
din țesături, 250 de modele din 
tricotaje de 
bărbați, femei și copii privind 
îmbrăcămintea pentru 
notimpurile — 
pentru sport etc.

Despre modelele pe care in
dustria le va furniza comerțului 
în anul 1961 au discutat ieri, în 
cadrul unei consfătuiri de presă, 
reprezentanți ai Direcției Gene
rale a Comerțului cu ridicata 
— textile. încălțăminte și ai in
dustriei producătoare (prin de" 
legați ai Fabricii de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu Dej").

bumbac pentru

toate a- 
pentru lucru,

Linia modei noi pe anul 1961 
a fost stabilită la Congresele in
ternaționale ale modeț la care 
țara noastră participă an de an. 
Din expunerile făcute în cadrul 
consfătuirii de creatorii de mo
dele de la Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" a 
fost aproape imposibil să nu re
marci grija cu care încearcă a- 
ceștia să îmbine atit la crearea 
modelelor cît și la executarea 
lor, utilul și frumosul, practicul 
și modernul.

Discuțiile purtate la consfă
tuire au subliniat că preocupa
rea oamenilor muncii de a se 
îmbrăca cît mai frumos, repre
zintă o dovadă a creșterii bună
stării lor, a gradului de cultură 
și civilizație.

C. B.

La G.A.C. Radomirești, re giunea București, lucrările cam paniei sînt mult rămase în urmă. 
Unii tineri colectiviști nu participă la muncă, iar alții se urnesc greu și pornesc tirziu 

pe cîmp.

se Moșule, gata ! Ai înhămat destul. De-acuma a trecut ziua și ne ducem acasă... 
Desene : MIHAI CARANFIL

La secțiunea de arhitec
tură și sistematizare — 
Sfatul popular regional 
Constanța — sînt vacante 
posturile:

1. Șef serv, constr. (ingi
ner constructor diplomat).

2. Tehnician 1 construc
ții.

La serviciile de sistema
tizare și arhitectură de la 
raioanele : Adamclisi, Hîr- 
șova. Istria, Negru Vodă, 
Medgidia, sînt vacante ur
mătoarele posturi :

— un nost de șef serv, 
sist arhit, (arhitect diplo
mat)

— un post de inginer 
(inginer sau arhitect diplo
mat) iar la raionul Tul cea 
și Măcin :

— un post inginer prin
cipal (inginer constructor 
diplomat).

La serviciile de sistema
tizare și arhitectură Sfat, 
pop, oraș Macin, Hîrșova, 
fsaceea. Sulina sînt xfc- 
cante posturi de tehnicieni 
principali constructori.

Solicitatorii se vor adre
sa de îndată Ia secțiunea 
de arhitectură și sistema
tizare — Sfatul popular 
reg. Constanța pentru an
gajare și ori ce informație.

Hrad.lt


Viața de organizație

în atentia comitetului
J

Pe la începutul anului a- 
cesta, într-o ședință a birou
lui raional, am analizat con
ținutul adunărilor generale 
U.T.M. ale organizațiilor de 
bază din raion și am adoptat 
hotărîri pentru îmbunătățirea 
muncii în acest domeniu. Ce 
ne-a determinat să consacram 
o ședință de birou acestei 
probleme ?

Din controlul exercitat de 
membrii biroului raional, s-a 
constatat că, pe lingă orga
nizațiile U.T.M. care țin cu 
regularitate adunări generale, 
punînd în discuția utemiștilor 
probleme majore privind via
ța și activitatea lor, într-un 
număr destul de mare de or
ganizații de bază existau lip
suri serioase în acest dome
niu. Astfel erau organizații 
de bază ca cele din comuna 
Neandru, satul Grig, funicu- 
larul Teliuc, mina Muncel, 
în care adunările generale se 
țineau sporadic, de multe ori 
numai cînd se deplasa in
structorul acolo. în alte orga
nizații, ca de exemplu în cele 
din comuna Sîntandrei, orga
nizația nr. 4 Ghelar, G.A.S. 
Călan, adunările generale se 
convocau numai atunci cînd 
urmau să fie primiți tinerii 
în U.T.M. Și în sfîrșit, exis
tau organizării U.T.M. care 
țineau cu regularitate adună
rile generale, dar puneau pe 
țbrdinea de zi probleme care 
nu erau cele mai arzătoare 
pentru acel moment, 
de pildă, în organizația 
bază din G.A.C. Lingina 
plină campanie agricolă de 
primăvară, cînd folosirea ~~ 
cărui om și a fiecărei zile de 
muncă era problema numărul 
unu ce stătea în fața colecti
viștilor, s-a discutat în aduna
rea generală U.T.M. cum anu
me să se creeze echipa de 
fotbal. în organizația U.T.M. 
de la stația de sortare a mi
nei Ghelar, deși existau lip
suri serioase cu privire la 
munca în producție a tinere
tului, de foarte multă vreme 
nu se mai discutase în adu
narea generală această impor
tantă problemă. La aceste 
lipsuri a contribuit și comite
tul raional U.T.M. deoarece 
controlul și ajutorul nostru în 
organizarea adunărilor gene
rale se făceau de multe ori la 
întâmplare.

Această stare de lucruri 
trebuia schimbată. Pentru a- 
ceasta, noi am hotărît ca 
fiecare membru al biroului, 
fiecare activist să răspundă 
de un număr de organizații 
de bază pe care să le ajute 
în mod practic în vederea 
stabilirii celor mai importan
te probleme pentru a fi in
cluse pe ordinea de zi a adu
nărilor generale. în vederea 
convocării cu regularitate a 
adunărilor generale, conform 
normelor statutare.

Nu după mult timp, munca 
în acest domeniu a început 
să se îmbunătățească. Acum 
era nevoie să . sintetizăm ex
periența ce începuse să se a- 
cumuleze, să o. aducem la cu
noștința tuturor organizațiilor 
de bază. De aceea o ședință 
de birou pe această temă era 
foarte necesară. Munca con
cretă în organizațiile de bază 
ne-a ajutat să pregătim pen
tru ședința de birou un ma
terial bogat în propuneri și 
sugestii.

In ședința de birou au fost 
invitați instructori, activiști 
extrabugetari, secretari 
unor comitete comunale 
organizații de bază. Ce 
duzii s-au desprins din 
dința de birou ? In

Așa, 
de 
în

fie-

de către fiecare instructor în 
parte. De asemenea în acea
stă ședință a reieșit pregnant 
necesitatea de a generaliza 
experiența pozitivă dobîndită 
de unele organizații de bază, 
de a răspîndi metodele bune 
în organizarea unor adunări 
generale cu un bogat caracter 
educativ. Aceste concluzii au 
stat și la baza hotăririi adop
tate de biroul raional la sfîr
șitul acestei ședințe și care a 
prevăzut printre altele : mem
brii biroului raional sînt obli
gați să ajute la pregătirea și 
să participe la adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
care răspund : în vederea ge
neralizării experienței pozi
tive se vor organiza cîteva 
adunări generale model în 
cele mai bune organizații de 
bază, la care vor fi invitați 
secretari din alte organizații 
U.T.M. ajutîndu-i și în acest 
fel să învețe și să aplice în 
practică cele învățate. De ase
menea s-au indicat și o serie 
de teme care ar putea fi puse 
în discuția adunărilor gene
rale în funcție de specificul 
organizației de bază. Hotărî - 
rea avînd termene și răspun
deri precise, a fost prelucrată 
cu întregul nostru activ.

Imediat după ce am adus la 
cunoștința întregului activ 
hotărîrea noastră, am început 
să ajutăm organizațiile de ba
ză s-o aplice.

în primul rînd am organi
zat cîteva adunări generale 
model la mina Ghelar, în co
muna Streisîngeorgiu, la care 
am invitat și secretarii din 
alte organizații de bază. Ex
periența pe care au acumu
lat-o cu acest prilej le-a fost 
foarte folositoare.

Dar membrii biroului au a- 
jutat practic la organizarea 
unor adunări generale intere
sante. în care s-au pus 
discuția utemiștilor teme 
jore privind activitatea 
Așa de pildă la sectorul 
mina Teliuc — prin intrarea 

funcțiune a unei noi stații 
sortare, mai perfecționată 
s-a pus problema însușirii 
către tineri a noi cunoștin- 
profesionale, absolut nece-

în 
ma
ior.

II

în 
de

ai 
Și 

con- 
șe- 

urma 
discuțiilor purtate de partici- 
panți a reieșit că acele orga
nizații care au fost ajutate 
au reușit să-și îmbunătățea
scă simțitor activitatea în a- 
ceastă direcție. Decj princi
pala cale pentru îmbunătăți
rea continuă a conținutului 
adunărilor generale este a- 
cordarea și în viitor a unui 
ajutor sistematic și calificat 
organizațiilor de bază de că
tre membrii biroului raional,

de 
țe _ 
sare pentru deservirea utila
jului modern cu care este do
tată stația. La sugestia mem
brului biroului raional care 
răspunde de această organiza
ție s-a pregătit o adunare ge
nerală la care au fost invitați 
tehnicianul Toma Leontin și 
inginerul Valentin Catena. 
Primul a prezentat vechea 
stație de sortare, iar al doilea 
noua stație. Din cele două ex
puneri a reieșit clar superiori
tatea noii stații, precum și 
concluzia că ea va trebui de
servită de aceiași muncitori — 
majoritatea tineri — care însă 
n-au calificarea necesară. 
Atunci adunarea a hotărît 
crearea unui cerc de ridicare 
a calificării profesionale la 
care s-au înscris 19 tineri. Vă- 
zînd elanul tinerilor, ingine
rul Catană s-a oferit să con
ducă cercul a cărui activitate 
a fost încununată de succes.

Organizația de bază U.T.M. 
de la G.A.C. Săulești a fost a- 
jutată de instructorul comite
tului raional să organizeze o 
adunare în care sa vorbit des
pre viața grea a satului în tre
cut și despre marile transfor
mări petrecute în sat în anii 
regimului democrat-popular. 
Din adunare — la care au fost 
invitați bătrâni din sat. preșe
dintele G.A.C. — au reieșit 
sarcinile ce revin tineretului 
pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriei, 
pentru înflorirea satului lor. 
Asemenea adunări generale 
s-au mai ținut în orga
nizațiile U.T.M. din satul A- 
lun, școala medie Simeria și 
altele. Organizațiile U.T.M. au 
fost îndrumate să invite la 
adunări activiști de partid, in
gineri, tehnicieni, oameni în 
vîrstă din sate, care să vor- 
bească tineretului despre via
ța grea din trecut a poporului 
nostru, despre lupta partidu
lui pentru viața de azi, să-l

W

Aspect interior din noul imago rin universal „Centrocoop“, dat 
recent în folosință în orașul Hîrșova, regiunea Constanța.
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generale

ajute să înțeleagă prefacerile 
mari prin care a trecut și 
trece întreprinderea ori satul, 
raionul și regiunea, țara 
noastră.

în luna august, am discutat 
în biroul raional felul în care 
a fost aplicată hotărîrea. Cu 
acest prilej s-a reliefat expe
riența pozitivă dobîndită de 
unele organizații U.T.M. pe li
nia ridicării conținutului fie
cărei adunări generale, dar 
s-au mai semnalat încă unele 
lipsuri serioase. Astfel în luna 
august, în unele organizații 
de bază nu s-au ținut adunări 
generale, în altele s-a impro
vizat ordinea de zi cu puțin 
timp înainte de ținerea adu
nării, ceea ce, evident, nu era 
de natură să-i asigure nive
lul corespunzător. In urma 
controlului exercitat, noi am 
constatat că asemenea lipsuri 
s-au manifestat în special în 
organizațiile prin care a tre
cut tov. Gheorghe Prună — 
membru al biroului raional, 
precum și în sectorul de care 
răspunde instructorul Ion O- 
prean. Superficialitatea de 
care au dat dovadă acești to
varăși în aplicarea hotăririi 
biroului raional a fost aspru 
criticată, iar pentru îmbună
tățirea activității în aceste 
sectoare a fost intensificat con
trolul biroului raional. Ambii 
tovarăși au primit sarcina să 
raporteze în următoarea șe
dință de birou despre felul în 
care s-au preocupat de îmbu
nătățirea conținutului adună
rilor generale în organizațiile 
de care răspund.

îmbunătățirea conținutului 
adunărilor generale este o 
sarcină permanentă a noas
tră. De aceea în activitatea 
noastră noi vom reveni mereu 
asupra acestei importante 
probleme ajutând organizațiile 
U.T.M. să facă din fiecare a- 
dunare generală o adevărată 
școală de educare comunistă 
a

O parte a fermei de păsări 
din G.A.C. „Tractorul" co
muna Vulturul, regiunea Con
stanța, care a sărbătorit re
cent 10 ani de la înființare.

Foto : AGER PREȘ

Cocteil cu prilejul 
aniversării 

Armatei polone

tineretului.

VICTOR CAZACU 
prim-secretar al Comite

tului raional U.TAf. 
Hunedoara

Miercuri seara. atașatul 
militar, naval și al aerului al 
Republicii Populare Polone la 
București, colonelul Adam 
Lewko, a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei cu pri
lejul celei de-a 17-a aniver
sări a Armatei polone.

Au luat parte tovarășii 
neral 
lăjan. 
mate, 
Arhip 
Mihail Burcă, adjuncți ai mi
nistrului Forțelor Armate, 
Dionisie Ionescu. șeful Cere
monialului de Stat, generali 
și ofițeri superiori, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Janusz Zam- 
browicz, ambasadorul R.P. 
Polone la București, șefii unor 
misiuni diplomatice acredi
tați la București, atașați mi
litari și alți membri ai cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

ge- 
Sâ- 
Ar-

de armată Leontin 
ministrul Forțelor 
general colonel Floca 
și general locotenent

O delegate guvernamentală 
a R. P. Romîne a plecat în Cuba

Miercuri după-amiază a pă
răsit Capitala, indreptindu.se 
spre Havana, o delegație gu
vernamentală a R. P. Romine, 
condusă de tovarășul Gogu 
Rădulescu. ministrul Comerțu
lui al R- P- Romine.

Delegația guvernamentală 
va duce tratative cu privire 
la relațiile economice și dez
voltarea celorlalte relații din
tre R. P. Romînă și Republica 
Cuba.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. membrii delegației

au fost salutați de tovarășii 
Gh. Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, Al. Sencovici, D. 
Simulescu, A. Vi joii, C. Tuzu, 
miniștri, Al. Lăzăreanu ad
junct al ministrului Afaceri
lor Externe, Ana Toma, V. 
Steriopoi, M. Petri, adjuncți 
ai ministrului Comerțului, 
Dionisie Ionescu, șeful Cere
monialului de Stat și alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

O manifestare a prieteniei 
dintre R.P. Romînă și R.P.D. Coreeană

Un mesaj

Cuptorul de var al noii fa brici de zahăr din Luduș. 
Foto : S. STEINER

Marți după-amiază ambasa
dorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești Kim Ben Dik, a înrnînat 
constructorilor de tractoare de 
la Uzinele „Ernst Thălmann" un 
steag și o scrisoare de salut 
trimise de lucrătorii stațiunii de 
mașini agricole din On Cen.

In scrisoare se arată că me
canizatorii din această stațiune 
care au reușit să îndeplinească 
și să depășească planul pe se
mestrul I cu mult înainte de 
termen, mulțumesc pe această 
cale muncitorilor de la Uzinele 
„Ernst Thălmonn“ pentru trac
toarele de bună calitate pe

care le-au produs și care i-au 
ajutat să obțină succese 
muncă.

In numele constructorilor 
tractoare, tovarășii Emil Oniga, 
directorul ’general al Uzinelor 
,.Ernst Thălmann**, Alexandru
Tripșa, secretar al co-mitetului 
de partid și Mihai Roșioru, pre
ședintele comitetului sindical, 
au mulțumit pentru steagul 
oferit și au rugat pe ambasa
dorul Kim Ben Dik să trans
mită poporului coreean un căl
duros salut și urări de succes 
in lupta pentru unificarea paș
nică a țării lor.

in

de

Declarațiile publicistului mexican 
Arzubide

Dl. German List Arzubide, 
ziarist și scriitor mexican, di
rector al revistei „Conferencia**, 
președinte al Asociației de prie
tenie mexicano-romîne, care ne.a 
vizitat țara la invitația Institu. 
tuiui romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a avut 
înainte de plecare o convorbire 

un redactor al Agenției 
jerpres".
irita mea în Romînia, pen

tru care mulțumesc călduros 
Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea — 
a declarat printre altele oaspete
le — a fost foarte interesantă și 
plăcută. Am fost impresionat a. 
dînc de succesele realizate 
poporul romîn în toate i 
niile, într-un timp scurt, 
ceea ce am văzut 
rit convingerea 
este o idee plină 
te, ci orînduirea 
ne totul în serviciul poporului, 
pentru foiosul poporului.

Ca ziarist, mi-a făcut o deose
bită plăcere să iau contact cu 
confrații mei. din Romînia. în 
vizita făcută la Uniunea Ziariș
tilor m.am bucurat de primirea 
călduroasă a ziariștilor romîni. 
Am văzut că presa romînă este 
foarte bine orientată în ceea ce 
privește redarea știrilor, ziariș-

de 
dome- 

. Tot 
aici mi-a întă- 
că socialismul 
de generozita. 
sociadistă pu-

tii dv. nu exagerează și nici nu 
minimalizează anumite știri, așa 
cum se întâmplă în țările în ca
re interesele presei nu sînt ace
leași cu interesele poporului.

Prietenia, cordialitatea cu 
care am fost primit aici — a 
adăugat oaspetele — sînt o ex
presie a sentimentelor de prie. 
tenie pe care poporul romîn le 
nutrește față de toate popoarele 
lumii, prietenie în care el vede 
un factor al consolidării păcii. 
Sînt convins că schimburile cul
turale și relațiile de toate ge
nurile dintre popoarele noastre 
se vor intensifica din Ce în ce 
mai mult, în interesul ambelor 
popoare, ceea ce va servi și 
cauzei păcii în lume.

Reîntors în Mexic — a înche
iat dl. Arzubide — voi căuta să 
fac cunoscut pe larg prin artico
le, conferințe și alte mijloace ce. 
le văzute și aflate în țara 
Sînt sigur că experiența 
transmisă în Mexic va servi 
numai poporului mexican, 
tuturor popoarelor latino-ameri- 
cane care vor putea vedea cum 
socialismul rezolvă problemele 
bunăstării poporului, în special 
cum el le-a rezolvat pentru 
poporul romîn, care se bucură 
de o viață mereu mai frumoasă.

(Agerpres)

dv. 
dv. 
nu 

dar

artistic

Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Vizitele 
de oameni de

delegației 
cultură sovietici

Delegația de oameni de cultu. 
ră sovietici, care participă la 
manifestările din cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, și-au 
continuat vizita în regiunea Ba
cău.

în cursul zilei de marți oas
peții, însoțiți de tovarășul Virgil’ 
Filimon, vicepreședinte al Sfa
tului popular regional Bacău, au 
vizitat barajul și uzina hidro
centralei „V. I. Lenin“ de la 
Bicaz și Uzina de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești,

Miercuri dimineață, conducă
torul delegației sovietice N. N. 
Meseațev s-a întîlnit cu membrii 
biroului filialei regionale 
S.R.S.C. Bacău, precum și cu 
oameni de știință și cultură din 
localitate, lectori ai filialei

S.R.S.C.. cu care a avut un 
schimb de păreri asupra activită
ții celor două societăți științifi
ce. în cursul aceleiași zile, mem
brii delegației sovietice au vizi
tat Combinatul chimic din Bor. 
zești. Rafinăria și Combinatul de 
cauciuc sintetic și produse petro
chimice din Onești.

Peste tot oaspeții sovietici au 
fost întâmpinați cu; deosebită 
căldură și prietenie d& către 
constructorii și muncitorii petro- 
chimiști din Valea Trotușului, 
care au subliniat în discuțiile 
avute CU; membrii delegației Că 
toate aceste mari obiective in- 
dustriaile, aflate în funcție sau în 
curs de execuție, s-au construit 
și se construiesc cu ajutorul fră
țesc al Uniunii Sovietice.

Manifestări cultural - artistice
să

nu-
Miercuri au continuat 

aibă loc în întreaga țară 
meroase manifestări cultural- 
artistice prilejuite de sărbă
torirea tradițională a Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

In CAPITALA, la Casa 
prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S., prof. univ. Tudor 
Tănăsescu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Ro
mîne, a conferențiat despre 
..Remarcabilele realizări a!e 
automatizării producției în 
U.R.S.S.".

Sute de oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile din raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej au ascultat confe
rința prof. Matei Alexescu, 
directorul Institutului astrono
mic popular din Capitală, des
pre „Succesele cosmonauticii 
sovietice în anul I960".

Ing. Cristescu Minei de la 
Uzinele „23 August**, a vorbit 
în fața unei numeroase asis
tențe despre experiența Uzi
nelor „Uralmaș" din Sverd
lovsk. Conferința a avut loc 
la Casa de cultură a tineretu
lui din raionul 23 August.

SUCEAVA. în numeroase 
întreprinderi și instituții din 
raioanele Botoșani, Cîmpu- 
lung, Fălticeni și Dorohoi, au 
avut loc în cadrul manifestă
rilor din Luna prieteniei- ro
mîno-sovietice conferințe pe 
tema ..Septenalul și progresul 
tehnicLa căminele cultura
le din diferite comune și șate, 
ingineri și tehnicieni au vor
bit despre „Succesele și pers
pectivele agriculturii sovieti
ce". Pentru popularizarea ma
rilor realizări obținute de po* 
porul sovietic, consiliile ra
ionale A.R.L.U.S. au expus 
în întreprinderi șî instituții 
fotomontaje cu aspecte din 
munca și viața oamenilor so
vietici.

TIMIȘOARA. La Casa prie
teniei romîno-sovietice din 
Timișoara, a avut loc o întîl- 
nire prietenească a oamenilor 
de artă din instituțiile teatra
le șj muzicale din Timișoara, 
Arad și Reșița, cu conducerea 
și membrii colectivului Tea
trului Academic de dramă 
„A. S. Pușkin" din Leningrad, 
întâlnirea — care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie — a prilejuit un 
rodnic schimb de experiență 
între artiștii romani și sovie
tici. în aceeași zi, artiștii le- 
ningrădeni au fost oaspeții 
muncitorilor de la Fabrica 
„Ocsko Terezia", unde au dat 
un recital, care a cuprins sce
ne din repertoriul teatrului.

Seara, colectivul Teatrului 
Academic de dramă „A. S. 
Pușkin" din Leningrad a pre
zentat, în sala operei de stat 
din localitate, al doilea spec
tacol cu piesa „Cadavrul viu" 
de Lev Tolstoi.

CLUJ. Mezzosoprana 
Doluhanova, artistă a poporu
lui a R. S. F. S. Ruse și a 
R. S. S. Armene, a susținut 
la Casa Universitarilor din
localitate, un recital ex
traordinar. A acompaniat pia 
nistul sovietic Alexandr Ero- 
hin.

Opera romînă de stat din 
Cluj a prezentat miercuri 
seara un spectacol cu opera 
„Aida*4 de Verdi la care și-a 
dat concursul mezzosoprana 
Irina Arhipova, solistă a Tea
trului Mare din Moscova. 
Spectacolul sa bucurat de un 
deosebit succes.

DEVA. Numeroși oameni aî 
muncii din orașul Deva au as
cultat conferința intitulată 
„Automatizarea procesului de 
producție în Uniunea Sovie
tică”. La cinematograful „Fi- 
limon Sîrbu“ din localitate a 
început festivalul filmului so
vietic care s-a deschis cu ma
rea creație cinematografică 
„Serioja". Adunări' și confe
rințe închinate Lunii priete
niei romîno-sovietice âu avut 
loc de asemenea la‘ Teatru] de 
Stat din Petroșani, Casa de 
cultură din Orăștie, și în alte 
localități din regiune.

de înaltă valoare

(Ager preș)

După cîteva spectacole pre
zentate publicului Capitalei, 
artiștii strălucitului colectiv al 
Teatrului Academic de dramă 
„A. S. Pușkin" din Leningrad își 
continuă turneul în țară, oferind 
oamenilor muncii și oamenilor 
de teatru din cîteva orașe prin
cipale — Timișoara, Cluj, lași 
- bucuria spirituală a întîlnirii 
cu o artă de o înaltă 
ideologică și de o 
măiestrie.

Fiecare dintre cele 
tacole prezentate de 
ningrădeni în cadrul 
are valoarea sa specifică, fie
care reprezintă o fațetă a bo
gatei activități și a multiplei 
personalități artistice a colecti
vului. Toate la un loc, cele trei 
spectacole reprezintă o orienta
re, un program ideologic-artis
tic, o linie de conduită in care 
se îmbină organic îndelungata 
tradiție realistă a celui mai 
vechi teatru rus profesionist 
(Teatrul „A. S. Pușkin" a depă
șit 200 de ani de existență) cu 
cele mai noi descoperiri ale ar
tei scenice contemporane. în
săși alegerea repertoriului fa
vorizează această strălucită sin
teză artistică : „Cadavrul viu" 
de Lev Tolstoi figurează în a- 
cest repertoriu alături de „Tra
gedia optimistă" de Vsevolod 
Vișnevski și de „Totul rămîne 
oamenilor" de S. Aleoșin. Așa
dar, o piesă clasică rusă, o 
piesă aparținând „fondului de 
aur" al dramaturgiei sovietice și 
o 'lucrare contemporană 
producția ultimului an.

Interesant de remarcat

ținută 
deosebită

trei spec- 
artiștii le- 

turneului

din

este

faptul că toate cele trei piese 
sint tragedii. Toate se sfîrșesc 
prin moartea eroului. Dar cît 
de diferită este tragedia lui 
Fedia Protasov, eroul nefericit 
al lui Tolstoi, de „Tragedia op
timistă" a Feme ii-co mi sar, sau 
de aceea a lui Fedia (simplă 
coincidență de nume) Dronov, 
eroul piesei lui Aleoșin I Și cît 
de deosebită este semnificația 
morții lor, date fiind condițiile 
deosebite în care li s>a desfă
șurat viața. Tocmai aceste deo
sebite semnificații au fost puse 
in valoare prin interpretarea 
admirabilă, pătrunsă de simțul 
viu al contemporaneității cu 
adevărat revoluționare, a stră- 
luciților artiști ai Teatrului „A. S. 
Pușkin".

Iată-l, de pildă, pe Fedia Pro
tasov în interpretarea emoțio
nantă, copleșitoare, a marelui 
actor N. K. Simonov. Cu mijloa
ce de o deosebită 
comunicare, în care 
ția lăuntrică, marele 
primat des nădejdea 
gini a eroului în fața complica
tului și odiosului mecanism al 
societății burghezo-moșierești a 
Rusiei țariste, repulsia lui Fedia 
față de minciuna’la care aceas
tă societate îl obliga, cinstea sa 
morală și setea sa de puritate, 
dar în același timp și slăbiciu
nea eroului, incapacitatea sa de 
a luptă împotriva unei societăți 
pe care o ura din tot sufletul. 
Moartea lui.^edia Protasov e 
dureroasă, ea apare ca unica 
soluție pe care o găsește omul 
slab în fața vieții, pentru ieșirea 
dintr-un impas cumplit

Moartea Femeii-comisar din 
„Tragedia optimistă" ore cu to
tul altă semnificație. Comisarul 
moare, dar regimentul său a 
învins. Rezistînd eroic la toate 
schingiuirile la care o supun 
dușmanii, Femeia-comisar contri
buie 
său.
luptei pentru victoria definitivă 
și totală a revoluției socialiste 
oamenilor pe care ea i-a for
mat, al căror devotament pen
tru cauza revoluției l-a verificat 
în luptă : Alexei și comandantul 
regimentului. Solemnă, tragică, 
moartea Femei i-comisar este

la victoria regimentului 
Murind ea predă făclia

Actorul a jucat nu moartea trep
tată a eroului ci viața acestuia, 
bogată, năvalnică, plină de în
crederea în forțele omului și in 
capacitatea spirituală a aces
tuia. Trebuie să vezi jocul ad
mirabil al lui Nikolai Cerkasov, 
să simți prezența sa scenică cu
ceritoare, farmecul său tineresc, 
zimbetul său spiritual, gindirea 
sa concentrată, subtilă și pro
fundă, pentru a avea în față 
imaginea vie a acestui savant 
sovietic însuflețit de gindul rea
lizării 
nă 
astfel

Turneul Teatrului

trecutului, afirmînd

unor opere care sa râmi- 
oamenilor, con-tinuîndu-i 
viața după moartea fizi-

Academic
de dramă „A. S. Pușkin" din Leningrad

putere de 
vibra emo- 
artist a ex- 
fdră mar-

măreață și luminată în 
optimist de 
riei finale.
Ol ga Lebzak nu a folosit in 
interpretarea ei nici unul din mij
loacele naturaliste care ar fi 
exprimat sensul biologic al 
morții eroinei ci, cu 6 mare so
brietate de ’mijloace, a făcut să 
iasă în evidență caracterul so
lemn și măreț, bogat în semni
ficații al finalului tragic.

Și iată-l pe al treilea erou, 
savantul Dronov, bolnav de o 
boală necruțătoare, conștient 
de sfîrșitul său inevitabil. Nimic 
din atitudinea lui Dronov, inter
pretat de marele actor N. Cer
kasov, nu lasă să se bănuiască 
apropierea sfîrșitului tragic.

sens 
perspectiva victo- 

De aceea și actrița

că : „Să lupți și să creezi, a« 
cesta este rostul nostru în via
ță — spune Dronov aproape de 
sfîrșitul piesei. Altfel degeaba 
ne-am născut, degeaba am 
existat și cînd vom ■muri, vom 
muri pentru totdeauna... Totul 
rămîne oamenilor. Și ce e bun 
și ce e rău. Iar în ce rămîne 
după mine stă nemurirea sau 
uitarea mea !“ Moartea lui 
Dronov poartă în sine, de fapt, 
mesajul vieții, al unei vieți călă
uzite de înaltul ideal comunist 
al luptei pentru fericirea oame
nilor.

Prin repertoriul său, Teatrul 
S. Pușkin" ne-a adus așa- 
mesajul înaintat al unei 
©are condamnă cu putere

„A. 
dar 
arte

rinduielile 
biruința omului asupra societă
ții eare-l degrada, asupra 
însuși, asupra morții.

Prin valoarea interpretării, 
artiștii sovietici au adus exem
plul prețios al unui teatru rea
list-socialist, în care mijloacele 
de expresie slujesc conținutul 
operei dramatice, într-o mare 
diversitate de stiluri și nuanțe. 
Căci altul este stilul spectaco
lului „Cadavrul viu“ și altul sti
lul spectacolului „Tragedia opti- 
mistă“. Am admirat, odată cu 
toți spectatorii, la fel de emo
ționați, această impresionantă 
epopee eroică, in care toate 
mijloacele de expresie specifice 
teatrului - cu 
decorului măreț și 
lui A. Bosulaev, cu 
Kara Karaev — au fost reunite 
de regizorul G. A. Tovstonogov, 
artist al poporului al U.R.S.S., 
intr-o sinteză artistică de neuitat 
Nu vom uita curînd nici poezia 
discretă a spectacolului „To
tul rămîne oamenilor" pus în 
scenă de regizorul principal al 
teatrului, conducător artistic al 
acestuia, L. S. Vivien, artist al 
poporului al U.R.S.S. După cum 
nu vom uita curînd minunatele 
creații ale actorilor dintre care 

. spațiul nu-mi permite să amin
tesc decît de cîțiva : splendida 
trecere a actriței Olga Lebzak 
de la dîrzenia plină de căl
dură umană, de demnitate șî 
farmec feminin al Femeii-comi
ser, la pasiunea candidă și 
dăruirea înflăcărată a Mașei 
(admirabilă interpretă a roman
țelor populare I) din „Cadavrul

lui

participarea 
expresiv al 
muzica lui

viu“ ; mobilitatea expresiei, sim
țul umorului, subtilitatea mijloa
celor lui I. O. Gorbacev în 
Aleksei din „Tragedia optimistă" 
și Morozov din „Totul rămîne 
oamenilor" ; comicul savuros și 
demascator al lui B. E. Ju- 
kovski în căpetenia anarhiștilor; 
finețea și forța emoțională 
a lui P. A. Krîmov în roiul 
lui Viazmin din „Totul ră
mîne oamenilor" ; apoi A. V. 
Sokolov (marinarul răgușit), N. 
K. Valiano (conducătorul grupu- 
pului de rezervă ăl anarhiștilor), 
B. A. Freindlih (preotul Serafim, 
judecătorul de instrucție), I. O. 
Maliutin (savantul Margunov și 
kneazul Abrezkov) și pe mulți 
alții, participant activi, prin in
terpretarea lor realistă, convin
gătoare, la puternica valoare de 
ansamblu a spectacolelor.

Ecoul aplauzelor entuziaste nu 
s-a stins încă în sala Teatrului- 
de Operă și Balet din București 
care a găzduit strălucitele spec
tacole ale teatrului deningră- 
dean. Ecoul acesta îi urmărește 
pe admirabilii artiști în călăto
ria lor prin țara noastră, întărit 
de aplauzele călduroase ale 
publicului din Timișoara, Cluj și 
lași.

Turneul Teatrului „A. S. Pușkin" 
din Leningrad înseamnă, ca 
atîtea alte turnee ale teatrelor 
sovietice, un mesaj adine emo
ționant de prietenie și viață 
nouă. Un mesaj artistic plin de 
învățăminte, mesaj al biruinței 
noului asupra vechiului, al bi
ruinței omului asupra morții.

MARGARETA BĂRBUȚA

indreptindu.se


Lucrările Adunării Generale a O.N.U. Chemările 
de 7 Noiembrie 

ale C.C. al P.C.U.S.
Lucrările Congresului l'.I.S. r

de marți după-amiază

a Adunării 
a declarat că 
Comitetul nr. 1 

intr-o măsură 
realizarea unui

NEW YORK 12 (Agerpres).- 
TASS transmite : în cursul 
ședinței plenare din după-a
miaza zilei de 11 octombrie, 
după cuvântarea lui N. S. 
Hrușciov a luat cuvîntul re
prezentantul Canadei. După 
ce a vorbit cu ipocrizie despre 
hotărîrea de a duce tratative 
„serioase” cu privire la dezar
mare, el a sprijinit imediat 
recomandarea Comitetului 
General, adoptată sub presiu
nea S.U.A., de a supune e- 
xaminării Comitetului Politic 
punctul cu privire la dezar. 
mare, inclus din inițiativa 
U.R.S.S. pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni 
Genera'e. El 
atmosfera din 
va , contribui 
mai mare« la 
ac rd.

Reprezentantul Statelor U- 
nite continuînd politica gu
vernului său de sabotare a 
discutării cu seriozitate a pro
blemei dezarmării, s-a pro
nunțat împotriva propunerii 
Bovietice.

Delegația cehoslovacă, a 
spus Vaclav David, ministrul 
Afacerilor Externe al Ceho
slovaciei se pronunță pentru 
examinarea problemei dezar
mării generale și complete in 
cadrul ședinței plenare a 
Adunării Generale. Noi spri
jinim de asemenea propune
rea formulată de N. S. Hruș
ciov cu privire la convocarea 
în lunile martie-aprilie anul 
viitor a unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale in 
prcb’ema dezarmării.

Lukanov, ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii 
Popu’are Bulgaria a sprijinit 
cu hotărire propunerea Uni. 
unii Sovietice de a se exam - 
na in cadrul ședințelor ple
nare a Adunării Generale 
problema dezarmării generale 
și complete.

B. Shtylla, reprezentantul 
Republicii Populare Alban.a, 
a sprijinit în întregime rezo
luția Uniunii Sovietice care 
referă la discutarea proble
mei dezarmării în cadru!

unei ședințe plenare a Adu
nării Generale.

Delegatul Ghanei și-a ex
primat speranța că Adunarea 
Generală va croi calea spre 
dezarmare generală și com
pletă. După părerea delegatu
lui Ghanei principalul îl con
stituie rezultatul dezbaterilor 
in problema dezarmării.

Delegatul Republicii Popu
lare Ungare E. Sik a declarat 
că tendința unor delegați de 
a se sustrage discutării pro
blemei dezarmării in ședința 
p enară a Adunării Generale 
poate fi explicată numai prin 
teama de opinia publică, prin 
trndința de a ascunde poziția 
l?r in fața popoarelor care 
dcresc pacea

L. F Paiamarciuk, ministrul 
Afacerilor Exterr.e al RSS. 
Ucra nene a subliniat că mo- 
tîvările aduse pentru trans
mit; rea probleme; dezarmării 
în discuția Comitetului po
litic. deși sini camuflate prin 
considerente procedurale, nu 
se referă la formă ci la esen
ța probemeî. Inăstind asu
pra acestui fapt, puterile oc. 
cidentale dovedesc lipsa de 
dcnnță de a pune capăt oda
tă șî pentru totdeauna cursei 
in a m-rilor

A. RapackL reprezentantul 
Ripub'icii Populare Polore 
a condamnat declarația dele
gatului american că țărnle 
ciallste, insistând pentru dis
cutarea probleme dezar mări 
in ndrul ședințe- plenare, au 
urmării scopuri propagandis
tice- Reprezentatul Poloniei 
a sprijinit procectul de reao- 
luț e sw .etic care prevede 
discutarea proOleznei dezar
mării în cadrul use: ședințe 
plenare a Adunării Generale.

K. T Mazurov, șeful dele
gație R-SS. Bzeicrjse a ară
tat completa ne^meuuce a 
c btectâunbor Statelor Unite 
Împotriva discutării proble
me: dezarmăru in cadrul se- 
dlnțeîor plenare a'e Adunării 
Generale

A luat apei cuvintul dele
gatul R. P. Romine. E. Me- 
zncescu.

Cuvîntarea lui N. S.
După cuvîntarea delegatului 

romin a luat din nou cuvin, 
tul N. S. Hrușciov, conducă, 
torul guvernului sovietic. Cu- 
v în tar ei ‘
ționantă 
viril cit 
concrete 
mării a 
tenție uriașă și întreruptă in 
repetate rînduri prin aplauze. 
El * subliniat că Uniunea So
vietică este gata să discute 
problema dezarmării oriunde 
ea poa'e fi rezolvată in mo
do' ed mai rapid. Dar. a 
subliniat el experiența de 
lucru in comitete a arătat că 
el? rât folosite ca un para
van pentru înșelarea opiniei 
publice - clasei muncitoare, 
flrln mii s intdcctualiUhi 
niKtoare.

Avem • ultimi speranti. a 
■pus N S. Hnuciov. ci poate 
> e-tirț* plenari a A d unirii 
Crierii? va ajuta si se rezol
ve problema decarmirii 0 
prin aeeorta si salveze ome
nire» de primejdia unui nou 
rizboi dAtracitor. Daci dar.ti 
eu adevirat dezarmarea a 
spm N. S Hrușciov. sint țața 
sa »mii plecarea mea u si

sa Înflăcărată, emo- 
in sprijinirea rezol- 
mai grabnice și mai 
a problemei dezar- 
fost ascultată cu a-

rămin aici pînă va fi reali
zată o înțelegere asupra de
zarmării. Conducătorul guver
nului sovietic a subliniat de 
asemenea că dacă Adunarea 
Generală va adopta hotărirea 
de a discuta dezarmarea in 
Comitetul nr. 1, atunci Uniu
nea Sovietică iși rezervă 
dreptul să se retragă din Co
mitet dacă se va constata că 
și el este folosit ca paravan 
pentru înșelarea popoarelor.

N. S. Hrușeiov a subliniat 
că dacă va fi adoptată hotă
rirea cu privire la dezarma
rea generală și completă a- 
tnnei Uniunea Sovietică va 
fi de acord cu orice măsuri 
de control asupra dezarmării. 
Ș-ful guvernului sovietic a 
? dresat delegații or apelul 
fierbinte de a-și ridica vocea 
In apărarea păcii. Ultime’e 
cuvinte ale euvintării lui N. S. 
Hrușciov an fost întâmpinate 
cu aplanze furtunoase, pre
lungite.

După încercările jalnice ale 
- și

cri- 
de- 

__  , sovietice la adresa 
guverreicr puterilor occiden-

reprezentanților Franței 
S UA de a răspunde la 
t.ca vehementă a șefului 
legației

★

O.N.U. Imediat ce a 
din mașină, el a fost 
cu întrebări.
corespondent. Chiar 

declara ția

la centrul

Cuvîntarea lui E. Mezincescu
NEW YORK 12 (Agerpres,.- 

In cuvîntarea sa reprezenzan- 
tul R. P. Romine, Eduard Me
zincescu, a subliniat că propu
nerea sovietică privind tR- 
scrierea pe ordinea de zi a cc- 
tualei sesiuni a problemei de
zarmării generale ți totale 
este punctul cel mai impor
tant pe care-l are de dezbătut 
Adunarea Generală, pentru ei 
de soluționarea probleme-, de
zarmării și îndeosebi a regi
zării unui acord atupra dezar
mării generale și totale, cdid 
a unui acord asupra lichidării 
mijloacelor materiale ale sta
telor de a purta războiul, de
pinde dacă omenirea re trei 
în pace sau va fi împinsă 
dezastrul războiului.

Reamintind că in această 
ședință a fost repetată tenta
tiva din Comitetul General 
de a trece problema dezarmă
rii în discuția Comitetului 
nr. 1 al Adunării Generale, 
E. Mezincescu a relevat că 
problema dezarmării generale 
și totale afectează relațiile in
ternaționale in ansamblul lor. 
Dacă este incontestabil că mă
surile de dezarmare interesea
ză in primul rînd marile pu
teri, nu este mai puțin ade
vărat că un război nuclear a* 
duce la mari distrugeri. De
zarmarea generală și totală, 
lichidarea tuturor mijloacelor 
materiale de ducere a războ
iului este o problemă care in
teresează toate popoarele din 
lume in cel mai înalt grad.

Dl. Wadsworth, a spus în 
continuare Mezincescu. spu
nea adineaori că dezarmarea 
este o problemă foarte com
plexă care reclami o foarte 
serioasă considerație și că n-j 
este un subiect care se pre
tează la demonstrații de pro
pagandă în Adunarea Gene
rală. Se încearcă să se dea 
impresia că guvernul pe ca
re-l reprezintă dl. Wadsworth 
ar fi preocupat de seriozitatea 
problemei și dorește să asi
gure cadrul adecvat pentru 
discutarea sa. Dar, guvernul 
pe care-l reprezintă aici dL 
Wadsworth nu confirmă prin 
fapte frumoasele cuvinte pe 
care reprezentantul său le 
pronunță din timp in timp în 
fața Adunării, Intrucît pro
blema este într-adevăr serioa
să trebuie să-i consacram ca
drul adecvat pentru a o dis
cuta.

Reprezentantul S.U.A., a 
declarat mai departe Mezin
cescu, consideră insă mai cu
rînd Adunarea Generală ca 
un for de propagandă, de 
„război rece" și de aceea el 
a impus discutarea problemei 
„Tibetului" și „Ungariei",

sediul 
cooorit 
asaltat

Un 
acum am ascultat 
pe care ați făcut-o la Aduna
rea Generală.

N S. 
felicita 
ele pot 
Ele as 
in cadrul 
Adunării Generale 
mei dezarmării și a» apropiat 
lumea de catastrofă. Aceasta 
a fost o victorie a forțelor răz
boiului, evident că S.UA.. An- 
glia. Franța și Canada nu do
resc dezarmarea, iar celelalte 
țâri nu și dau încă seama de 
necesitatea rezolvării acestei 
probleme. Not insă, nu vom 
precupeți eforturile, vom lupta 
pentru pace și vom demasca pe 
ațițătorîi la război.

Oamenii se vor trezi, 
nu va fi prea tirziu.

Un corespondent. Ați 
țaî un tablou sumbru, nu in-

Hrușciov Da, puteți 
surele 

sărbători 
zădărnicit 

ședinței

imperialiste, 
victoria”, 

discutarea 
plenare a 
a proble-

daci

schi-

1

Ședința
* 5

NEW YORK 12 (Agerpres) - 
în ședința plenară din dimi
neața de 12 octombr.e a Adu
nării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile de poh
tei generală. Primul a luat 
cuvintul șeful delegației lină* 
ruhiî stat african — Republi
ca Ma \ Mamadou Aw. într-o 
Înflăcărată cuvin tare anticolo- 
r.al-stă ei a demasca: fățărni
cia delegapxx* puterilor oco 
denta-e. cărora le place să vor
bească despre -rolul cviliza- 
tor* al impmalișuxr in colo
nii.

Mamadou Aw a subliniat 
că popoarele coloniale obțin 
independența ej datorită -Jnă- 
rinimjei* eoJonialișriior, ci 
pnr luptă grea ș: tenace. Re
publica Mali, a declarat in 
continuare Mamadou Aw, 
ș a pus mari speranțe in 
ON.U. Dar unele evenimente

Hrușciov
tale, Adunarea a trecut la 
votarea recomandărilor Comi
tetului general și a proiectu
lui de rezoluție sovietic.

Președintele Adunării, Bo
land a intenționat ca votarea 
să se facă în comun pentru 
ambele documente, împotriva 
acestei intenții însă au obiec
tat delegații Afganistanului și 
Uniunii Sovietice. încâlcind 
regulile de procedură Boland 
a pus prima la vot 
darea Comitetului 
care propune ca 
dezarmării să fie 
Comitetului politic.

împotriva ei au
delegații (delegațiile țărilor so
cialiste precum și ale Cubei, 
Guineei și Mali).

„Pentru*4 au votat 62 de 
delegații iar 24 s au abținut.

Pentru proiectul de rezolu
ție sovietic care cere ca pro
blema dezarmării să fie dezbă- / 
tută la ședințele plenare ale 
Adunării au votat delegații a 
13 țări (delegațiile țărilor so
cialiste precum și ale Cubei, 
Guineei, Mali și Afganistanu
lui), 31 de delegații s-au abți
nut și 54 au votat împotrivă.

recoman- 
general 

problema 
transmisă

votat 12

trezăriți oare, cu toate acestea, 
o rază de speranță ?

N. S. Hrușciov. în cadrul 
acestei sesiuni a Adunării Ge
nerale — nu.

Un corespondent. Dar în 
v..*.or ?

N. S. Hrușciov. Dacă popoa
rele iși vor ridica glasul și vor 
determina guvernele să încea
pă dezarmarea nu in vorbe, ci 
in realitate, nu va fi război. 
Dacă popoarele nu vor exer
cita presiuni, guvernele occi
dentale nu vor începe dezar
marea. Țările imperialiste au 
obținut victoria in timpul 
scrutinului pentru a diminua 
însemnătatea discutării pro
blemei dezarmării în cadrul 
Adunării Generale. Noi, insă, 
nu vom slăbi eforturile în 
lupta pentru dezarmare. Noi 
reprezentăm o țară care luptă 
cu adevărat pentru dezarmare 
și pace trainică, și nimeni nu 
ne va abate de pe această po
ziție.

de miercuri dimineață
1

care s rj pevecut Ia această 
sesiune nu pot să nu stiroea- 
scă mirarea. Reprezentantul 
Republicii Mali a declarat că 
Adunarea Generală a adoptat 
o hotărire greșită și dăunătoa
re impiedicind restabilirea 
drepturilor legale ale poporu
lui chinez la O-N.U.

Mamadou Aw a condam
nat cu asprime intervenția ar
mată a Belgiei in Congo și în
cercările de a lichida guver
nul central din Congo și pe șe
ful acestuia. El a sprijinit ce
rerea lui Seku Ture, președin
tele Guineei, de a se admite 
la cea de-a XV-a sesiune a A- 
dunării Generale delegați re
prezentând guvernul con gol ez.

Republica Mali, a subliniat 
Mamadou Aw, sprijină cu 
căldură toate propunerile care 
urmăresc asigurarea dezarmă-

Dejunul oferit de N. S. Hrușciov 
în cinstea șefilor unor delegafii la O.N.U

NEW YORK 12 (Agerpres) 
Grupai de presă de pe lingă 
președ_r.:ele Consiliului de 
Mmigtn al U R-S.S. comu
nică :

La 12 octoenbrie N. S. Hruș
ciov. preyedr/Ze Consiliului 
de Mmîrri al U R-SS., con
ducătorul delegației sovietice 
la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.. a 
oferit un dejun In cinstea șe
filor delegații.’or și reprezen
tanților unor țări latino-ame- 
r.car.e $i europene.

La dejun au participat șefii 
de’egațiilar următoarelor țări: 
Cuba — Râul Boa, Venezuela 
— Carlos Sosa Rodriguez, 
Mexic — L. Padilla Nervo, 
Austria — Bruno Kreisky, Is-

landa — Thor Thors, Suedia
— Agda Rossel, președinte
le Adunării Generale — 
F. Boland (Irlanda), pre
ședintele Comitetului nr. 2 — 
J. Stanovnik (Iugoslavia), pre
ședintele Comitetului nr. 3 — 
E. Mezincescu (R. P. Romînă), 
președintele Comitetului nr. 4
— A. Pac hac hi (Irak), preșe
dintele Comitetului nr. 5 — 
M. Majoli (Italia). Din partea 
sovietică au participat tova
rășii N. V. Podgornîi. K. T. 
Mazurov, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., V. A. Zorin, 
reprezentantul 
al U. R. S. S.
M. A. Menșikov, ambasadorul 
U.R.SS. în S.U.A., membri 
consilieri ai delegației.

rii generale și complete Ea !și 
va făuri relațiile cu alte țări 
pe baza respectării suverani
tății, pe baza colaborării și a 
prieteniei.

In cuvîntarea sa. reprezen
tantul Ceylonului, Claude Co
rea a arătat că Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să ia 
măsun pentru a asigura uni
tatea și integritatea teritorială 
a Congou lui. Cu toate că a 
recunoscu: că Hammarskjoe’.d 
a comis in Congo „unele gre
șeli”. Corea s-a pronunțat îm" 
potriva reorganizării structu
rii secretariatului O.N.U.

EI a declarat că in prezent 
problemele cele mai vitale ale 
omenirii sint încetarea cursei 
înarmărilor și lichidarea foa
metei. analfabetismului și mi
zeriei în țările slab dezvoltate. 
Delegatul Ceylonului a amintit 
că Uniunea Sovietică a mers 
de două ori în Întâmpinarea 
pozițiilor puterilor occidentale 
în problemele distrugerii mij
loacelor de transportare a ar
melor atomice și lichidării ti
purilor clasice de arme în pri
ma etapă a dezarmării.

Cu aceasta, ședința de dimi- 
aneață a Adunării Generale 

luat sfîrșit.

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
ComitetU'l Centrul al Partidului 
Comunist ol Uniunii Sovietice a 
dat publicității chemările cu 
priilejul celei de-a 43-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Intr-una din cele 100 de che
mări se spune : „Glorie Mare
lui Octombrie, care a deschis 
o eră nouă in istoria omenirii 
- era prăbușirii capitalismului 
și triumfului socialismuIui“

„Să se întărească unitatea de 
acțiune, solidaritatea in luptă 
a clasei muncitoare și a oame
nilor muncii din toate țările în 
lupta pentru pace și democra
ție, pentru libertate și 
pendența popoarelor, 
socialism I „Chemările 
un salut frățesc adresat 
popoarelor care luptă 
lichidarea totală a rușinosului 
s-istern al colonialismului, 
poarele lumii sint chemate 
depună eforturi pentru a 
ține acordarea imediată a 
dependenței și libertății depline 
tuturor țărilor coloniale.

Popoarele tuturor țărilor sint 
chemate la luptă pentru pace, 
pentru dezarmarea generală și 
totală, la demascarea hotărîtă 
a ațîțătorilor imperialiști la 
război - dușmanii omenirii. 
C.C. cl P.C.U.S. cheamă popoa
rele lumii să depună eforturi 
pentru lichidarea „războiului 
rece" și slăbirea încordării in
ternaționale, încetarea experien
țelor cu arme atomice și cu 
hidrogen și interzicerea acestor 
arme.

Intr-una din chemări este a- 
dresat un fierbinte salut cura
joșilor luptători pentru 
democrație, socialism și 
pendență națională care 
in închisorile tarilor capitaliste.

CC. al P.C.U.S. exprimă 
urări In cinstea unității și 
coeziunii de nezdruncinat a 
partidelor comuniste și .munci
torești, în e'nstea învățăturii 
mârxîst-leninîste atotbiruitoare. 
Sînt exprimate urări în cinstea 
puternicului sistem mondial ăl 
socialismului, bastionu) de . ne
învins al păcii și securității po
poarelor.

„Salut frățesc oamenilor mur»-, 
cii din Republica Populara Chi
neză, care construiesc social Is- 
mul“ - se spune în una din 
chemări. „Trăiască prietenia și 
colaborarea veșnică de nez
druncinat dintre marile po
poare a'e U.R.S.S. și Chinei”.

Chemările conțin de aseme
nea un salut frățesc adresat 
oamenilor muncii din Albania, 
Eulgaria, Cehoslovaca, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Germană, Mon
golia, Polonia, Rominia, Unga
ria si R.D. Vietnam.

Intr-una din chemări se spu
ne : Salut frățesc oamenilor 
munci* din Republica Populară 
Romînă, care construiesc socia
lismul I Trăiască prietenia și co
laborarea veșnică și indestruc
tibilă dintre popoarele sovietic 
și romin I

Adresîndu-se oamenilor mun
cii sovietici, C.C. al P.C.U.S. îi 
cheamă să îndeplinească și să 
depășească planul septenal, să 
creeze bazo tehnico-materială a 
comunismului, să repurteze noi 
victorii in construcția comunistă.

ind#»- 
pentru 
conțin 
tutu ror 
pentru

Pe
so 

oh- 
in-

zac

BAGDAD 12 (Agerpres), — 
TASS transmite : în Palatul 
Bagzul Aman din Bagdad iși con
tinuă lucrările cel de-al 0-lea 
Congres al Uniunii Internaționale 
a Studenților,

In șetlințu din după-amiaza 
zilei ae 10 octombrie, primul a 
luat cuvintul delegatul am sier
ra-Leone, teritoriu îndepărtat din 
Africa, care se ujla sun domina' 
ția colonialistă. Cei 50 de ani de 
dominație engleză in țara nous' 
trâ, a spus el, au adus poporului 
din Sierra-Leone mizerie și îna
poiere. Cer tuturor celor prezenți 
aici să depună toate eforturile 
pentru rezoivurea cit mai grab' 
nică a pr ol) te mei dezarmării și 
lichidă/ ii rămășițelor colonialis
mului.

Lupta pentru pace și dezarma
re, lichidarea colonialismului, 
unitatea studențimii — toate a‘ 
ceste probleme uu constituit tema 
principală a cuvmtării pe care a 
rostit-o reprezentantul A. â. Ce
hoslovace. Dezarmarea generali 
și totală, u subliniat el, repre
zintă calea cea mai sigură și 
practică spre instaurarea păcii in 
întreaga lume.

In uplauzete furtunoase ale a- 
sislenței, la tribuna Congresului 
a urcat apoi conducătoarea dele' 
gației sovietice, M, 1, Juravlio" 
vă, secretar al C.C. al U.l.C.L. 
din U.R.S.S. tiefenndu-se la po' 
litica externă a U.R.S.S., M. I. 
Juravhova a subliniat năzuința 
fierbinte a poporului și a guver
nului sovietic spre pace, spre o 
viață liniștită și fericită pe pă' 
mint.

Delegatul Ecuadorului a criti
cat cu vehemență dominația im
perialismului american in țările 
tatino-americane.

Delegații ba Congres au intim' 
pinat cu aplauze furtunoase apa
riția la tribună a delegatutui 
eroicului popor din Cuba. In 
impresionanta sa cuvinlure el a 
relatat pe larg despre lupta po
porului cubun pentru ouținerea 
independenței. Vorbitorul a ce
rut să fie lichidate bazele milita' 
re străine de pe teritoriile altor 
țări.

Reprezentantul studenților po- 
lonezț ă înfierat în cuvîntarea sa 
ejortăriie pe care le depun pu
terile occidentale în vederea mi
litarizării R.h ,G. și a înzestrării 
Bundesuiehrului cu arma nu* 
cleară.

In cuvîntarea sa, reprezentan
tul federației Mondiale a Tine
retului Democrat a subliniat im
portanța1 unității și colaborării 
strinse intre organizațiile inter
naționale de tineret — Uniunea 
Internațională a Studenților și 
federația Mondială a Tineretu
lui Democrat, care luptă pentru 
pace, împotriva colonialismului 
și imperialismului, pentru dezar
mare generală și totală.

Republica Populară Chineză, a 
spus in cuvîntarea sa conducăto
rul delegației chineze, cere lichi
darea bazelor militare și a arme
lor nucleare și eondamnâ politi
ca agresivi a S.U.A. împotriva 
R. P. Chineze.

în cuvintul său delegatul stu
denților din Brazil in a protestat 
cu hotărire împotriva dominației 
monopolurilor S.U.A.

Delegatul Columbiei a vorbit 
despre situația tineretului din 
țara sa. declarind că studenții din 
Columbia „urmează calea luptei 
revoluționare”.

Au vorbit de asemenea în a'

ceasta ședință reprezentanții 
R.PJ). Coreene și Ceylonului.

Delegații la Congres au ascut 
tat cu mare atenție cuvîntarea 
rostită de reprezentantul tinere* 
tului din 
din Africa 
zambic. 
trodusă 
tatorul ------ - _ .
înăbușă tot ce este progresist fi 
umanitar. După dominația portu
gheză care a durat 500 de ani, 
aceste țări se afla intr-o stare de 
groaznică mizerie și înapoiere. 
In coloniile portugheze prosperă 
negoțul de sclavi, și aceasta in 
a a oua jumătate a secolului XX!

în cadrul ședinței s-a dat citi* 
re raportului comisiei de vali* 
dare a Congresului cu privire In 
admiterea de noi membri în 
Uniunea Internațională a Stu
denților. Printre noii membri 
admiși se 'află Cuba, Sisrra-Lerr 
ne, Forto-Rico, Nicaragua, Hailit 
Chile, Liberia, Federația studen
ților din Africa de vest.

*
BAGDAD 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Bagdad 
continuă de trei zile lucrările 
ședințelor plenare ale Congre
sului al VI-lea al Uniunii In
ternaționale a Studenților. în 
cadrul ședinței din după-a
miaza zilei de 11 octombrie* 
primul a luat cuvîntul dele
gatul studenților din Came
run. Vorbitorul a subliniat ca 
actuala încordare a relațiilor 
dintre țări se datorește in pri
mul rînd imperialismului ame
rican. El este acela, a decla» 
rat delegatul Camerunului, 
care pune la cale comploturi 
împotriva popoarelor iubito® a 
de pace, sprijină regimurile 
marionetă odioase și ameninț 
ță omenirea cu războiul ato
mic.

Reprezentantul studenților 
din Republica Populară Un
gară a declarat că tineretul 
ungar sprijină pe deplin lupta 
popoarelor înrobite împotriva 
colonialismului și sprijină 
propunerile lui N. S. Hrușciov 
cu privire la lichidarea colo
nialismului și cu privire ia 
dezarmarea generală.

Ceî prezenți au întâmpinat 
cu aplauze călduroase apari
ția la tribună a delegatului ti
neretului din Congo, care a 
demascat activitatea ingrată a 
O.N.U. în Congo, rolul impe* 
rialiștilor americani și belgi
eni în, turnura luată de eveni
mentele din această țară afri
cană. Studenții din Congo, a 
spus el, sprijină lupta popoa
relor pentru pace în întreaga 
lume. „Dorim să facem parte 
din familia popoarelor libere 
— a declarat emisarul tinere
tului din T Congo. Convingerea 
noastră este că cu toți sîntem 
egali și fiecare are dreptul la 
viață. Vom lupta întotdeauna 
pentru pace și vom sprijini pe 
luptătorii pentru pace, ca 
Hrușciov-.

La ședință au mai luat cu
vîntul delegații Argentinei. Li
beriei și ai Organizației Inter
naționale a Ziariștilor.

coloniile portugheze
— Angola, Mo- 

Teroarea fascistă inr 
în aceste țări de dio 
Salazar, a declarat el,

V

întâlnirea lui
cu

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— TASS transmite : în seara 
zilei de 11 octombrie N. S. 
Hrușciov, conducătorul dele
gației sovietice, președintele

permanent 
la O. N. U.,

Și

Cina oferită 
de tovarășul 

Gheorghe 
Gheorghiu-DeJ

NEW YORK 12 (Agerpres). 
La 11 octombrie tovarășul 
Gheorghe Gbeorghiu-Dej a 
oferit la sediul misiunii R. P. 
Romi ne o cină la care au par
ticipat inginer P. Keith, pre
ședintele corporației ,,Hidro- 
carbon Research4* și dr. Lay
ing. vicepreședinte al Corpo
rației.

N. S. Hrușciov 
Issa

Consiliului de Miniștri al 
U.R.SS., l-a primit pe dl. Issa, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Somalia și a a- 
vut cu el o convorbire.

★
NEW YORK 12 (Agerpres). 

La 11 octombrie, tovarășii Ște
fan Voitec și Leonte Răutu au 
vizitat Muzeul Metropolitan și 
Muzeul Guggenheim din New 
York.

N. S. Hrușciov l-a primit pe Krishna Menon

Amînarea vizitei lui N. S. Hrușciov 
în R.P.D. Coreeană

MOSCOVA 12 (Agerpres).- 
TASS transmite următorul co
municat dat publicității la 
Moscova în care se anunță ofi
cial schimbarea datei vizitei 
lui N. S. Hrușciov în R. P. D. 
Coreeană :

„La 12 august s-a dat publi
cității știrea că, răspunzînd in
vitației C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea și guver
nului R. P. D. Coreene, tov. 
N. S. Hrușciov va vizita R.P.D. 
Coreeană la începutul lunii 
octombrie.

Potrivit înțelegerii dintre 
C.C. al P.C.U.S. $i guvernul 
sovietic, pe de o parte, și C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea și guvernul R.P.D. Core
ene, pe de altă parte, s a con
siderat indicat să se amine 
vizita in R.P.D. Coreeană a 
lui N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Noua dată 
a acestei vizite va fi anunțată 
ulterior".

Asasinarea lui Asanuma
TOKIO 12 (Agerprea) TASS 

transmite: Huliganii fasciști l-au 
asasinat mișelește pe Inejiro 
Asanuma, președinte al Partidu- 
lui Socialist din Japonia.

în dimineața zilei de 
tombrie, Asanuma rostea 
vîntare la mitingul de la 
organizat de Liga pentru 
echitabile și la care urma 
ia cuvîntul și președintele Parti
dului socialismului democratic, 
Nishio, și președintele Partidu
lui liberal-democrat de guver. 
nămînt, Ikeda. Un grup de ele
mente fasciste aflate în sală au 
întrerupt în repetate rînduri cu
vîntarea președintelui Partidu
lui Socialist care critica aspru 
partidul liberal.democrat și gu-

BERL1N 12 (Agerpres). — 
La 10 octombrie din inițiativa 
Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Liber German la 
Berlin a avut loc o conferin
ță a reprezentanților Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, Co- 
misiei poloneze pentru coor
donarea activității internațio
nale a organizațiilor de tine
ret, Uniunii Tineretului Liber 
German și ai reprezentanților 
tineretului iubitor de pace 
din Germania occidentală. La 
conferință au fost discutate 
problemele luptei comune 
pentru asigurarea păcii, pen
tru înfăptuirea propunerilor 
cu privire la dezarmare pre
zentate de guvernele U.R.S.S. 
și R.D.G., pentru înfrinarea 
militarismului german.

-<

12 oc. 
o cu- 
Tokio, 
alegeri 

să

vernul pentru politica de întări
re a alianței militare cu S U.A., 
de transformare a Japoniei în- 
tr-o bază militară, pentru pro
movarea politicii de nerecunoaș. 
tere a guvernului legal al Repu
blicii Populare Chineze. în timp 
ce Asanuma vorbea s-a apropiat 
de tribună unul dintre acești 
huligani ?i l-a lovit pe Asanuma 
cu un pumnal în piept. Preșe
dintele Partidului. Socialist a 
fost transportat în stare gravă la 
spital unde curînd a încetat din 
viață.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
P.A.P., la 12 octombrie a pă
răsit New York-ul pleeind 
spre patrie W. Gomulka, con
ducătorul delegației polonez^ 
la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U,

Congresul Alianței Cooperatiste 
Internaționale

Lucrările Comitetului pentru dezvoltarea 
comerțului din cadrul 

Comisiei Economice pentru Europa
GENEVA 12 (Agerpres). — 

La 10 octombrie a.c. au în
ceput la Geneva lucrările Se
siunii a IX-a a Comitetului 
pentrîi dezvoltarea comerțu
lui din cadrul Comisiei Eco
nomice pentru Europa. La 
propunerea delegației fran
ceze, propunere susținută de 
delegația U.R.S.S., a fost rea
les ca președinte al comitetu
lui șeful delegației romine, 
tov. Victor Ionescu, secretar

general in Ministerul Comer
țului.

In cuvîntul său tov. V. îo- 
nescu a subliniat legătura 
strinsă dintre coexistența paș
nică și dezvoltarea comerțului 
internațional.

Slăbirea încordării, a arătat 
el, favorizează comerțul, iar 
dezvoltarea legăturilor econo
mice constituie un factor al 
consolidării păcii. . *

NEW YCRK 12 (Agerpres). 
- TASS 
de presă 
ședințele 
niștri al 
în dimineața zilei de 12 oc
tombrie N. S. Hrușciov, șeful 
delegației sovietice la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării

transmite: Grupul 
de pe lingă pre- 

Consiliului de Mi- 
U.R.S.S. comunică :

Generale a O.N.U. și președin
tele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit la reșe
dința reprezentanței sovietice 
la O.N.U. pe K. Menon, șeful 
delegației Republicii India, la 
cererea acestuia. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească.

N.S. Hrușciov l-a
- NEW YORK 12 (Agerprei).
— TASS transmite: Grupul 
de presă de pe lingă pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S, comunică : 
La 12 octombrie N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a pri
mit la sediul reprezentanței

primit ps Menzies
sovietice la O.N.U. pe d-l Men
zies. primul ministru al Au
straliei. în cursul convorbirii 
au fost discutate probleme 
care interesează guvernele 
U.R.S.S. și Australiei.

La convorbire a participat 
A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

LAUSANNE 12 (Agerpres).- 
La Lausanne și-a început lu
crurile cel de-al 21-lea Congres 
al Alianței Cooperatiste Inter
naționale (A.C.I.), la care par
ticipă aproximativ 700 de re
prezentanți ai 
cooperatiste din 
Participanții la 
discuta raportul 
al Comitetului

organizațiilor 
diferite țări, 
congres vor 
de activitate 
Central al 

A.C.I. pe perioada 1957—1960.
Președintele Uniunii Cen

trale a Cooperativelor de Con
sum din R. P. Romînă, Con
stantin Mateescu, a subliniat 
în cuvîntul său că cooperato
rii romîni sprijină acțiunile 
îndreptate spre triumful prin
cipiului coexistenței pașnice

în relațiile între state. Amin
tind că guvernul romin a ce
rut să se înscrie pe ordinea 
de zi a sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. problema ini. 
țierii de acțiuni pe plan re. 
gional în vederea îmbunătăți
rii relațiilor de bunăvecinăta- 
te între state europene apar- 
ținînd unor sisteme social po. 
litice diferite, el a arătat că 
realizarea unor astfel de ac. 
țiuni au nu numai o impor
tanță deosebită pentru pacea 
generală dar creează totodată 
condiții din cele mai favora
bile pentru intensificarea 
schimburilor economice și a 
colaborării multilaterale în 
folosul tuturor popoarelor re
giunii respective.

★
TOKIO 12 (Agerpres). — A- 

sasinarea președintelui Partidului 
Socialist din Japonia, Asanuma, 
de către elemente fasciste,- a știr" 
nit indignarea profundă a celor 
m<ai largi pături ale opiniei pu
blice japoneze. După cum. rela
tează agențiile de presă, la două 
ore după ce postul de radio To
kio a difuzat știrea despre asasi' 
narea lui Asanuma. în marele 
parc Hibya din Tokio s-au adu
nat peste 30.000 de oameni. De
monstranții purtau pancarte pe 
care se putea citi : „Teroarea nu 
ne intimidează**, „Jos cu guver
nul monopoliștilor”, „Apărăm de
mocrația”.

Comitetul Executiv Central al 
Partidului Socialist Japonez s-a 
întrunit la 12 octombrie într-o 
ședință la oare s-au discutat mă
surile și pregătirile pentru adu
nările de protest pe scară largă 
care vor avea loc la 15 octombrie.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Japonia a dat pu
blicității o declarație in care se 
arată că Partidul Comunist din 
Japonia a primit cu profundă in
dignare știrea despre acest act 
terorist.

NEW YORK, - Conducătorul 
delegației Republicii Populare 
Bulgaria la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Todor Jtvkov, a părăsit New 
York-ul plecînd spre patrie re 
bordul transatlanticului „Queen 
Mary".

BELGRAD, — Agenția Tamug 
anunță că președintele Tito s-a 
înapoiat la 12 octombrie la Bel
grad I. B. Tito a condus dele
gația Iugoslaviei la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U.

CAIRO. In seara zilei de 1! 
octombrie Ferhat Abbas, primul 
ministru al guvernului provizo
riu al Republicii Algeria s-a îna
poiat la Cairo din călătoria fă
cută în R. P. Chineză și în. 
Uniunea Sovietici.

HELSINKI 12 (Agerpres). — 
Recent s a deschis în orașul 
Valkeakoski din Finlanda o 
expoziție de artă populară ro- 
mînească, mărci poștale și gra
vuri, organizată de Asociația 
de prietenie Flnlanda-Romînia. 
Cu acest prilej au luat cuvin
tul Kaino DahI, primarul ora
șului. și Ionel Crișan, însărci
natul cu afaceri al R. P. Ro
mine la Helsinki.

>
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