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Fier Vechi 
otelâriilor

în orașul Baia Mare mo
bilizat de organizația U.T.M. 
tineretul participă cu însufle
țire la diferite acțiuni obștești. 
De la începutul anului și pînă 
acum, cei 10.000 de tineri în
cadrați în 205 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică au între
prins numeroase acțiuni pa
triotice. Colectarea fierului 
vechi și expedierea neîntâr
ziată către oțelăriile patriei 
constituie unul din obiectivele 
principale. Pînă acum oțelă
riile au primit din orașul Baia 
Mare peste 1.475 tone metale 
vechi. Numai în cadrul deca
dei colectării fierului vechi; 
organizată în perioada 20—30 
septembrie au fost colectate 
aproape 250 tone metale vechi.

MERSUL

LUCRĂRILOR AGRICOLE

TOAMNĂ

Pregătiri 
pentru iarnă

Ziua petrolistului
Extind forajul 

cu turbina
n frunte cu comuniștii, har

nicii sondori din cadrul 
Trustului de foraj Tg. Jiu 

au reușit să extindă forajul cu 
turbina, să pună în valoa e re
zerve importar-e men te să asî- 
gere în mod nem scit socr-ea

forajului cu turbina, care în ulti
mele trei luni reprezintă circa 65 
la sută din întregul volum de fo- 
^aj, urpiărispa mai rațională a tim-.. 
putui de' lucru la sapele cu role 
cit și rezolvarea altor probleme 
tehnice au dat posibilitate colec
tivelor de muncă din cadrul a- 
cestei unități să sape în al trei
lea trimestru al anului peste p 
mai muH de 13.000 mc&i ți 
realizeze e

Crests valoarea tonei 
de țiței

esfășurînd cu succes întrece
rea socialistă, colectivele 
de muncitori, tehnicieni ș: 

ingineri din rafinăriile regiunii 
Ploiești au realizat în primele 8 
luni ala anului succese însemnate 
în producție. Astfel în această pe
rioadă, ei au îndeplinit planul la 
producția globală, în proporție 
de 102,89 la sută, iar la produc- 
ția-marfă, în proporție de 102,27 
la sută. Economiile realizate la 
prețul de cost se ridică la cifra 
de 26.667.000 de lei.

La obținerea acestor rezultate, 
o contribuție însemnată au adus 
colectivele de la rafinăriile Plo
iești, „Lazăr Edeleanu" și Telea- 
jen.

TINEREȚEA

PETROLULUI
însușim în mod științific tai
nele meseriei. Ni s-au încre
dințat, de aceea, răspunderi 
mari. Numai în secția I-a 

orează

Din datele primite de Mi
nisterul Agriculturii de.la sec
țiile agricole ale sfaturilor 
populare regionale rezultă că 
pină la 5 octombrie porumbul 
a fost cules de pe 68 Ia sută 
din suprafața cultivată, floarea 
soarelui de pe 96 Ia sută, car
tofii de pe 75 la sută, iar sfe
cla de zahăr de pe 47 la sută 
din suprafața cultivată.

Culesul porumbului este a- 
proape terminat în regiunea 
Oltenia și realizat in proporție 
de 90 la sută în regiunile 
București, Argeș și Suceava.

Pină acum au fost executate 
lucrări de pregătire a terenu
rilor pe 1780.000 hectare, ceea 
ce reprezintă 48 la sută din 
suprafața ce va fi însămînțată 
în toamna aceasta. Au fost în- 
sămînțate cu griu, secară, orz 
și culturi pentru masă verde 
76C.OOO hectare.

Lucrările de pregătire a te
renurilor și însămînțările de 
toamnă sint încă intirziate in 
regiunile Bacău, Argeș, Iași, 
Ploiești, Oltenia și Crișana-

Intrucit potrivit prevederilor 
Institutului meteorologie, vre-

mea se va schimba și în a 
doua jumătate a lunii octom
brie vor cădea mai multe ploi 
decît în mod obișnuit, Minis
terul Agriculturii recomandă 
ca în săptămina viitoare prin
cipala preocupare a unităților 
agricole socialiste să fie exe
cutarea din plin a insămință- 
rilor. In acest scop să se folo
sească întreaga capacitate de 
lucru a mijloacelor existente 
și să se urmărească îndea
proape efectuarea de lucrări 
do bună calitate. De aseme
nea, este necesar să se gră
bească culesul porumbului și 
căratul cocenilor, astfel ca 
pînă la sfîrșitul săntăminii 
viitoare această lucrare să fie 
terminată. Să se urgenteze re
coltarea sfeclei de zahăr și să 
se ia măsuri pentru reeepțio- 
narea producției în același 
ritm cu recoltatul și pentru 
începerea masivă a inșiiozării 
ei. Pentru buna aprovizionare 
a populației în perioada de 
iarnă să se intensifice recol
tarea cartofilor, transportul și 
buna depozitare.
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întrecere pe ogoare

Calitatea perdelelor ăe terilenă este o problemă discu
tată cu interes în întreprinderea „Tînăra Gardă" (unitatea 
D-a) din Capitală. îngrijirea mașinii, spune maistrul prin
cipal Mihail Garbis elevilor Viorica Salai și Vasilica Scar
let, este un factor care contribuie la îmbunătățirea cali

tăți.

Pe șantierele noilor obiec
tive industriale de la Hune
doara, care constituie o nouă 
etapă de dezvoltare a acestui 
centru siderurgic importanți 
lucrările de construcție se des
fășoară din plin. Multe din o- 
biectivele lucrărilor au ajuns 
intr-un stadiu avansat. La li
nia de sîrmă, de pildă, con
structorii au executat mai 
mult de jumătate din lucră
rile de închidere a halei și au 
început zidirea cuptorului cu 
propulsie. La noile furnale de 
cite 1.000 mc se lucrează 
acum la zidăria refractară.

Constructorii de pe aceste 
șantiere au început din timp 
pregătirile pentru a asigura o 
bună desfășurare a lucrului și 
pe timpul iernii. Astfel ei au 
construit și pus in funcțiune 
în apropierea rîului Strei o 
stație de concasare și sortare 
a balastului cu o capacitate 
de peste 230 tone pe schimb. 
Se acordă o deosebită atenție 
închiderii halelor de fabrica
ție pentru a se putea munci 
în condiții bune in timpul ier
nii la montajul utilajelor. Se 
lucrează, de asemenea, la or
ganizarea unor stații de pre
parare a betoanelor și morta
rului prevăzute cu instalații de 
încălzire termică.

stări ae lucruri s-a petrecut m 
anii regimului nostru demo
crat popular. In multe colțuri 
ale regiunii, pe ulițele sa
telor, și-au făcut apariția 
mașini grele transportînd sute 
de tone de țevi și conducte, 
uriașe motoare. Feciorii locu
lui n-au stat cu mîinile încru
cișate, au venit, au învățat, 
au ajutat ca — la Băbeni, 
Zătreni, Bilteni, Țideni să se

Și apol re-e de extracție să 
se mocrese conducte de trans- 

argmtn, stații de purificare și

I-am cunoscut pe cei mai ti
neri petroliști ai acestei re
giuni în cîteva rînduri. Cel 
mat recent, zilele trecute, la 
Băbeni. Unul dintre ei, ingi
nerul Ion Popa în vîrstă de 
26 de ani, șeful secției I-a 
a schelei petrolifere, m-a con
dus printr-o pădure de son
de, de producția cărora răs
punde împreună cu o briga
dă de tineret și trei echipe de 
intervenție, formate tot din 
tineri.

— în Oltenia majoritatea 
petroliștilor sînt tineri, ne 
spunea inginerul Popa. Și e 
firesc să fie așa, fiindcă însăși 
industria petrolului este, în 
această regiune, foarte tînără. 
Noi am avut fericirea să 
urmăm școli, facultăți, să ne

sute de m:i de lei.
îndrumați îndeaproape de 

specialiști cu experiență, de 
comuniști, cei mai tineri pe
troliști dau astăzi rezultatele 
așteptate. Popa ne-a vorbit 
vreme îndelungată despre 
preocupările și căutările co
lectivului de tineri pe care îl 
conduce de a da petrol mai 
mult, mai ieftin, de mai bună 
calitate. Din cărți, ca și din 
experiență, băieții din briga
da amintită condusă de co- 
munîstul Manea Leonte. au

EUGEN FLORESCU

(Cot tare peg. a 3-a)

J RESPONSABILUL
BRIGĂZII

Cîteva săptămîni la rînd petro
liștii de la sectorul de foraj Li- 
Jieșfi l-au văzut pe Ion Stanciu, 
responsabil de brigadă, umblînd 
îngindurat. Faptul acesta li s-a 
părut destul de curios, îndeosebi 
sondorilor dini brigada pe care 
o conduce. Lucrurile în bri
gada lor mergeau bine. Chiar în 
zilele acelea sondorii sărbătoreau 
un nou succes : terminarea fora
jului la sonda 445 Drăgăneasa cu 
.11 zile mai devreme decît ter
menul planificat.

Brigadierul a sărbătorit împreună 
cu toți ceilalți muncitori succesul 
obținut. Era totuși îngîndurat, îi 
lipsea parcă ceva. E drept, mem
brii brigăzii îl știau exigent și cu 
ei și cu alții, aproape niciodată 
mulțumit de un rezultat, dornic să 
fie mereu printre primii. Frămîn- 
tarea lui Ion Stanciu nu era însă 
înHlegătură cu brigada lui, ci cu 
brigada pe care o conduce Geor
ge Geană. „De ce nu merge birje 
această brigadă ? De ce înfîrzie 
forajul sondelor,!" — gindea el. 
Brigadierul îi cunoștea bine pe 
sondorii brigăzii vecine ca pe 
niște oameni destoinici, bine pre
gătiți, cu experiență în muncă. 
Atunci ?

Observînd mai îndeaproape 
munca brigăzii lui Geană, Stanciu 
și-a dat seama că organizarea lasă 
de dorit. Atunci a propus condu
cerii sectorului și organizației de 
partid să-i aprobe să treacă pen
tru un timp la brigada lui Geană.

— Bine, dar pînă cînd vei lucra 
cu ei ? l-au întrebat membrii bri
găzii.

— Pină reușesc s-o aduc la ni
velul celor fruntașe...

A doua 
trecut în 
întîi, el 
zie ce 
fiecare sondor în parte

zi chiar, Ion Stanciu a 
cealaltă brigadă.

a stabilit cu 
anume are de

Mai 
preci- 
făcut 

și le-a

explicat amănunțit importanța exe
cutării anumitor operații de foraj 
în condiții tehnice optime. La în
drumarea lui s-a trecut la pregă
tirea sculelor ca să poată fi folo
site la intervenție în orice mo
ment, iar aprovizionarea brigăzii 
cu materiale și cu tot ceea ce 
avea nevoie a 
din timp și cu 
gadierul le-a 
sondorilor că 
bine munca 
pii neproductivi. Acest lucru a 
făcut posibil ca în scurt timp son
dorii să reușească să realizeze 
printre altele, preluarea schimbu
lui din mers.

In același timp pentru o mai 
bună urmărire a producției și o 
cunoaștere exactă a tuturor date
lor tehnice despre sondă, despre 
cheltuielile făcute, brigadierul a 
acordat o atenție mai mare ur
măririi zilnice a graficului com
plex al sondei.

In' urma acestor măsuri, ca și 
a altora, sondorii au început să 
lucreze cu mai multă sîrguință, 
să folosească din plin timpul de 
lucru, să obțină viteze de foraj 
mai mari. De altfel ei. au reușit, 
pînă în prezent, să realizeze o se
rie de succese însemnate. Bună
oară, ei au îndeplinit și depășit 
planul de lucru și au realizat o 
viteză de foraj crescută, fapt care 
le-a permis să îndeplinească cu 
aproximativ 5 zile mai devreme 
norma planificată pe întreaga lu
nă și, fără îndoială, aceste rezul
tate sînt numai începutul. Succe
sele obținute pînă acum ca și ho- 
fărîrea membrilor brigăzii de a 
munci tot mai bine, vor face po
sibile noi realizări de valoare, 
care vor ridica prestigiul brigă
zii, vor face ca ea să nu se mai 
numere printre cele din urmă.

începuf să se facă 
multă atenție. Bri- 

ar.ătat totodată 
numai organizînd 

pot reduce tim-

PAUL CIORANU

La G.A.S. Moțăței, regiunea 
Oltenia, rezultatele întrecerii 
in campania de toamnă se 
schimbă de la o zi la alta. 
Fiecare dintre tinerii care lu
crează aici își sporește 
rile în vederea grăbirii 
lui lucrărilor. Astfel, 
condiționată întreaga

efortu- 
ritmu- 
a fost

__ _____ __ cnnti’. 
tate de semințe (650 tone) ne
cesară însămînțărilor din a- 
ceastă toamnă; mecanizato
rii, folosind. întreaga capa
citate de lucru a mașinilor și 
tractoarelor, au reușit să pre
gătească pină în prezent mai 
mult de 1000 de hectare din 
cele 1700 destinate însămîn
țărilor de toamnă. De aseme
nea, pe o suprafață de peste 
500 de hectare au fost admi
nistrate 150 tone îngășăminte 
chimice, iar 800 de hectare au 
fost însămînțate cu secară

masă verde, orz și grîu. La 
eliberarea terenurilor de co
ceni și alte culturi de toamnă 
o contribuție deosebită au a- 
dus-o studenții de la Facul
tatea de agronomie din cadrul 
Institutului agronomic 
dor Vladimirescu" din 
iova, care au 
în practică la 
darie.

Foto : AGERPRES (Agerpres)

I.

„Tu-
Cra-

fost repartizați 
această gospo-

TEOHARIDE

La GA.S. Tîrgușorul-Vechi, 
regiunea Ploiești, într-o 
pauză, pe cimp, tinerii dis
cută despre rezultatele pe 
care le-au obținut pină a- 
cum în întrecerea pentru 
urgentarea lucrărilor agri

cole de toamnă.

Manifestări
în cursul zilei de sîmbătă 

au avut loc numeroase adu
nări în întreprinderi, institu
ții, săli publice, consacrate 
Lunii prieteniei romîno-sovie
tice.

în Capitală astfel de adu- 
' nări s-au ținut la Institutul

sărbătorești in 
de cercetări metalurgice și 
miniere, Institutul de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale", Institutul de 
petrol, gaze și geologie etc. 
Adunările s-au încheiat cu 
frumoase

Sîmbătă
programe artistice, 
seara. Casa priete-

Vizite ale oaspeților sovietici
Delegația Asocia

ției de prietenie so- 
vieto-romîne care 
participă la mani
festările Lunii prie
teniei romîno-so- 
vietice din țara noa
stră, compusă din : 
Natalia Filipovna 
Pisarenko președin
ta Prezidiului Aso
ciației de prietenie 
și relații culturale 
cu țările străine 
din R.S.S. Moldo
venească, conducă
toarea delegației; A. 
fanași Semeonovici 
Troșin, membru co
respondent al Aca
demiei de Științe a 
U.R.S.S.. directo
rul Institutului de 
citologie din Lenin
grad, președintele 
secției orășenești 
Leningrad a Aso
ciației de priete
nie sovieto-romîne;

Vahtang Beridze, 
președintele Filia
lei Asociației de 
prietenie sovieto- 
romîne din R.S.S. 
Gruzină, doctor in 
științe artistice, loc- 
țiitor al directoru
lui Institutului de 
artă din Tbilisi ; 
artista poporului a 
U.R.S.S. Sofia Vla
dimirovna Berse
neva Ghiațintova, 
de la Teatrul „Le- 
ninskii Komsomol", 
mefhbră în condu
cerea Asociației de 
prietenie 
romîne ; 
Negruță 
tele
Dzerjinski" din 
R.S.S. Moldovenea
scă și Boris Ser- 
jheev, strungar, șef 
il unei brigăzi a 
muncii comuniste 
ie la uzina de rul
menți nr. 1 din

sovieto- 
Ioachim 

președin- 
colhozului

Moscova — a vizitat 
lîmbătă muzee și 
’.xpoziții de artă 
din Capitală, cen
trul de producție 
cinematografică de 
la Buftea și a vi
zionat un spectacol 
de filme documen
tare romînești.

Conducătoarea de
legației, N. F. Pi
sarenko, a vorbit 
seara la postul de 
televiziune Bucu
rești.

Apoi unii mem
bri ai delegației au 
asistat la spectaco
lul cu piesa „Oa
meni care tac" iar 
alții la spectacolul 
cu opereta „Lișis- 
trata".

Duminică dimi
neața, delegația A- 
sociației de prie
tenie sovieto-romî
ne pleacă într-o 
călătorie prin țară.

toată țara
niei romîno-sovietice ARLUS 
a organizat o serbare a prie
teniei romîno-sovietice. La 
țesătoria „Donca Simo" s-a 
desfășurat o „seară a priete
niei romîno-sovietice" închi
nată întreprinderii textile 
„Rabocii" din Leningrad. A- 
ceste întîlniri sărbătorești au 
prilejuit călduroase mani
festări ale oamenilor muncii 
din Capitală pentru poporul 
sovietic, constructor al comu
nismului, pentru prietenia 
romîno-sovi etică.

In regiunea București 
avut loc adunări 
tcare la clubul Șantierelor 
navale Oltenița,
Alexandria, Turnu Măgurele 
și alte orașe, unde au luat 
cuvîntul membri ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., oa
meni de cultură, activiști ai 
organizaților de masă etc. La 
sfîrșit au fost prezentate pro
grame artistice închinate 
prieteniei romîno-sovietice, 
care au fost urmărite cu viu 
interes de asistență.

(Agerpres)

au
asemănă-

la Giurgiu,

GRIJA PENTRU OMUL IUBIT
Maria Felecan

Cluj

N
u am putut să‘ nu scriu și 
eu zilele acestea ziarului, 
pentru că „povestea" to

varășei inginere se aseamănă oa
recum cu a mea. Numai că eu am 
acceptat să mă căsătoresc, amă- 
gindu-mă, crezînd că n-o să se 
întîmple nimic grav în viața mea. 
Și totuși...

La început, ca să nu-l supăr pe 
omul drag, mi-am luat riscul de 
a formula fot felul de scuze față 
de tovarășii mei care vedeau că 
treptat, treptat, nu mai partici
pam cu aceeași perseverență la 
viața colectivului, la activitățile 
culturale și obștești. Ei au bănuit 
de ce, mi-au zis, dar n-am vrut 
să recunosc. Nu mă puteam obiș
nui cu ideea de-a trăi izolată. 
Apoi ne-am căsătorit. Cînd tre
buia să plec îmi spunea : „Și a- 
casă ai ce lucra". Zadarnic încer
cam să-i explic. Mereu repeta : 
„Ce, nu ești fericită să stai aca
să ?“

Cu astfel de discuții au trecut 
zilele și'anii, a venit primul copil, 
apoi al doilea. Copiii trebuie 
crescuți, au destule pretenții și 
nu-i prea ușor cu ei chiar dacă 
mă ajută și maică-mea. Deci, am 
rămas acasă. Cînd venea soțul 
și-l întrebam una alfa, el îmi răs
pundea : „Dă-mi dragă să mă- 
nînc, că-s obosit. Altfel, toate sînt 
bune". Da, toate sînt bune, nu
mai una nu : eu văd 
reu nemulțumit. 
De ce ? Doar nu 
ducem lipsuri, 
copiii sînt să
nătoși și fru
moși.

Nu mă mai iubește? Aș păcă
tui să zic că nu. Atunci ? O prie
tenă mi-a spus adevărul : soțul 
meu s-a plîns altor prieteni că 
„am rămas în urmă". Da, așa o 
fi. Dar eu cui să mă plîng că el 
n-a făcut nimic ca să nu ajung 
aici ? De cîte ori mi-a împărtășit 
gîndurile, frămîntările și necazu
rile lui ? De cîte ori am fosf îm
preună la teatru, la film, la operă,

că el e me-

la reuniunile de la întreprinderea 
la care lucrează el, cum mergeam 
înainte de căsătorie ? Și-apoi 
bucuriile dar și greutățile pe 
care le au părinții cu copiii nu 
frebuie 
sură ?

Dacă
prin firea lucrurilor, de cei mici, 
tatăl ar trebui s-o ajute, să n-o 
fină ca pe-o cenușăreasă ascun
să mereu de ochii lumii.

această formulă care trebuie să-i 
îngrijoreze' în primul rînd pe ei ?

ion Sandu
Sfatul popular Botoșani

mama e mai apropiată,

C
itind ser 

și sofia

ne-am

ițind scrisoarea, între mine 
i mea a avuf loc o 

discuție firească și amîndoi 
hotărît

familii. Dacălată, deci, că acel „cuib fami
lial" pe care eu l-aș fi dorit mai 
larg, mai legat de viața din jurul 
meu — a devenif un prilej de 
nemulțumire chiar pentru acela 
care-l lăuda afîf de mult 
început.

Sper că dumneata, tovarășă 
gineră, nu vei lăsa lucrurile 
ajungă atîf de departe, ca să auzi 
infr-o zi că „ai rămas în urmă". 
Cs au de spus unii soți despre

la

in
să

să 
ziarului 
propria 

viafă, 
părerea 

asupra 
unei

în concluzie 
scriem 
despre 
noastră 
despre 
noastră 
închegării 
să publicați seri- 
poate, și pe a-

o 
soarea noastră, 
ceastă cale tovarășa ingineră din 
București va ști să se orienteze.

Sîntem și noi tineri, ne place 
și nouă viața în întreaga ei com
plexitate. In anii aceștia frumoși 
pe care ni i-a creat partidul, am
bii am avut posibilitatea și ne-am 
făurit un rost în viafă. Sofia mea 
este de loc din raionul Rădăuți, 
iar eu din regiunea Argeș. Am

fost împreună studenți la,. I.S.E.P. 
București și am terminat cu bine 
studiile.

Atunci cînd ’am studiat, deși am 
fost preocupați de problema vii
toarei profesiuni, ne-am împriete
nit, ne-am legat pe viafă, fără însă 
a ne izola de colectiv, de viața 
obștească. Ce este mai frumos, 
mai înălțător decîf o viață în mij
locul unui colectiv inimos, cu ace
leași gînduri, preocupări și năzu- 
infi. Căsătoria nu ne-a pus în față 
asemenea probleme complicate. 
Căsătoria, familia, ' 
seamnă o colivie 
care ciripesc 
Familia trebuie să 
ticică indisolubilă a societății, 
membrii ei să se ajute pentru ca 
împreună, să fie de un folos cît 
mai mare vieții. Muncim amîndoi; 
pot spune că amîndoi ne îngri
jim de gospodărie, o ajut în tre
burile casei și ne bucurăm amîn
doi cînd ne cumpărăm un obiect 
nou pentru înfrumusețarea căminu
lui nostru. Dar aceasta ar fi o 
preocupare îngustă a unei familii

doar nu în
de păsări 

una pentru alta, 
fie o păr-

(Continuare in pag. a 3-a)

Ana Ambruș, muncitoare la 
Filatura de in „8 Martie" din 
Gheorghieni regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară este frun
tașă în producție. Organizîn- 
du-și bine munca ea depă
șește zilnic norma cu 10 la 

sută.Foto : AGERPRES



Astăzi pe velodromul Dinamo 

întrecerile campionatelor 
republicane de ciclism

Lucrări de popularizare a muzicii 

Formele și genurile 
muzicii instrumentale

zs

Intre 8 și 15 octombrie se 
vor desfășura pe velo
dromul „Dinamo" cam

pionatele republicane de ci
clism pe anul 1961. Faptul va 
bucura desigur, pe iubitorii 
ciclismului, care vor avea po
sibilitatea să vadă „la lucru1* * 
pe cei mai valoroși pistarzi 
ai noștri, în frunte cu Petre 
Tache, C. Voicu, V. Oprea, 
M. Voinescu, V. Voloșiu, E. 
Bărbulescu și alții.

să treacă Ebrul și să ajungă 
printre ai lor-

Dacă cineaștii germani s-ar 
fi rezumat la simpla redare in 
imagini cinematografice a a- 
cestor întîmplări, probabil că 
ar fi realizat doar un intere
sant film de aventuri. Dar, ur
mărind un scop mult mai 
înalt, respectiv transmiterea 
tradițiilor de luptă antifasciste 
tineretului de azi, creatorii 
filmului au subordonat fiecare 
element component al aces
tuia, reliefării ideii cuprinse 
în ordinul dat de comisar și
înscris pe hirria ruptă in n- 
șii, pe care cei cinci o cre
deau planul ofensivei duș
mane :

„Rămîneți, laolaltă, numai 
astfel veți răzbi".

— Am vrut să demonstrăm 
prin filmul nostru — ne-a spus 
regizorul Beyer — marea forță 
a colectivului comunist.

întregul film realizat de ci
neaștii de la studiourile „De- 
fa“ — Berlin despre războiul 
civil din Spania, este un fier
binte omagiu adus eroicilor 
luptători antifasciști, o puter
nică afirmare a forței de neîn
vins a internaționalismului 
proletar. De aceea, eficiența sa 
educativă este indiscutabilă.

Interesant de reținut că în
trecerile vor avea o partici
pare „mixtă**.  Alături de spe
cialiști ai velodromului vor 
evolua și o serie de fondiști 
renumiți. Printre aceștia GA
BRIEL MOICEANU, C. DUMI
TRESCU, I. COSMA, SIMION 
ARITON, FL. CRISTESCU, GH. 
NECULAE și alții care au în
registrat frumoase perfor
manțe, în recentul „Tur ciclist 
al R.P.R.“. Fără îndoială, bo
gata participare — atît nume
ric aît și valoric — lasă să se 
întrevadă spectacole cicliste 
de un nivel ridicat în săptă- 
mîna de la 8 la 15 octombrie.

Nu mai puțin atractive se 
anunță șl disputele din cadrul 
campionatelor de juniori. Și 
aci, de asemenea, participa
rea este „mixtă", întrecîndu-se

pe scurt:
Astăzi dimineață 

cu începere de la 
ora 11 va avea loc 
pe stadionul Dina
mo întîlnirea ami
cală de fotbal din
tre echipele bucu- 
reștăne Dinamo și 
Rapid.

★
în campionatul de 

fotbal pentru cat. 
B (86fiă Il-a) ieri 
s-au disputat în Ca
pitală două întîlniri. 
Pe stadionul Repu
blicii echipa Știin
ța București a ter
minat la egalitate 
2-2 (0-1) cu C.S.M. 
Sibiu. în meciul de 
pe stadionul Dina
mo, echipa Diîiămo 
a dispus cu scorul 
de 2-0 (1-0) de
S-N.M. Constanța.

★
S-au încheiat me

ciurile din ca
drul preliminariilor 
competiției inter
naționale de fotbal 
rezervată echipelor 
cîștigătoare de cupe 
naționale. In urma 
acestor meciuri a 
fost stabilit progra
mul de desfășurare 
a optimilor de fina
lă : Aja Amsterdam 
— Ujpest Budapes
ta ; Leicester City 

— Atletico Madrid; 
Olimpiakos Atena
— Dinamo Zilina; 
Dunferline Glasgow
— Vardar Skoplje ; 
Fiorentina-Florența
— Rapid Viena; 
Werder Bremen — 
Aarhus Copenhaga; 
Leixoes Porto — 
Progresul Bucu
rești ; Swansea — 
Motor Jena sau Al
liance Dudelange.

★
Pe stadionul 

C.F.R. din Timișoa
ra a început sîm- 
bătă întîlnirea in
ternațională de at
letism dintre echi
pele de tineret ale 
R. P Romîne și 
R. P. Ungare. După 
prima zi, scorul 
este de 65-61 punc
te în favoarea atle- 
ților romîni. Un re
zultat foarte bun a 
obținut la săritura 
în lungime Calni- 
cov (R-P-R. 7,43 m) 
(nou record de ju-, 
niori).

★
Două noi recor

duri mondiale de 
parașutism sportive 
efectuate în noapte 
la săritură cu țel 
fix au fost stabilite 
ie sportivele sovie

IN CADRUL LUNII PRIETENIEI ROM INO-SOVIETICE
Ministerul Invajamintului și Culturii și Consiliul General A.R.LU.S. 

organizează între 9-15 octombrie 1961 la
Cinematograful „PATRIA." 

Festivalul filmului sovietic

juniori care s-au specializat 
pe velodrom cu alții care au 
preferat, îndeosebi, cursele pe 
șosea.

Iată programul campionate
lor.

Duminică 8 octombrie: vi
teză seniori și semifond juni
ori.

Marți 10 octombrie, ora
15.30 : 1.000 m. contra timp se
niori și urmărire individuală 
juniori.

Miercuri 11 octombrie ora
15.30 : urmărire individuală 
seniori și urmărire pe echipe 
juniori.

Vineri 13 octombrie — ora 
15,30; urmărire pe echipe se
niori și 500 m. contra timp ju
niori.

Duminică 15 octombrie ora 
10 ; viteză juniori și semifond 
seniori.

★

Considerăm indicat să no
tăm că programarea campio
natelor republicane de pistă 
atît de tîrziu nu a fost de fel 
bine inspirată, faptul constitu
ind o greșeală de orientare a 
forului de specialitate. Vre
mea mai rece poate fi un se
rios obstacol în realizarea 
unor rezultate superioare.

tice- Vn grup de 
>atru parașutiste 
ansindu-se de la 
1000 m au realizat 
o medie de 7,16 m 
de centrul cercu
lui. Al doilea re
cord mondial a fost 
obținut de un grup 
de 5 parașutiste 
care sărind de la 
600 m au aterizat la 
23,57 m de centru.

★
Astăzi în jurul o- 

rei 15,30 stațiile 
noastre de radio vor 
transmite de la sta
dionul „23 August" 
desfășurarea întîl- 
nirii internaționale 
de fotbal dintre e- 
chipele selecționate 
ale R. P. Romîne și 
Turciei. Transmisia 
se va face pe pro
gramul 1.

★
Turneul interna

țional masculin de 
volei de la To
rino a continuat 
ctu, desfășurarea a 
două meciuri- Iugo
slavia a..jnvins cu 
scorul de 3-0 echipa 
R. P. Ungare, iar 
Franța a întrecut 
cu același scor e- 
chipa Belgiei-

(Agerpres)

La unul din standurile de 
cărți de la Uzinele „Gri- 
gore Preoteasa” din Capi

tală.

Foto : N. STELORIAN

Turiști străini 
ne vizitează țara
Și în sezonul de toamnă în 

întreaga țară se desfășoară o 
bogată activitate turistică 
internațională.

Bucureștiul este vizitat, de 
pildă, de 200 de turiști sovie
tici care vor face apoi o călă
torie pe Dunăre. Zilele trecute 
peste 300 de turiști din R. D. 
Germană au sosit cu avionul 
in Capitală. Alte sute de tu
riști din aceeași țară, atrași de 
faima podgoriilor și vinurilor 
noastre, participă la excursi
ile organizate cu prilejul cu
lesului viilor la Valea Călugă
rească șiJidvei. in continuarea 
programului lor turistic, oas
peții din R.D. Germană vor vi
zita orașe din regiunile Plo
iești, Brașov, Oltenia și Argeș. 
Peste 200 de turiști englezi so
siți, în portul Constanța cu 
prilejul unei croaziere pe Ma
rea Mediterană și Marea Nea
gră au vizitat stațiunile de 
pe litoral și Capitală, unde au 
participat și la un spectacol 
folcloric.

Toamna fiind cel mai bun 
sezon de vînătoare, Delta Du
nării, paradisul vînătorilor, 
are numeroși oaspeți străini, 
atrași de bogăția și varietatea 
vînatului din această parte a 
Romîniei. Printre vînătorii 
străini aflați aici se numără 
numeroși elvețieni. Alți vînă- 
tori străini colindă în aceste 
zile munții țării noastre în 
căutare de urși, mistreți, cerbi 
și alt vînat.

In această perioadă șoselele 
Jării noastre sînt străbătute de 
“tin mare număr de autocare 
și automobile cu turiști din 
R. P- Polonă, Anglia, Belgia, 
Franța, Italia, R.PF. Iugo
slavia și S.U-A .

(Agerpres)

„CINCI CARTUȘE'
părătorii republi-

cu spaniole, m 
războiul civil din 
1936 — 1939, au 
înscris în istoria 
mișcării muncito- 
legendarul lor e- 

din cele mai grăi-
rești, prin 
roism, una 
toare pagini despre forța de 
neinfrînt a internaționalismu
lui proletar, a solidarității vo
luntarilor din întreaga lume, 
veniți pe pămîntul Spaniei să 
lupte „pentru a voastră și a 
noastră libertate11.

Explicîndu-ne cauza pentru 
care a abordat această temă, 
realizind filmul „Cinci cartu
șe", tînărul regizor Frank 
Beyer spunea : „Am dorit să 
realizez o creație cinemato
grafică despre războiul civil 
din Spania atît fiindcă parti
ciparea în brigăzile interna
ționale reprezintă una din 
cele mai prețioase tradiții de 
luptă antifascistă ale clasei 
muncitoare germane, cit, mai 
cu seamă, pentru că „tema 
spaniolă11 — cum o numim noi 
de obicei — deși aparține tre
cutului istoric, are o puterni
că rezonanță contemporană".

Scenariul' filmului „Cinci 
cartușe" creat de scriitorul co
munist Walter Gorrisch rela
tează un episod dramatic din 

. luptele duse pe frontul de la 
Jarama, în zilele în care tru
pele fasciste, cu mult mai nu
meroase și bine înarmate, îna
intau spre Madrid. Capacitatea 
de a cuprinde, într-o acțiune 
simplă și în puține personaje, 
adîncile și multiplele semni
ficații ale temei abordate, ți 
de a le înfățișa cu o impresio
nantă veridicitate, calitate pro
prie acestui film, provine in 

„primul rind din faptul că unul 
din creatorii lui, respectiv au
torul scenariului, a fost mar
tor ocular al evenimentelor re
latate.

Povestea celor „cinci cartu
șe11 este adevărată. După ce au 
îndeplinit misiunea de a aco
peri retragerea batalionului 
lor. un grup de voluntari,.din 
brigăzile internaționale trebuie 
să răzbată cu orice preț prin 
liniile dușmane. Comisarul 
Witting, rănit de moarte, în
credințează fiecăruia dintre ei 
o fîșie dintr-o foaie de hîrtie, 
închizînd-o într-un cartuș, or- 
donîndu-le să le ducă la sta
tul major al armatei republi
cane pentru că ele alcătuiesc 
laolaltă planul unei ofensive 
dușmane. Infruntînd cumpli
tele greutăți ale acestui drum, 
chinuiți de o sete mistuitoare, 
luptînd în primul rînd cu ei 
înșiși pentru a rezista și în
vinge, patru dintre ei reușesc

Carnet
cinematografic

Intenția autorilor filmului 
„Cinci cartușe" de a releva 
mai cu seamă profilul moral 
al celor care au oferit lumii, 
pe baricadele Madridului, la 
Jarama sau pe Ebru, o nemu
ritoare pildă de eroism, „secre
tul11 forței lor de neînvins — 
atît de sugestiv exprimată în 
replica unui sergent fascist 
„dacă știi să răspunzi de ce re
publicanii pot trăi fără apă și 
noi nu, ajungi general11 — a 
putut fi înfăptuită și datorită 
remarcabilelor creații actori
cești ale unor artiști ca Erwin 
Geschonneck, Gunter Nau
mann, Ulrich Thein, Ernst 
Georg Schwill și alții.

Cel mai tînăr dintre ei, acto
rul Ernst G- Schwill — în pre
zent oaspete al țării noastre — 
a ținut să ne spună la rîn- 
dul său :

„Sînt fericit că am avut 
prilejul, deși, sînt încă foarte 
tînăr, să interpretez două in
teresante roluri de tineri co
muniști ca Amigo și Willy. 
Realizarea personajului tînă- 
rului voluntar antifascist Wil
ly, mi-a oferit posibilitatea de 
a cunoaște pe scriitorul Gor
risch, vechi militant comunist, 
care a conferit personajului 
interpretat de mine multe tră
sături auto-biografice. Prin 
desele și uneori interminabi
lele discuții cu Gorrisch des
pre războiul civil din Spania, 
mi-am îmbogățit enorm expe
riența de viață și de aceea 
consider că rolul lui Willy a 
contribuit direct la formarea 
mea ca artist și ca om.

Pentru că tovarășul meu, 
regiaorul Beyer a vcrbif despre 
e&ersța thnuhri nostru, a*  
vrea si adaug ceva : ea mexn- ț 
bru supleant al Consiliului 
Central al F-D.J. și în această 
calitate ca activist al organiza
ției am avut de multe ari o- 
cazia să mă conving de uriașa 
forță educativă a creațiilor ar
tistice, de toate genurile, avînd 
ca temă lupta împotriva fas
cismului, de influența lor po
zitivă asupra tineretului".

Filmul „Cinci cartușe11 prin 
profundul său conținut, prin 
măiestria interpretării sale se 
ridică la o mare valoare ; de 
aceea este bine ca el să fie 
văzut de un număr cît mai 
mare de tineri-

ANA EREMIA

Canon, Badinerie, Fuga, Gavofa, 
Poemul Simfonic, Siciliana, Sona
ta, Menuetul, Suita, Uvertura — 
lung este șirul noțiunilor cu pri
vire la formele și genurile muzi
cii instrumentale, atît de des în- 
tîlnite de acei care sorb frumu
sețile artei sunetelor.

Venind în ajutorul maselor de 
iubitori ai muzicii, Editura Muzi
cală a Uniunii Compozitorilor, a 
publicat de curînd lucrarea com
pozitorilor Dumitru Bughici și 
Diamandi Gheciu „Formele și ge
nurile muzicii instrumentale", in 
care autorii încearcă să explice 
succint caracteristicile fiecăreia 
dintre formele și genurile muzi
cii instrumentale.

După o cuprinzătoare introdu
cere, în care explică geneza for
melor muzicale, subliniind origi
nea populară a multora dintre ele, 
autorii trec la o analiză a fiecă
rui gen, a fiecărei forme în parte.

Franz Schubert
de V. Konen

în seria de monografii e- 
ditată de către Editura Muzi
cală a Uniunii Compozitori
lor din R.P.R., a apărut un 
volum consacrat lui Franz 
Schubert de muzicologul so
vietic Valentina Konen. Apro- 
piindu-se cu înțelegere de 
viața și creația genialului com
pozitor, Konen evocă cu multă 
căldură figura aceluia care a 
creat liedul modern, izbutind 
să explice într-o formă cît se 
poate de plăcută semnificația 
artistică și importanța istori
că a operei sale. Larg cuprin
zătoare și foarte judicios con
struită, cartea satisface deo
potrivă nevoile începătorilor, 
cît și exigențele cunoscători
lor mai mult sau mai puțin 
inițiați în tainele artei sune
telor. în timp ce partea întîi 
a volumului zugrăvește în 
trăsături viguroase și pline 
de pitoresc, drumul vieții ge
nialului muzician, partea a 
doua explică la un înalt ni
vel științific și totuși perfect 
accesibil oricui, condițiile is
torice, care au determinat

In stația de bioxid de carbon a Fabricii chimina „Sinteza* 
din Oradea.

Foto : AGERPRES

De-a lungul a numai 100 de 
pagini, D. Bughici și D. Gheciu 
reușesc să explice 76 forme, să-i 
facă pe cei care urmăresc con
certele simfonice să înțeleagă 

.deosebirile dintre un gen și altul. 
O serie de exemplificări judicios 
alese întregesc valoarea pedago
gică a lucrării.

Chiar dacă în unele locuri ca
racterul succint al explicațiilor im
pietează asupra accesibilității ex
plicațiilor, chiar dacă unele ches
tiuni nu sînt suficient conturate, 
explicate, lucrarea „Formele și 
genurile muzicii instrumentale" 
este o carte de valoare în opera 
de culturalizare a maselor, iar ini
țiativa Editurii Muzicale de a pu
blica în cadrul colecției „Muzica 
pentru toți" o asemenea broșură 
trebuie salutată.

I. SAVA

atît conținutul cît și particu
laritățile stilistice ale creației ^4 
sale.

Scrisă cu multă erudiție, 
dar în același timp cu un 
real talent literar, cartea re
prezintă nu numai un exce
lent mijloc de studiu ți do
cumentare, ci’și o lectură din
tre cele niai ațrigătoare. 
Clarificînd și precudnd o se
rie de prgbleme, ca de pildă, 
poziția lui Schubert în istoria 
muzicii, definirea și semnifi
cația curentului romantic în 
muzică, atitudinea lui Schu
bert față de mediul social-po
litic și față de tendințele ar
tistice ale vremii sale, pro
bleme mult discutate și ade
sea greșit interpretate - lu
crarea Valentinei Konen con
stituie o valoroasă contribuție 
la literatura muzicologică mo
dernă care, nu ne îndoim, va 
aduce servicii neprețuite tu
turor acelora care doresc să-și 
lărgească orizontul cultural 
și cunoștințele în domeniul 
muzicii.

I C. SPIRU

cu următoarele filme:
9 octombrie 10 octombrie

Cer senin La începutul secolului

Film distins cu Marele Prem iu ia cel de-al II-lea Festival 
Internațional al filmului de la Moscova 1961

Teatre
TEATRUL DE OPERĂ ȘI 

BALET AL R. P. ROMINE : 
Coppelia (orele 11), Fata cu 
garoafe (orele 19,30); TEA
TRUL DE STAT DE OPERE
TA : Plutașul de pe Bistrița 
(orele 19,30); TEATRUL NA
ȚIONAL „I. L. CARAGIALE"
— SALA COMEDIA — Ana 
Karenina (orele 10), Discipo
lul diavolului (orele 19,30) ; 
SALA STUDIO : Siciliana (o- 
rele 10), Tartuffe (orele 19,30); 
TEATRUL „C. NOTTARA"
— SALA MAGHERU: Fîntî- 
na Blanduziei (orele 19,30) ; 
SALA STUDIO : Cîntă privi
ghetorile (orele 20) ; TEA
TRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" — SALA FI- 
LIMON S1RBU : Un strugure 
în soare (orele 19,30) ; TEA
TRUL C.F.R. GIULEȘTI : Mo
tanul încălțat (orele 10), Ma
riana Pîndea (orele 19,30) ; 
TEATRUL DE COMEDIE: 
Celebrul 702 (orele 11), Prie
tena mea Pix (orele 19,30);

SPECTACOLE
TEATRUL PENTRU COPII 
ȘI TINERET - SALA PEN
TRU TINERET: Prima întâl
nire (orele 20) ; SALA PEN
TRU COPII : Coeoșelul neas
cultător (orele 18); TEATRUL 
EVREIESC DE STAT : Pro
fesor Mamlock (premieră o- 
rele 20); TEATRUL „C. TĂ- 
NASE" — SALA SAVOY : 
Concert expres (orele 11), Re
vista 62 (orele 20) ; SALA 
DALLES : Un cîntec pentru 
dumneata (orele 20) ; TEA
TRUL ȚĂNDĂRICĂ - SA
LA ACADEMIEI : Harap 
Alb (orele 11), Micul prinț 
(orele 19) ; SALA ORFEU: 
Alba ca zapăda (orele 11), 
Mina cu cinci degete (o- 
rele 20,30) ; CIRCUL DE 
STAT: Prezentare de modă 
(U.C.E.C.O.M. — orele 11),
Pantomimă pe apă (orele 16, 
orele 20).

Cinematografe
CINCI CARTUȘE : Sala Pa

latului R.P.R., V. Alecsandri, 
I. C. Frimu; APROAPE DE 
SOARE: Patria. București, Li. 
bertății; MARELE RĂZBOI : 
Republica, Elena Pavel, 23 
August: LEON GARROS ÎȘI 
CAUTĂ PRIETENUL: Flacă
ra, Gh. Doja; O ZI ZGOMO
TOASĂ: înfrățirea între po
poare, 30 Decembrie; O FA
MILIE DE REVOLUȚIO- 
NARI : Magheru, Lumina ; 
UNDE NU AJUNGE DIAVO
LUL: Central; GARIBALDI : 
Victoria; ZIUA UNEI ARTIS
TE și DIN TOAMNĂ PÎNĂ 
ÎN PRIMĂVARĂ : M. Gorki; 
PALATUL DE CLEȘTAR — 
POȘTA AERIANĂ: Timpuri 
Noi; PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII (dimineața): 
13 Septembrie ; DRAGOSTEA 
ȘI PILOTUL SECUND (după-

amiază): 13 Septembrie ; S-A 
FURAT UN TRAMVAI : Ti
neretului, A. Vlaicu ; DRA
GOSTE DE SEPTEMBRIE : 
Cultural, T. Vladimirescu ; EL 
HAKIM: 8 Martie; PORTRE
TUL UNUI NECUNOSCUT 1 
Grivița; MUNTELE: V Roaii 
tă; SĂRITURĂ ÎN ZORI: Unii 
rea; GENEVIEVE: Arta, Mio
rița; SECȚIUNEA A V-A: 
Munca, C. David; O ÎNTÎM- 
PLARE EXTRAORDINARĂ : 
(seriile I—II); Popular; FATA 
CU ULCIORUL :u Moșiior; 
RĂZBOI .§EPă£e tipiile I-II): 
Donca Simo; VALS PENTRU 
UN MILION: Al. Sahia, 16 
Februarie; VIRAJ ÎN NOAP
TE: M. Eminescu; RAIDUL 
VĂRGAT: 8 Mai; PESCUI
TORII DE BUREȚI: Floreas- 
ca; PÎINE ȘI TRANDAFIRI ; 
Ilie PintUie; DIN NOU DIMI
NEAȚA : N. Bălcescu ; STRA
DA PRERIILOR: G. Coșbuc; 
FAMILIA MIANNARD : G. 
Baoovia, Olga Bancic; PRI
CHINDELUL : Drumul Serii ; 
KER OGLÎ: B. Delavrancea:
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MAI
n organizațiile de 
bază U.T.M. din 
uzinele și institu
țiile orașului Plo
iești au început 
adunările pentru

dări de seamă și alegerea 
noilor organe conducătoare 
U-T-M. Ce observații se pot 
face pe marginea primelor a- 
dunări de alegeri? Activitatea 
tineretului pînă la alegeri 
cum și adunările însăși, au 
demonstrat hotărârea cu care 
muncesc tineriâ pentru tradu
cerea ân viață a sarcinilor tra
sate de partid, dorința lor 
a înregistra 
activitatea

Perioada 
adunărilor 
stituit un 
a activității organizațiilor de 

a nu-bază de organizare 
meroase acțiuni e- 
ducative menite să 
contribuie la creș
terea conștiinței 
politice a tineretu
lui, la mobilizarea 
sa și mai activă în 
producție pentru 
îndeplinirea planu
lui, pentru realiza
rea unor produse cu 
un indice calitativ 

superior. Astfel, în organizați
ile. dș bază U.T.M. de la Uzi
nele „1 Mai" Rafinăria Telea- 
jdrif-'UfinanMecanică Teleajen, 
s-aii "ținut în această perioadă 
adunări generale cu un bogat 
conținut educativ, s-au creat 
premizele deschiderii în bune 
condițiuni a învățămîntului 
politic de organizație, s-au 
organizat acțiuni cultural-edu
cative. în timpul pregătiri
lor pentru adunările de ale
geri tinerii au obținut fru
moase rezultate în îndeplini
rea sarcinilor lor profesionale, 
în lupta pentru obținerea unor 
însemnate economii peste 
plan.

în aceste organizații s-a 
acordat o bună atenție pre
gătirii materialelor necesare 
adunărilor de alegeri. Au fost 
create colective care au elabo
rat dările de seamă în care 
s-au analizat principalele as
pecte din activitatea utemiș- 
tilor ; au fost pregătite pro
iecte de hotărâri, în care — 
pe baza studierii profunde a 
posibilităților existente în fi
ecare loc de muncă — au fost 
prevăzute numeroase acțiuni 
cu caracter politic educativ.

rile generale a căror ordine 
de zi a cuprins teme educa
tive, modul în care a condus 
comitetul U.T.M. învățămîn- 
tul politic, grija manifestată 
pentru lărgirea orizontului 
cultural al tineretului. Vor
bind despre experiența bună 
cîștigată în această direcție, 
utemiștii au făcut numeroase 
propuneri pentru îmbunătă
țirea activității educative în 
viitor, propuneri care au 
îmbogățit proiectul de hotă
rîri prezentat în adunare.

Analizînd aceleași probleme, 
utemiștii din organizația de 
bază de la sculeria centrală a 
Uzinelor „1 Mai“ au cerut 
noului organ ales ca pornind 
de la lucrurile bune făcute 
în anul care a trecut — să lăr
gească sfera activităților edu
cative îndreptate în direcția

însemnări pe marginea primelor 
adunări de dări de seamă 
și alegeri din organizațiile 
bază U.T.M. din întreprinderile 

orașului Ploiești

ridicării nivelului politic, ideo
logic și cultural al tineretului, 
să organizeze mai multe in
formări politice, conferințe, 
adunări generale cu teme edu
cative, seri literare, simpozi
oane etc.

Activitatea în producție a 
tineretului a fost de asemenea 
pe larg dezbătută în primele 
adunări de alegeri. în adună
rile generale ale organizațiilor 
U.T.M. de la sectorul II mon
taj — Uzina mecanică Telea- 
jen, secția electrică — Uzina 
,.l Mai" Ploiești, secția expe
diție, Rafinăria Teleajen și 
în altele, utemiștii au supus 
unei serioase analize activi
tatea brigăzilor și a posturi
lor utemiste de control, au 
vorbit despte rezutatole obți
nute de tineri în întrecerile 
socialiste, despre aportul adus 
la lupta pentru obținerea 
unor produse cu un indice 
calitativ superior și realiza
rea unor însemnate economii 
peste plan. Din cuvîntul pâr
tiei panților a reeșit că acolo 
unde comitetele organizațiilor 
de bază au desfășurat o largă 
muncă pentru creșterea con
științei politice a tinerilor, 
pentru a-i ajuta să cunoască

CGu*  — i J (

carea coiitimsâ a ca

Astfel d
multe d.ia adunărJ
geri care s-au ținut pînă în 
prezent, au reușit să anali
zeze problemele principale

sesBfSȘ&P 55- Se
carea politică a utsmișfilar, 
munca tineretului în 01‘bdUc- 
ție, viața internă de organiza
ție — și să adepte hotărîri 
corespunzătoare. Caracteristic 
pentru toate adunările gene
rale care au avut loc până in 
prezent este numărul mare 
de utemiști care eu luat parte 
la discuțiile pe raarSnee dă
rilor de șeernă prezentate, 
care, cu suirii ce răspundere 
și combativitate au malizat 
munca desfășurată pită în 
prezent, au făcut numeroase 
propuneri pentru activitatea 
viitoare. Iată cîteva exemple.

Adunarea generală a orga
nizației de bază U.T.M. de la 
Termocentrala rafinăriei Te
leajen a dezbătut pe larg 
munca politică educativă des
fășurată în anul care a trecut. 
Cei aproape 20 de vorbitori 
au apreciat ca pozitive adună-

care a*.

•j obunut Iru- 
in activitatea 

profesională. în adtmările 
ate s-au adoptat botăriri 
portante cu privire la creș- 

î&rea contribuției tineretului 
la îndeplinirea planului de 
producție, la realizarea de 
economii peste plan, la ridi- 

■' ă£î.. țShkiiWetor.
Așa cum am arătat mai sus, 

și celelalte aspecte legate de 
viața și activitatea tineretului 
au fost analizate corespunză
tor in multe din adunările 
care au avut loc până în pre
zent. Totuși, unele adunări 
generale n-au reușit să dez
bată cu su2cfentă profunzime 
mtmea organizaților ce bază 
U.T.M. respective, să ofere 
perspectiva activității de vii
tor. Adunările generale ținute 
în organizațiile de bază U.T.M. 
de la secția reparații clădiri 
— Uzina „1 Maa". T.R.C. Spi
talul nr. 1, au trecut superfi
cial peste principalele aspec
te din activitatea utemiștilor, 
din care cauză, n-au putut a- 
dopta nici hotărîri menite să 
asigure o îmbunătățire a mun
cii în viitor. Pregătite în pri
pă, dările de seamă prezen
tate la aceste adunări, n-au 
putut oferi utemiștilor o bază

tr

de discuții. Nici proiectele de 
hotărîri prezentate n-au fost 
rodul unor cercetări atente și 
serioase a posibilităților exis
tente pentru ridicarea nivelu
lui activității educative și în 
producție a colectivului res
pectiv de utemiști.

Evident, comitetele organi
zațiilor de bază U.T.M. res
pective se fac în primul rind 
vinovate de modul formal în 
care au pregătit adunarea ge
nerală de alegeri ; n-au an
trenat la întocmirea dării de 
seamă și a proiectului de ho
tărâri pe cei mai activi ute
miști, n-au creat toate condi
țiile bunei desfășurări a adu
nării. Dar se face vinovat și 
comitetul orășenesc U.T.M.

Este bine că membrii birou-*  
comitetului orășenesc 

s-au ocupat cu multă 
atenție de desfășu
rarea alegerilor în 
școli, au ajutat la 
pregătirea adunări
lor, au participat la 
ele. Aceasta a con
tribuit in mare mă
sură 
din 
U.T.M. din 
analizeze 
desfășurată 

ganizațiile U. T. 
educarea politică 
pentru creșterea 
acestora față de 
Cu toate acestea, 
mitetului orășenesc U.T.M. nu 
trebuia să neglijeze adunările 
de dări de seamă care au a- 
vut loc în întreprinderi.

Semnificativ în această di
recție este faptul că nici unul 
din secretarii Comitetului oră
șenesc U.T.M. Ploiești n-au 
participat pînă în prezent la 
o adunare de alegeri ținută 
de organizațiile U.T.M. din 
uzine. Cunoașterea modului 
în care s-au desfășurat prime
le adunări i-ar fi ajutat să 
tragă concluzii asupra conți
nutului lor. să sesizeze lipsu
rile și să ia măsuri operative 
pentru ajutorarea organizații
lor de bază U.T.M. în vederea 
înlăturării acestora.

Aceste măsuri se referă în 
primul rind la acordarea unui 
ajutor substanțial organiza
țiilor care n-au ținut încă a- 
dunările de alegeri, in vede
rea îndeplinirii angajamente
lor luate, în pregătirea dării 
de seamă și a proiectelor de 
botăriri. Fiecare adunare de 
alegeri ținută în organizațiile 
de bază U.T.M. din întreprin
deri, trebuie să ducă la ridi
carea întregii activități de or
ganizație, la intensificarea 
rnuncit de. educare .politică,, a 
tineretului, de mobilizarea a- 
cestuia la înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid.

ca adunările 
organizațiile 

școli să 
munca 
de or- 
pentru 

a elevilor, 
răspunderii 
învățătură. 
biroul co-

M.

Informații
într-una din sălile Conser

vatorului de Stat „Ciprian Po- 
rumbescu" din București s-a 
deschis sâmbătă o expoziție 
documentară despre viața și 
activitatea lui Liszt și Bar- 
tok, organizată de ministerul 
învățământului și Culturii cu 
prilejul sărbătoririi celor doi 
muzicieni maghiari.

La deschiderea expoziției 
au participat reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului 
și Culturii, Ministerului Afa
cerilor Externe, Uniunii Com
pozitorilor, profesori și stu
denți ai Conservatorului de 
stat „Ciprian Porumbescu", 
ziariști.

Au fest de față Borcsok An
dras, prim-secretar al Amba
sadei R. P. Ungare la Bucu
rești și alți membri ai amba
sadei.

Prin copii după diverse do
cumente : manuscrise, parti
turi. fotografii etc., expoziția 
înfățișează aspecte din viața 
și creația lui Liszt și Bartok, 
reprezentanți de seamă ai 
muzicii din țara prietenă.

♦

între 5 și 7 octombrie s-au 
j desfășurat în Capitală lucră

rile primei conferințe pe țară 
I de hematologie, organizată de 
j Ministerul Sănătății și Preve

derilor Sociale, Academia 
R. P. Romine și Societatea 
Științelor Medicale din R. P. 
Romînă.

în cadrul lucrărilor au fost 
discutate numeroase aspecte 

^hematologice în diferitele ma
ladii precum și rezultatele 
terapeutice obținute în studiul 
bolilor de singe.

„Sînt impresionat de elanul caracteristic

Declarațiile prof. Poalo D’Anfoni, președintele 
Comitetului regional sicilian pentru sărbătorirea 
eehi’fenaî'ului unității Italiei care ne-a vizitat țara rtienev 11 dsanmot T-etoi urnvevm ui

Referindu-se la importanța 
și eficiența unor astfel de ac
țiuni pentru dezvoltarea rela
țiilor italo-romîne, prof. Paolo 
D’Aintoni a arătat că le con
sideră pozitive din toate punc
tele de vedere. Aceste contac
te — a spus oaspetele — nu 
fac decît să deschidă noi căi 
spre o prietenie din ce în ce 
mai durabilă.

în continuare oaspetele ita
lian și-a împărtășit unele im
presii culese în timpul vizitei 
în țara noastră. Cine sosește 
ca mine pentru prima dată la 
București — a spus el — este 
impresionat de elanul carac
teristic vieții noi pe care o 
trăiește poporul român. Mă re
fer mai întîi la nivelul cultu
ral foarte ridicat atins de țara 
dv. Mărturie vie a acestui 
fapt este grija deosebită cu 
care sînt păstrate prețioase o- 
pere de artă în muzeele pe 
care le-am vizitat. Dragostea 
pentru artă nu împiedică însă 
poporul romin să acorde o 
foarte mare importanță secto
rului economic și îndeosebi 
celui industrial. Paralel cu 
progresul țării, este, de aseme
nea, vizibilă dorința dv vie de 
a lărgi contactele culturale cu 
toate țările, contacte puse în 
slujba păcii, pentru înfăptui
rea unei lumi mai bune.

★
Invitații italieni care 

participat la sărbătorirea 
tenarului unității Italiei 
părăsit Capitala, înapoindu-se 
în patrie.

I ' țh’aniTfestârile dedicate
I RiârigimetitUlui, care au avut 

loc în țara noastră, a partici
pat, alături de alte personali
tăți italiene, și prof. Paolo 
D’Antoni, membru al guver
nului regional sicilian, pre
ședintele Comitetului regional 
sicilian pentru sărbătorirea 
centenarului unității Italiei.

într-o convorbire cu un re
dactor al Agenției romîne de 
presă „Agerpres", prof. Paolo 
D’Antoni a declarat următoa
rele :

Manifestările prilejuite de 
centenarul unității Italiei s-au 
desfășurat la București în cele 
mai bune condiții. Și este plin 
de semnificație faptul că bus
tul lui Garibaldi, așezat în 
frumosul cartier Floreasca. a 
fost destinat orașului Bucu
rești de către Comitetul sici
lian pentru sărbătorirea cen
tenarului unității Italiei, și 
trimis tocmai din Sicilia, din 
însoritul Palermo, unde și-a 
luat ultimul rămas bun de la 
viață unul dintre cei mai buni 
fii ai poporului romin, Nico
lae Băleescu. Astăzi, după 100 
de ănij aceste manifestări vin 

I să •tffiftne încă o dată priete- 
' nia tradițională dintre popoa

rele noastre. Prezența la Bu
curești, cu acest prilej a unor 
academicieni italieni de frun
te, invitați de Academia R. P. 
Romine, a sporit caracterul 
sărbătoresc al manifestărilor 
dedicate Risorgimentului. Pri
mirea făcută delegației noas
tre a fost atât de plină de 
căldură și simpatie incit cu 
greu o vom putea uita.

Ciclul de manifestări cu tema: 
Totul pentru om, pentru 

omului"
în Capitală a avut loc des

chiderea ciclului de manifes
tări cu tema „Totul penruom, 
pentru fericirea omului", or
ganizat de S.R.S.C., A.R.L.U.S. 
în colaborare cu Muzeul „V.I. 
Lenin—I. V. Stalin". pentru 
popularizarea proiectului de 
Program al P.C.U.S. Prima

expunere din acest ciclu, 
titlul „U.R.S.S. peste 20 
ani“, a avut loc în sala 
conferințe a Muzeului
Lenin—I. V. Stalin" și a fost 
ținută de prof. I. Rachmutn, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P, Române.

(Agerpres)

cu 
de 
de 

„V. I.

Concursul pe țară de confecții și tricotaje
Sîmbătă a avut loc festivi

tatea. decernării premiilor câș
tigătorilor primului concurs 
pe țară de confecții și trico
taje, organizat de Uniunea 
centrală a cooperativelor meș
teșugărești.

La faza finală au fost pre
zentate 1260 de modele de îm
brăcăminte, realizate de mem
bri ai cooperativelor mește
șugărești din toate regiunile 
țării. Juriul concursului a a- 
cordat premiul I colecțiilor de

Adunări cu prilejul Zilei internaționale de lupta 
a tineretului împotriva primejdiei de război 

și pentru rezolvarea pașnică și imediată 
a problemei germane

Cu prilejul Zilei intemațio- 
nale de luptă a tineretului îm
potriva primejdiei de război 
și pentru rezolvarea pașnică 
și imediată a probleme: ger
mane, inițiată de F.M.T.D., 
sâmbătă au avut loc in Capi
tală o adunare a tineretului 
bucureștean și o adunare a 
studenților din Centrul 
versitar București.

La Casa de cultură a 
retului „Grivița Roșie", 
de tineri muncitori, stu
elevi etc din raioanele Cap: 
talei au ascultat expun 
făcută de tov. Nicolae Po
pescu, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești. La adunare au mai luat 
cuvîntul Brunhilde Ciesla. din

un:

ne- 
ute 
:::.

ca

partea studenților din R. D. 
Germans, care învață în țara 
noastră, precum și tineri mun
citori, elev: și studenți.

ParLctpanții la ac 
trurus un mesaj de solidari
tate Consiliului Central al 
Uniunii Tineretului Liber 
German.

în aula Facultății de Științe 
Juridice a Universității „Dr. 
C. I. Parhcn" s-au adunat nu
meroși studenți bucureșteni, 
precum și studenți străini 
care studiază in țara noastră. 
Cu acest prilej a vorbit tov. 
Ștefan Biriea, secretar al Co
mitetului U.T.M. al Centrului 
universitar București. Din 
partea studenților din R. D. 
Germană aflați la studiu în 
țara noastră, a luat cuvântul

TZC rare au

Cu prilejul aniversării proclamării R.D. Germane

Depuneri de coroane de flori
Cu prilejul celei de-a XlI-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Germane, 
sâmbătă dimineața, ambasado
rul R. D. Germane la Bucu
rești. Wilhelm Bick, însoțit de 
membrii ambasadei, a depus o 
coroană de fiori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și 
o delegație de ofițeri supe
riori ai forțelor noastre ar
mate.

★
în dimineața aceleiași zile, 

ambasadorul R- D- GermaneMANETA VIDRASCU (Agerpres)

Toamna în Cișmigiu.
Foto: V. CONSTANTINESCU

la București, Wilhelm Bick, 
însoțit de membrii ambasa
dei, a depus o coroană de fiori 
la Monumentul Eroilor Sovie
tici.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și o delegație de ofițeri 
superiori.

Au fost de față I- K. Jega- 
lin. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și mem- 

. brii ambasadei.
Cei prezenți la solemnități 

au păstrat un moment de 
reculegere în memoria eroilor 
căzuți în războiul antifascist.

La cele două monumente au 
depus, de asemenea, jerbe de 
flori tineri din R. D. Germană 
care studiază în țara noastră.

Cu v întarea 
radiotelevizată 

a ambasadorului 
R. D. Germane 

la București
Cu prilejul celei de-a XlI-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Germane, 
Wilhelm Bick, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.D. Germane la București 
a rostit, sâmbătă seara o cu
vântare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

Deschiderea expoziției 
„Viața și opera 

scriitorului german 
Johannes Becher"

Sîmbătă a avut loc la Casa 
Scriitorilor „Mihail Sado- 
veanu" din Capitală deschi
derea expoziției „Viața și 
opera scriitorului german 
Johannes Becher" organizată 
de Uniunea Scriitorilor 
R.P. Romînă în cinstea 
de-a XlI-a aniversări
Germane. Expoziția este al
cătuită pe baza unui bogat 
material documentar primit 
din R.D. Germană.

(Agerpres)

din 
celei 

a R.D.

au 
cen-

au

(Agerpres)

Grija pentru omul
(Urmare din pag l-a)

— să meargă la servici, apoi să 
se închidă în casă și „să-și caute 
de treburi" cum mai spun unii.

Nu știu cum să vă spun, dar 
consider un lucru atît de firesc 
și necesar ca amîndoi să muncim, 
să ne facem datoria nu numai 
din punct de vedere profesional. 
Mă bucur că sofia muncește, 
că este în biroul U.T.M. al între
prinderii unde lucrează și în co
misia de tineret muncitoresc a 
Comitetului orășenesc U.T.M. Bo
toșani.

Vă închipuiți că îndeplinirea 
sarcinilor obștești, activitatea cul
turală îi răpesc din „timpul liber , 
vine uneori poate și mai tîrziu 
decîf mine acasă. Dar sofia mea 
este mulfumită, fericită și eu îm
preună cu ea mă bucur că tră
iește și muncește ca un adevărat 
tînăr al zilelor noastre, fiind apre
ciată de colectiv. Eu o sprijin și-i 
stimulez activitatea, îmi dau 
seama că trăind în mijlocul oame
nilor este veselă, bine dispusă, 
lipsită de egoism. In mod firesc, 
deci, ea înțelege foarte bine că 
eu în calitate de deputat în sfa
tul popular orășenesc, îmi fo'o- 
sesc timpul liber în c>cumscr p- 
jia electorală.

Aceasta nu înseamnă deloc că 
nu ne rămîne vreme și pentru 
familie, și pentru plimbări, pen
tru teatru sau reuniuni. Orice soț 
trebuie să aibă grijă să nu lase 
toate „obligațiile de familie" nu
mai asupra soției, el fiind, cum 
zice proverbul, doar 
înainte".

Da, în societatea 
care om, îndeosebi 
posibilitatea să-și făurească cele 
mai îndrăznețe visuri și năzuințe.

Prietenul inginerei este tînăr, 
crescut în anii regimului nostru, 
însă ne dăm seama că părerile 
sale despre familie, despre rolul 
viitoarei sofii — sînt greșite. O 
astfel de familie, nu este trainică, 
nu este sănătoasă. Propria noas
tră familie, mii de familii înte
meiate în patria noastră pledează 
împotriva acelora care asemenea 
viitorului soț al inginerei, au ră
mas în urma vieții noastre tumul
tuoase, interesante, plină de conți
nut. Intr-adevăr, inginera îl iubeș*e  
pe tînărui respectiv, dar o căsă
torie întemeiată în asemenea con
diții nu vedem să fie trainică, 
n-ar aduce nimic frumos pentru 
ea, nimic bun pentru societatea 
noasrră.

Ing. Nicolae Martin
C.T.E. Ovidiu II 

—Constanța

„la plăcinte

noastră fie- 
tineretul are

De la
Sci-mi
m-a

început 
exprim 
cuprins

aș vrea 
bucuria ce 
văzînd în 

concepția despre căsătorie a 
colegei mele de breaslă — o re
prezentantă a tinerei genera
ții crescută și educată în noile 
condiții din patria noastră so
cialistă - concepția și felul 
de a gîndi al majorității tine
retului nostru, concepție cu 
care trebuie să ne mîndrim- 

Poate exista oare în socie
tatea socialistă o familie „in
suliță" de care vorbește au
toarea ? Desigur că nu ! Și a 
pune problema, a gîndi așa 
cum a făcut-o prietenul ingi
nerei înseamnă a ne situa pe 
poziția unui egoism feroce, 
egoism ce caracteriza pe re
prezentanții unor vremuri de 
tristă amintire, demult dis
părute.

Da, trăim într-o 
beră, a poporului, 
pentru desăvârșirea construc
ției socialismului și întreve
dem de pe acum viitorul lu
minos al comunismului.

Și în această perioadă, 
odată cu schimbările în viața 
economică și socială a țării

patrie 11- 
luptăm

confecții și tricotaje pentru 
bărbați, femei, copii și tine
ret ale Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești din orașul și 
regiunea București.

Modelele selecționate la faza 
finală se remarcă prin linia 
lor elegantă, caracterul prac
tic și coloritul atrăgător. Crea
torii lor s-au străduit, de ase
menea, să reducă consumul 
de materiale specifice și să 
folosească în același timp pro
duse cit mai economicoase.

Concursul a constituit uni 
puternic stimulent în activita
tea de îmbunătățire a calită
ții produselor, precum și un 
rodnic schimb de experiență 
între creatorii de modele, mai
ștri și meseriașii cooperatori.

(Agerpres)

Gerhard Zwacka. Au mai vor
bit studenți români și străini.

Un mesaj de solidaritate a 
fost trimis Consiliului studen
țesc de pe lingă Uniunea Ti
neretului Liber German.

Participanții la aceste adu
nări și-au exprimat hotărîrea 
de a lupta pentru apărarea 
păcii, împotriva primejdiei 
de război, și s-au pronunțat 
in favoarea reglementării pe 
cale pașnică a problemei ger
mane. Ei și-au manifestat a- 
deziunea la propunerile țărilor 
socialiste privind încheierea 
Tratatului de pace cu Germa
nia și normalizarea pe această 
bază a situației din Berlinul 
occidental

în același timp, participanții 
au exprimat hotărârea tinere
tului romin ca. împreună cu 
toți tinerii progresiști din lu
mea întreagă, să sprijine lupta 
tineretului din R. D. Germa
nă pentru apărarea patriei sa
le socialiste, împotriva milita- 
riștilor și revanșarzilor vest- 
germani.

(Agerpres)

---------

Succese 
ale muncitorilor 

de la Uzinele 
„Electronica"

Zilele acestea la Uzinele „E- 
lectronica" din Capitală s-a 
fabricat cel de-al 1 037.000-lea 
aparat de radio romînesc. în 
primele 9 luni din acest an 
s-au realizat cu circa 21.000 
mai multe aparate de radio 
decît în aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Constructorii au 
îmbunătățit continuu calitatea 
acestor produse realizînd tot
odată tipuri noi de aparate de 
radio.

O dată cu creșterea produc
ției a crescut și numărul cum
părătorilor de aparate de ra
dio. în primele 8 luni din a- 
cest an numărul abonaților la 
radio a crescut cu aproape 
86.000 față de anul trecut.

(Agerpres)Tinerețea petrolului
(Urmare din pag l-a)

învățat să aplice cele mai mo
deme metode 
extracție. Cine 
oare, vreodată 
ghe Năstăsoiu 
tre miile de 
altădată alerga cu ulceaua de 
pămînt spre butoiul găzarului 
să ia o „țîră“ de gaz pentru 
luminat, va ajunge unul din
tre petroliștii cei mai har
nici. cei mai pricepuți și cei 
mai devotați acestei necu
noscute (pe atunci) meserii în 
Oltenia ? Tntrebați-1 azi pe 
Năstăsoiu ce înseamnă a apli
ca „pompajul forțat" ce e 
aceea o „curățire de talpă" a 
sondei, sau ce înseamnă „erup
ția prin adiționare" și vă va 
răspunde cu aceeași siguranță 
cu care un profesor priceput 
vorbește despre materia sa. 
Și nu numai el. Brigada în
treagă, tineri ca Marin Tru- 
mel, Gheorghe Vasile, Cons
tantin Davidoiu, Nicolae Spo
ială și mulți alții, tot de 
prin părțile locului, și-au în
sușit cunoștințe profunde și 
serioase.

Ca în oricare altă întreprin
dere și aici se duce bătălia 
pentru realizarea la 
în bune condițiuni a 
lor de plan. Pentru 
cunoașterea meseriei, 
tura, este o condiție specială. 
Dar nu numai ea. Mai este 
și spiritul de răspundere, con
știința datoriei de a veghea 
ca nici un minut producția 
sondelor să nu înceteze.

Inginerul Popa este gata să 
ne povestească zeci de întîm- 
plări în această privință. Iată, 
de pildă, într-o noapte tînărui 
Valeriu Cristea, sondor-linior a 
observat că la sonda 717 s-a 
rupt tija pompei. Era ora 22 
și 20 de minute, era departe 
și întuneric, Mijloc de comu
nicare cu centrul nu exista.

folosite în 
se gîndea, 
că Gheor- 
unul din- 

feciori care

timp și 
sancini- 
aceasta, 
învățiț-

Trebuia să alerge singur, cale 
lungă sau ar fi putut să aștep
te pentru a doua zi. Cu toate 
acestea, el n-a stat o clipă. 
După alte 20 de minute, bri
gada de intervenție, anunțată 
și ajutată de el în miez de 
noapte, lucra deja la repara
rea defecțiunii.

Fapte de acest fel sînt multe 
și fără îndoială, că înalta 
conștiință a datoriei împlinite 
este și rezultatul muncii po
litice de educație a tinerilor 
sondori desfășurată de organi
zația U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid.

Din bătălia pentru fiecare 
tonă de țiței extras a rezultat 
un succes meritoriu pentru 
toți tinerii din secția I-a a 
schelei Băbeni : ei au reușit 
ca lună de lună să îndepli
nească și să depășească sar
cinile privind planul produc
ției globale, a calității țițeiu
lui expediat. Este adevărat 
însă, că din cauza operațiilor 
costisitoare de tratare în ve
derea purificării, planul de 
reducere a prețului de cost 
a rămas. în primele luni ale 
anului, neîndeplinit. Iată însă 
că un inginer din cadrul Trus
tului de extracție de care a- 
parține schela Băbeni, tova
rășul Constantin Tătaru, a 
propus înlocuirea metodei de 
purificare pe cale chimică 
prin purificarea pe cale ter
mică.

Tinerii sondori de la schela 
Băbeni au fost primii care au 
aplicat-o. Așa se face că sînt 
luni de cînd schela Băbeni 
trimite rafinăriilor numai ți
ței de calitate superioară, eco
nomisind lunar peste 130.000 
de lei din cheltuieli.

La Băbeni, tinerii petroliști 
alături de muncitorii vîrstnici 
îsi fac datoria, dînd patriei 
sute de tone de țiței peste 
plan, de bună calitate și la un 
preț de cost redus.

să

esen- 
n-a

o sin- 
viață, 

comu-

Ciaiova : Noi blocuri moderne și confortabile.
Foto : AGERPRES

se schimba și concepțiile oa
menilor, se schimbă felul de a 
vedea problemele esențiale 
ale vieții. Ba mai mult, unii 
— cei mai tineri - au 
gură concepție despre 
concepția adevărată, 
nistă.

Tocmai acest lucru, 
țial nu l-a înțeles sau 
vrut să-l înțeleagă tovarășul 
jurisconsult.

Baza societății noastre nu 
o constituie acele insulițe 
despărțite unele de altele, ci 
colectivele tot mai mari șl 
mai sudate. Fericirea perso
nală nu înseamnă numai cui
bul familial, „carapacea11 ta, 
ci muncă și bucurii, cultură 
și distracție, alături de prie
tenii și tovărășii tăi.

După cîte îmi dau seama, 
voi vă iubiți. El este un bă
iat bun și înțelegător. Tu îl 
iubești mult și dacă și el te 
iubește, nu-i va fi greu să 
înțeleagă ceea ce vrei tu de 
la viață, ceea ce trebuie 
vrea si «I. Nu este un ele
ment care a alunecat ireme
diabil pe o pantă greșită, ci 
are doar o lacună în educație, 
în felul de a gîndi.

Ai stat vreodată serios de 
vorbă cu el relativ la ceea ce 
te frământă ? Sau poate n-ai 
vrut, să-l „superi" ?.

X ’ 1
si



încheierea Tratatului de pace 

cu Germania va consolida 
pacea in lume

©IN ȚA&A C©NSTRUCT©^8!L©a 
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BERLIN 7 (Agerpres). - 
Luînd cuvîntul la adunarea 
festivă de Ia Berlin consacrată 
celei de-a 12-a aniversări de 
la întemeierea R. D. Germane, 
A. I. Mikoian, membru al 
Prezidiului C. C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Cpnsi- 
liului de Miniștri al U.R-S.S., 
felicitând pe oamenii muncii 
din R.D.G. cu ocazia marii lor 
sărbători, a spus în continu
are :

Pe an ce trece crește presti
giul internațional al Republi
cii Democrate Germane, se în
tăresc și se lărgesc relațiile 
ei cu multe state ale lumii. 
Ea este membră cu drepturi 
depline a marii comunități a 
țărilor socialiste, a cărei popu
lație numără peste un miliard 
de oameni.

In prezent în lume se aud 
tot mai insistent voci în fa
voarea recunoașterii de către 
toți a faptului istoricește sta
tornicit - existența a două 
state germane.

Uniunea Sovietică consideră 
că a sosit timpul ca să fie re-

A 12-a aniversare a întemeierii R. D. Germane

Grandiosul miting 
de la Berlin

BERLIN 7 (Corespondentul A- 
gerpres transmite:) La 7 octom
brie oamenii muncii din R. D. 
Germană au sărbătorit cea de-a 
12-a aniversare a întemeierii pri
mului stat german al muncitorilor 
și țăranilor.

Sîmbătă dimineața din toate 
cartierele Berlinului democrat au 
pornit în același timp spre centru 
coloane de oameni ai muncii, un 
adevărat fluviu de drapele roșii 
și tricolore, purtînd sute de pan
carte cu lozinci ca : „Socialismul 
va triumfa — sîntem puternici l“.

Mase uriașe de oameni ai 
muncii s-au adunat în Piața Marx- 
Engels unde a avut loc un gran
dios miting.

Din piață și pînă pe Unter den 
Linden, între Muzeul de istorie 
și Opera de Stat, zeci de mii de 
oameni ai muncii au venit să-și 
manifeste dragostea față de R. D. 
Germană, primul stat al păcii din 
istoria Germaniei, sfat al munci
torilor și făranior, față de con
ducătorii aleși din mijlocul lor.

Demonstrația oamenilor muncii 
berlinezi a exprimat forța, încre
derea în viitor, optimism, hotă- 
rîrea de a dezvolta și apăra cu
ceririle socialiste ale patriei.

Sosirea conducătorilor de partid 
și de stat, a oaspeților de peste 
hotare a fost salutată cu puternice 
urale și aplauze. In prezidiu, ală
turi de conducătorii de partid și 
de staf ai R.D. Germane, în frunte 
cu tovarășul Walter Ulbricht și de 
delegațiile țărilor socialiste fră
țești și alfi oaspeți de peste ho
tare, au luat loc și membrii dele
gației de partid și guvernamen
tale a R. P. Romîne, condusă de

★
BERLIN 7 (Agerpres). — La 

7 octombrie, cu prilejul celei 
de-a 12-a aniversări a înte
meierii Republicii Democra
te Germane, a avut loc depu
nerea de coroane la cimitirul 
eroilor clasei muncitoare ger
mane din Friedrichsfelde, 
precum și la monumentul os
tașilor sovietici din Trep- 
tow Park care au murit în 
luptele împotriva fascismului 
hitlerist.

La ceremonia depunerii de 
coroane au fost de față tova
rășii W. Ulbricht, prim-secre- 
tar al C-C- al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat

După convorbirea Gromîko-K ennedy
NEW YORK — Trimisul spe

cial Agerpres C. Răducanu, 
transmite: Presa americană de 
sîmbătă dimineața își concen
trează atenția asupra întreve
derii de două ore care a avut 
loc între ministrul de Exter
ne al Uniunii Sovietice, Gro
mîko și președintele S.U.A-, 
Kennedy. Majoritatea ziarelor 
și agențiilor de presă își ex
primă părerea că această con
vorbire întregește seria con
tactelor americano-sovietice 
care au avut loc în ultimul 
timp în problema reglementă
rii pașnice cu Germania și în 
alte probleme internaționale.

Sub titlul „Convorbiri fo
lositoare de două ore", „New 
York Herald Tribune" scrie 
într-un comentariu semnat de 
Margarett Higgins : „La sfir- 
șitul conferinței ambele părți 
au caracterizat rezultatele 
convorbirilor ca fiind folosi- 
tore... Schimbul de păreri cu 
dl. Gromîko nu a constituit în 
nici un caz un pas înapoi. 
Există perspective limpezi ca 
problemele negocierilor asu
pra Berlinului să revină în 
viitoarele contacte cu Uniunea 
Sovietică".

Același ziar își intitulează 
editorialul: „Problemele Ber
linului capătă o formă". Re- 
mareînd că întîlnirea Gromî- 
ko-Kennedy încheie prima

Cuvîntarea 
lui A. I« Mikoian 

la adunarea festivă 
de la Berlin

zolvată problema primirii în 
Organizația Națiunilor Unite 
a R.D.G. și a R.F.G.

în ultima vreme opinia pu
blică mondială se pronunță 
tot mai hotărît pentru trata
tive între Est și Vest în scopul 
reglementării pașnice a pro
blemelor internaționale actu
ale și, în primul rind, a re
zolvării problemei încheierii 
Tratatului de pace german.

Guvernul sovietic este gata 
să participe la tratative. El a 
depus multă energie, explicînd 
puterilor occidentale poziția 
sa față de problema Tratatu
lui de pace german, intenția 
și dorința sa de a rezolva a- 
ceastă problemă fără agrava
rea situației internaționale, 
fără știrbirea intereselor legi
time ale cuiva, cu asentimen
tul și printr-o înțelegere cu

tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Mitingul a fost deschis de Bruno 
Leuschner, membru al Biroului 
Politic a| C.C. al P.S.U.G., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane. Vorbito
rul a exprimat mulțumiri guver
nului sovietic și în mod special 
lui N. S. Hrușciov, tuturor oame
nilor sovietici pentru colaborarea 
sfrînsă și ajutorul dezinteresat 
acordat R. D. Germane, precum 
și țărilor socialiste frățești pentru 
solidaritatea socialistă pe care au 
manifestat-o față de cauza po
porului german.

B. Leuschner a spus în conti
nuare că existența Republicii De
mocrate Germane care face parte 
integrantă din lagărul păcii și 
socialismului arată că în Germania 
există un puternic factor al păcii.

La miting a luat cuvîntul, de 
asemenea, Anastas Mikoian.

Arăfînd că Uniunea Sovietică 
duca consecvent politica păcii 
și coexistenței pașnice, A. I. 
Mikoian a subliniat că propune
rile Uniunii Sovietice cu privire 
la Tratatul de pace german urmă
resc întărirea păcii și securității în 
Europa.

La miting au luat cuvîntul, de 
asemenea, conducători ai altor 
delegații din țările socialiste pre
cum și reprezentanți ai partidelor 
comuniste frățești.

La sfîrșitul mitingului întreaga 
piață a scandat „Prietenie, pace 
și socialism".

în după-amiaza zilei de 7 oc
tombrie în centrul Berlinului a avut 
loc o mare serbare populară.

★
al R.D.G. și alți conducători 
ai R.D.G., delegația de partid 
și guvernamentală a U-R-S-S. 
în frunte cu tovarășul A. I. 
Mikoian, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S.. prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., dele
gațiile de partid și guverna
mentale ale celorlalte state 
socialiste printre care delega
ția de partid și guvernamen
tală a R. P. Romîne în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Poli
tic al C.C- al P-M-R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R .P. Romîne-

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
6 octombrie la ora 17 (ora 
New Yorkului), la Casa Albă 
s-au întîlnit A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R-S-S., și președintele 
S.U.A., J. Kennedy. La întîl- 
nire au fost de față D. Rusk, 
secretar de stat al S.U.A., și 
V. S- Semenov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S S.

întîlnirea lui A. A. Gromîko 

etapă a negocierilor Est-Vest 
asupra Berlinului și Germa
niei, ziarul relevă o „diferen
ță de atmosferă" în ultima 
perioadă de timp. Printre fac
torii care au determinat a- 
ceastă „diferență de atmosfe
ră" ziarul include „dificultă
țile Germaniei occidentale în 
încercarea de a constitui un 
nou guvern" și „evoluția si
tuației de la O.N.U. unde 
Uniunea Sovietică și S-U.A. se 
apropie de un acord asupra 
desemnării unui nou secretar 
general", „Astfel — conchide 
ziarul — încep să capete for
mă problemele centrale ale 
negocierilor ce vor urma".

Din articolele publicate în 
presa americană și în unele 
ziare europene reiese că in tot 

toți participanții la reglemen
tarea pașnică. Dar dacă pu
terile occidentale vorbesc des
pre tratative numai pentru a 
plăti tribut opiniei publice, 
iar în fapte vor să tărăgăneze 
rezolvarea Tratatului de pace 
cu Germania, noi, împreună 
cu celelalte state interesate 
vom fi nevoite să încheiem 
Tratatul de pace cu R.D.G. 
— stat german suveran.

Pe baza acestui tratat va fi 
normalizată și situația din 
Berlinul occidental. în această 
ordine de idei aș dori să spun 
acelora care răspund cu ame
nințări la propunerile noas
tre de pace că nu există forțe 
care să poată împiedica înfăp
tuirea acestor măsuri îndrep
tate spre însănătoșirea situa
ției din centrul Europei, spre 
consolidarea păcii. Să sperăm 
că abordarea rezonabilă a a- 
cestei probleme va triumfa și 
în politica puterilor occiden
tale.

în încheiere A. I. Mikoian a 
dat citire mesajului de salut 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. și 
al guvernului sovietic pe care 
cei prezenți l-au primit cu a- 
plauze călduroase.

După A. I. Mikoian la șe
dință au luat cuvîntul P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, mebru al C. C. al 
P.M.U.P., Ludmila Jankor- 
cova, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, și Jacques Duclos, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist Francez.

în încheiere a fost adoptat 
un mesaj către Prezidiul C.C. 
al P.C.U.S., Consiliul de Mi
niștri și Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în care oa
menii muncii din R.D.G. adre
sează un salut fierbinte între
gului popor sovietic.

Primirea de către
W. Ulbricht 

a șefilor delegațiilor 
străine aflate 

ia Berlin
BERLIN 7 (Agerpres). — La 

6 octombrie W. Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a primit la 
reședința Consiliului de Stat 
pe șefii delegațiilor de partid 
și guvernamentale care au so
sit la Berlin cu prilejul celei 
de-a 12-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate 
Germane. W. Ulbricht a salu
tat pe oaspeți și Ie-a mulțu
mit pentru vizita făcută în 
R.D.G. Apoi între conducăto
rii delegațiilor străine și pre
ședintele Consiliului de Stat a 
avut loc o convorbire cordială»

0 nouă provocare primejdioasă 
a autorităților vest-germane

în Oceanul Pacific

Lansarea de către U.R.S.S. 
a unei rachete purtătoare 

cu mai multe trepte, 
de un tip nou

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite: La 7 octombrie 
a fost lansată de către Uniunea Sovietică o rachetă purtătoare 
de tip nou cu mai multe trepte în regiunea centrală a Oceanu
lui Pacific.

Sistemul, principial nou, de dirijare a asigurat atingerea țin
tei dinainte stabilite cu o mare precizie.

★
In conformitate cu planul prevăzut, la 7 octombrie Uniunea 

Sovietică a lansat la termenul strict stabilit o nouă rachetă 
purtătoare cu mai multe trepte de tip nou, in regiunea părții 
centrale a Oceanului Pacific.

Zborul rachetei și funcționarea tuturor sistemelor și treptelor 
sale au decurs în strictă conformitate cu programul dinainte 
stabilit.

Sistemul principial nou, de dirijare a asigurat atingerea țin
tei dinainte stabilite cu o marc precizie.

Conform datelor sistemelor de măsurători, macheta penul
timei trepte a rachetei purtătoare a atins suprafața apei in veci
nătatea imediată a punctului prevăzut

Distanța dintre punctul de cădere și locul de lansare este 
de peste 12.000 de km.

Navele speciale aflate în partea centrală a Oceanului Paci
fic, înzestrate cu diferite aparate de măsurători, au efectuat 
toate măsurătorile prevăzute in program.

!n scopul acumulării de date experimentale, lansările de 
noi rachete-purtătoare puternice, in regiunea anterior anun
țată vor continua.

Manifestări a!e prieteniei
sovieto-romîne

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
TASS transmite :

în zilele Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovîetice care a început 
în R.P. Romînă, în Uniunea 
Sovietică se face bilanțul dez- 
voRărli continue a relațiilor 
multilaterale de prietenie cu 
poporul irate romin.

în Ucraina, in R.S.S. Moldo
venească, în Gruzia, Letonia 
se organizează reuniuni in 
cinstea prieteniei sovioto-io-

Lucrările Adunării Generale 
a O.N-IJ.

NEW YORK 7 (Agerpres). - 
După cum s-a anunțat, la șe
dința plenară din dimineața 
zilei de 6 octombrie a Adună
rii Generale a O.N.U. primul 
a luat cuvîntul Jawad, minis
trul Afacerilor Externe al Ira
kului. Referindu-se la proble
mele dezarmării, Jawad a a- 
mintit că încă la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a propus un plan de 
soluționare a acestei pro
bleme. El a subliniat că pro
punerile sovietice s-au bucu
rat de un larg sprijin și au 
exercitat o mare influență a- 
supra opiniei publice din în
treaga lume.

Jawad a arătat că este puțin 
probabil ca problema germană 
să poată fi rezolvată prin in
cluderea Germaniei unite în 
blocul occidental. Pe de altă 
parte, a continuat Jawad, 
Germania scindată în două 
părți cu sisteme economice și

R.D.G. arată că trimiterea de uni
tăți polițienești vest-germane în 
Berlinul occidental constituie un 
act agresiv care amenință pacea ; 
organizatorii lui poartă întreaga 
răspundere pentru consecințele 
acestui act agresiv.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D.G. va atrage atenția pe căi 
diplomatice guvernelor celor trei 
puteri occidentale asupra primej
diei care amenință pacea, în 
urma hotărîrii miniștrilor Afaceri
lor Interne din laenderele vest- 
germane.

dra". în același timp, „New 
York Post" subliniază din nou 
necesitatea schimbării politi
cii externe americane. „Față 
de tendințele tot mai larg ma
nifestate de unii dintre aliații 
S.U.A., de a se găsi o formu
lă negociabilă cu Uniunea So
vietică — scrie ziarul — se 
dovedește că nici naționaliștii 
vest-germani și nici aripă 
dreaptă a Partidului republi
can nu par a fi dispuși să ac
ționeze în această direcție. 
Aceștia cer fără încetare să 
rămînem veșnic pe aceeași po
ziție... Aceasta nu este o poli
tică. Aceasta este o rugă
ciune...^

Un punct de vedere similar 
îl exprimă ziarul englez „Ti
mes". Astfel, într-un articol 
publicat la 7 octombrie, ziarul 
relevă că „timpul de discuție 
între Est și Vest a devenit mai 
clar. Este vorba — chiar dacă 
aceasta place sau nu Germa
niei occidentale — despre 
chestiunea frontierei Oder- 
Neisse și a unor contacte de 
zi cu zi cu oficialitățile est- 
germane". „Times" își expri
mă părerea că „a devenit tot 
mai dificil pentru guvernul de 
la Bonn să se mențină pe o 
poziție încăpățînată de refuz 
de a discuta cu Germania ră
săriteană..." 

mine, la care iau parte zeci 
de mii do activiști ai Asocia
ției de prietenie sovieto-romi- 
no, se organizează expoziții 
de fotografii, ilustrînd aspec
te din R.P. Roniînă.

în numeroase întreprinderi 
și instituții cjin Moscova se 
vor organiza reuniuni consa
crate prieteniei dintre cele 
două popoare. In curînd se 
va deschide expoziția „Arhi
tectura și construcțiile in Ro
mi nia“.

sociale diferite este acum o 
realitate. în interesul slăbirii 
încordării și preîntîmpinării 
conflictelor de frontieră este 
necesar să se recunoască si
tuația creată și prin aceasta 
să se contribuie la soluționa
rea problemei germane.

Jawad a vorbit în amănun
țime despre problem* * lichidă
rii colonialismului.

BERLIN 7 (Agerpres). — La Ber
lin a fost dată publicității decla
rația Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D.G. în legătură cu 
hotărîrea miniștrilor Afacerilor In
terne din laenderele R.F.G. de a 
trimite în Berlinul occidental 
membri ai poliției vesi-germane. 
Această hotărîre este calificată în 
declarație drept o provocare pri
mejdioasă, drept o nouă verigă 
în lanțul actelor agresive ale au
torităților de la Bonn și vest-ber- 
lineze.

Ministerul Afacerilor Externe al

cu J. Kennedy a durat două 
ore și 15 minute.

După cum s-a anunțat, în 
timpul întîlnirii au fost discu
tate problema încheierii Tra
tatului de pace german, pre
cum și alte cîteva probleme 
importante privind relațiile 
sovieto-americane.

★
In seara zilei de 6 octom

brie, după întîlnirea cu
J. Kennedy, A. A. Gromîko a 
plecat la New York.

cursul contactelor sovieto-a
mericane asupra guvernului 
american s-au exercitat pre
siuni din două sensuri: pe de 
o parte presiuni vest-germane 
pentru împiedicarea oricărui 
acord în cadrul acestor con
vorbiri ; pe de altă parte ce
reri tot mai insistente din par
tea unor cercuri politice ame
ricane și din rîndul altor țări 
occidentale ca politica S-U.A. 
să se adapteze realității inter
naționale. In această ordine de 
idei „New York Times" se re
feră la „temerile vest-germa- 
nilor asupra posibilității unui 
acord între Moscova și Wa
shington și a disponibilității 
de a negocia sesizată de aceș
tia în atitudinea din ultimul 
timp la Washington și Lon-

în problemele coloniale, a 
subliniat el, noi ne situăm pe 
o poziție antioccidentală.

Delegația mea, a continuat 
ministrul Afacerilor Externe 
al Irakului, va sprijini propu
nerea Uniunii Sovietice de a 
se stabili un termen pentru 
lichidarea definitivă și totală 
a colonialismului.

Nu-mi pot imagina, a spus 
el în continuare, o jignire mai 
profundă adusă principiului 
universalității O.N.U. decît 
cea a neadmiterii Republicii 
Populare Chineze în Organi
zația Națiunilor Unite. Acum, 
mai mult ca oricînd, delega
ția mea consideră că este ne
cesar să-și ridice glasul de la 
această tribună în sprijinul a- 
cordării locului ce li se cuvine 
în O.N.U. adevăraților repre
zentanți ai Chinei.

A luat apoi cuvîntul șeful 
delegației R.S.S. Bieloruse,
K. V, Kiseliov.

ILR-S.S. a recunoscut
Arabă SiriaRepublica

MOSCOVA 7 (Agerpres). -
TASS transmite : Guvernul 
Uniunii Sovietice a hotărît să 
recunoască Republica Arabă 
Siria și să stabilească cu ea 
relații diplomatice la nivelul 
ambasadelor.

Guvernul U.R.S.S. a adoptat 
această hotărîre ca răspuns la 
cererea guvernului Repu
blicii Arabe Siria, primită la 
30 septembrie de consulatul 
general al U.R S S. la Damasc 
din partea Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii 
Arabe Siria.

După cum s-a anunțat ofi
cial la Damasc, la 7 octom
brie consulul general al 
U.R S S. Ia Damasc a vizitat 
pe primul ministru al Repu-

Declarația P. C. din Siria
BEIRUT 7 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul „An- 
Nida" a publicat declarația 
Partidului Comunist din Siria 
în care recentele evenimente 
din Siria sînt caracterizate ca 
„o victorie istorică repurtată 
în ultimele zile de poporul si
rian, în colaborare cu arma
ta".

Partidul Comunist din Siria 
condamnă acțiunile antidemo
cratice ale puterii anterioare, 
„în timpul acestei puteri, se 
subliniază în declarație, în în
chisori au fost aruncați mii 
de patrioți, cetățeni cinstiți 
erau uciși în camere de tor
tură, fratele era asmuțit îm
potriva fratelui...

Este Pe deplin firesc — de
clară partidul comunist — că 
aceasta a provocat o împotri
vire eroică din partea poporu
lui sirian. Este tot atît de fi
resc că Partidul Comunist din 
Siria s-a aflat în avangarda 
acelora care aduceau jertfe și 
luptau împotriva dictaturii... 
în beciurile poliției au murit

Un șantier 
al septenalului

marginea orașului, pe malu
rile Desnei ia ființă un gigant 
al chimiei septenalului — o 
uzină de fibre sintetice.

Lucrările au început în 
1957, cînd la chemarea Com- 
somolului au venit aici mii de 
țineri entuziaști.

După un an de muncă în
cordată a intrat în funcțiune 
o întreprindere experimenta
lă cu mai multe secții: chi
mică, de filatură, de torcăto- 
rie și altele. Această uzină 
miniaturală pregătește în pre
zent cadre pentru întreaga în
treprindere și produce totoda
tă calități superioare de ka
pron. A fost pusă la punct și 
producția de cord, primele 
cantități din acest prețios se
mifabricat au și fost expediate 
fabricii de anvelope.

Pe șantierul comsomolist 
munca clocotește. Tinerii se 
întrec pentru a da în exploa- 

blicii Arabe Siria, Maamun 
Kuzbari, și i-a comunicat răs
punsul guvernului sovietic, în 
care se spune printre altele : 

„Guvernul U.R.S.S. a exami
nat cererea guvernului Re
publicii Arabe Siria din 30 
septembrie și a hotărît să re
cunoască Republica Arabă Si
ria și să stabilească cu ea re
lații diplomatice la nivelul 
ambasadelor.

Guvernul sovietic își expri
mă speranța că relațiile din
tre U.R.S.S. și Republica Ara
bă Siria se vor dezvolta pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice, în interesele popoa
relor celor două țări, în inte
resele întăririi păcii în întrea
ga Iume“.

ca martiri, de pe urma tortu
rilor la care au fost supuși, 
tovarășul Farjallah Helou, a 
cărui asasinare a zguduit în
treaga lume arabă, și forțele 
progresiste din lumea întrea
gă, precum și eroii Said Drou- 
bi, Mohiedin Faliun și Geor
ges Adas. Zeci de deținuți se 
mai află în închisoarea Al- 
Mezzah unde au fost supuși 
unor torturi infernale..

„Poporul sirian — se spune 
mai departe în declarație — 
consideră că cel mai bun mij
loc pentru a păstra victoria 
repurtată constă în instaura
rea unei puteri naționale, de
mocrate, antiimperiaiiste, pe 
baza unor alegeri libere care 
să ducă la crearea unui 
parlament și unui guvern al 
Republicii Arabe Siria.

Această putere va trebui 
să se sprijine pe popor și pe 
forțele sale patriotice progre
siste... Ea va restabili libertă
țile democratice. Puterea na
țională va trebui să pună în 
libertate pe patrioții deținuți". 

tare prima linie tehnologică 

p T? C
Circa 100 de întreprinderi 

furnizează utilajul necesar u- 
zinei de fibre sintetice din 
Cemigov. Din Leningrad s-au 
primit cazane și mașini de 
răsucit, alte uzine din 
R.S.F.S.R, Ucraina, Uzbekis
tan au trimis mașini de filat, 
instalații de răcire, compre- 
soare și diverse alte utilaje. La 
Cemigov s-a deschis o filială 
a Institutului unional de cer
cetări al industriei construc
toare de mașini pentru indus
triile ușoară și textilă. Con
comitent ia naștere și un nou 
oraș — Șelkograd — orașul 
mătăsii.

„Din nou
Prin telefon pentru

Aparatele sînt gata să in
tre în iuncțiune... Oa
menii sînt la posturi... 

Pe cosmodrom s-au terminat 
ultimele pregătiri... Totul este 
gata pentru ca omul sa por
nească... din nou spre stele.

★
în sala de vizionare a Ca

sei ziariștilor am asistat cu 
cîteva zile în urmă la prezen
tarea unui film despre călă
toria în Cosmos a lui Gher
man Titov. Cu cîteva luni în 
urmă în ziua începerii Festi
valului internațional al Ulmu
lui de la Moscova am făcut 
cunoștință pe ecran cu amă
nuntele zborului lui Iuri Ga
garin. Și iată acum tot pe e- 
cran imagini care vor intra și 
ele în istorie : Gherman Titov 
se pregătește pentru zbor.

în iilm totul impresionează: 
și tehnica, și antrenamentele, 
care mai de care mai neobiș
nuite, dar atît de necesare, și 
versurile lui Pușchin pe care 
Titov le recita în timp ce stă
tea complet izolat de lume în- 
ti-o cameră a liniștei com
plete.

Cel mai mult impresionează 
momentele dinaintea zborului 
și redarea pe peliculă a ce
lor 25 de ore în care atenția 
lumii era îndreptată spre zbo
rul eroic al cosmonautului 
nr. 2.

Gherman Titov ajutat de to
varășii săi urcă în autobuz. 
Drumul acesta l-a mai par
curs odată în aprilie cînd- ală
turi de Iuri Gagarin era gata 
în caz de nevoie să plece și 
el în Cosmos. In spatele lui 
Titov mai vedem un om îm
brăcat în aceeași haină de 
zbor de culoare portocalie. 
Este cosmonautul nr. 3. Fața 
nu i-o vedem. Numele nu i-1 
cunoaștem. Probabil însă că 
nu va trece mult timp și lu
mea va afla cine este.

Titov se instalează în ca
bină. Operatorul cinematogra
fic îi urmărește fiecare miș
care. Urmărim și noi cu răsu
flarea întretăiată imaginile ce 
urmează : de pe ecranul tele
vizorului au fost filmate ima
ginile transmise din Cosmos, 

Uzinele metalurgice din 
Karaganda sînt în conti
nuă dezvoltare. Din cele 4 
noi furnale cu care vor H 
înzestrate uzinele, două au 
și intrat în funcțiune dînd 
primele tone de, 
fotografia de sus o ima
gine a unuia din aceste 
furnale. Un alt obiectiv 
principal al acestor uzine 
e3te construcția bateriei 
de cos. în fotografia din 
stingă : electromontori ve- 
rificînd calitatea montaju
lui aparaturii electrice la 

bateria de cocs.

Remarcabile succese 
obținute 

de colhoznicii 
unui artei agricol 

din Ucraina

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : Nikifa Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a adresat o scrisoare colhoznicilor 
artelului agricol „Stalin" din ra
ionul Berșad (regiunea Vinnița, 
Ucraina), în care îi felicită pentru 
remarcabilele succese obținute 
de ei.

Experiența voastră, scrie N. S. 
Hrușciov, prezintă interes nu r-j- 
•-t-' Șăg nr- tkr-e» oy per—j 
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die de cereale în eceariă gos
podărie este de 30 de chintale 
la hectar. Ați arăfaf tuturor col
hozurilor și sovhozurilor, scrie 
N. S. Hrușciov, cum trebuie rezol
vată sarcina sporirii producției de 
cereale. Sistemul vostru de culti
vare a pămînfului și-a arătat roa
dele. N. S. Hrușciov arată că ex
periența acestui colhoz — expe
riența celei mai raționale folosiri 
a pămînfului — trebuie să fie pre
luată și de celelalte colhozuri și 
sovhozuri,

spre stele“
„seînteia tineretului'*
dialogul dintre Pămînt șl nava 
Vostok-2.

Titov preia conducerea na
vei. Și acesta este un moment 
istoric în cucerirea Cosmosu
lui, la fel cum istorice sint 
imaginile filmate de Titov în 
Cosmos.

Iată pămîntul nostru cu mări 
și oceane, cu munți îmbrăcați 
în haina albă a zăpezii, cu 
cîmpii întinse.

Rămîi uimit în fața măreției’..
Prima parte a planului de! 

zbor a fost îndeplinită. Gher-i 
man Titov transmite țpă-l 
mint: „Noapte bună, mă culc“4 
Și iată-1 dormind. II vedem 
foarte bine pe ecranul televi
zorului de la punctul de re
cepție (după cum a declarat 
mai tîrziu la conferința de 
presă, a dormit fără vise). 
Pulsul lui Titov bate normal ; 
cel al omenirii bate însă cu 
rapiditate.

Iată-1 pe Gherman Titov din 
nou pe pămînt, filmat în mo
mentul în care aterizează cu 
parașuta. Oamenii care a- 
leargă în întîmpinare au în
scrise pe față bucuria, entu
ziasmul.

întîlnirea cu Iuri Gagarin, 
prima conferință de presă, 
primirea la Moscova, mitingul 
din Piața Roșie — iată mo
mentele ce ne reapar în fața 
ochilor.

Cosmonautuj nr. 2 este emo
ționat. Nu l-am mai văzut 
niciodată așa. Gherman Titov 
are în mină carnetul de mem
bru al Marelui Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice, al 
partidului căruia se datorează 
toate victoriile statului sovie
tic.

Gherman Titov a intrat în 
rîndurils comuniștilor. Nu de 
mult tovarășii lui, adunați în 
conferința de partid a regiunii 
Moscova, l-au ales delegat la 
cel de al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., mărețul eveniment 
căruia i-a fost închinat isto
ricul zbor și filmul despre 
care v-am relatat în rtndurile 
de mai sus.

AL. STARC
Moscova, 7 octombrie 1961
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