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ÎN S. M. T.:

manea ca și no a
AMEOffl 0f BONĂ CAUJATE

în fiecare campanie agrico
lă a anului, începînd de pri
măvara de timpuriu și pînă 
toamna tîrziu, pe ogoarele 
gospodăriilor colective, pe cele 
ale întovărășirilor agricole, 
peste tot, aici în jurul Inoteș- 
tilor, poți auzi duduitul trac
toarelor S.M.T.-ului nostru. 
Mecanizatorii sînt mereu pre- 
zenți acolo unde se dă pasio
nanta bătălie pentru lucrări 
agricole de cea mai bună ca
litate, pentru sporirea produc
ției la hectar. Primind în per
manență îndrumările organi
zației de partid din stațiune, 
noi ne-am preocupat îndea
proape ca în fiecare campa
nie contribuția mecanizatori
lor noștri la efortul comun de 
sporire a producțiilor la hec
tar să fie cit mai mare, să 
nu se piardă nici o clipă bună 
de lucru, totul să fie făcut la 
timp și în condițiile cele mai 
bune. Aceste probleme ne-au 
preocupat și în actuala cam
panie agricolă, și una din mă
surile pe care le-am luat 
pee.tr u a rezolva rft mai tioe

toamnă, a fost or- 
schimbului doi pe 

Despre acest lucru 
vreau să vorbesc 
și în rîndurile care

sarcinile ce ne revin în cam
pania de 
ganizarea 
tractoare, 
de altfel, 
mai mult 
urmează.

Avem de realizat în toam
na aceasta cu tractoarele 
S.M.T.-ului nostru peste 31.000 
hectare de arătură normală. 
O parte din acest volum de 
lucrări o reprezintă arăturile 
adinei pentru culturile de pri
măvară ; altă parte — ară
turi pentru semănăturile din 
toamna aceasta, lucrări de în- 
sămînțare etc. Totul trebuia 
făcut repede, în timpul op
tim agrotehnic. Aveam o 
experiență bună în privința 
organizării schimbului doi pe 
tractoare încă din campania 
agricolă de vară, cînd aproa
pe jumătate din lucrările a- 
gricole ale campaniei au fost 
executate în schimbul de 
noapte. Atunci 43 de tractoa
re din cele 72 
avem lucraseră 
doi.

Ne-am gnriit

pe care le 
in schimbul

Dar numai cu organizarea 
schimbului doi în sine încă 
nu realizezi mare lucru dacă 
nu urmărești totodată ca și 
randamentul acestui schimb 
să fie pe măsura posibilități
lor. De aceea noi ne-am stră
duit întotdeauna ca schimbul 
de noapte să fie la același ni
vel cu schimbul de zi în ceea 
ce privește rezultatele. Pentru 
a obține acest lucru a trebuit 
să luăm unele măsuri orga
nizatorice încă de la început. 
Astfel noi am folosit la în
ceputul campaniei mecaniza
torii titulari și 
experiență în 
noapte.

Cînd ambele 
căpătat deja 
bună la lucrările de campa
nie, din săptămină 
mină, am procedat 
sarea schimburilor.

Pentru ca lucrul 
bul de noapte să meargă cit 
mai bine, conducerea stați
unii a luat măsuri ca fiecare 
tractorist care

schimb 
de ziua.

cu mai multă 
schimbul de

schimburi au 
o experiență

în 
la

în

săptă- 
inver-

schim-

_ să folosim a- 
ceestă experiență și acum, ia 
ramparria de tc amnă.

Ic cadrul brigăzilor de trac
toare se produseseră insă une
le schimbări. Unii dintre 
tractoriștii pe care ii avusesem 
in schimbul doi plecaseră de la 
noi. De aceea, încă înainte 
de începerea lucrărilor din ac
tuala campanie, ne-am îngri
jit de complectarea locurilor 
rămase libere. în această pri
vință am luat legătura din 
vreme cu sfaturile populare 
din comunele pe care le de
servește stațiunea noastră, cu 
conducerile gospodăriilor co
lective, cericdu-le să ne reco
mande tineri mecanizatori 
rare fuseseră pregătiți mai 
înainte fie in stațiunea noas
tră, Ce în școli profesionale și 
care acum lucrau în G.A.C. 
Aceștia au fost apoi special 
instruiți în vederea lucrărilor 
de campanie, le-am verificat 
cunoștințele înainte de înce
perea lucrului și apoi le-am 
dat în primire tractoarele pe 
care aveau să lucreze.

lucrează in 
să creceteze 
împreună cu 

brigadă, terenul

acest 
'-.că 
șeful de 
pe care-1 va ara. De asemenea, 
se iau toate măsurile pentru 
ca terenul care va fi arat 
noaptea să fie eliberat de cul- 
turi încă din timpul zi
lei- Pentru acest lucru, mal 
ales acum în campania de 
toamnă, colaborarea dintre 
brigadierii din gospodăriile a- 
grioole colective pe care le 
deservim și șefii brigăzilor 
de tractoare, se face tot mai 
bine prin consfătuiri operative 
de lucru în fiecare seară la 
sediul gospodăriilor colective-

Tractoarele care lucrează în 
schimbul de noapte trebuie să 
fiincponeze la fel de bine ca 
șj ziua, iar pentru aceasta 
fiecare tractorist trebuie să 
dea o atenție deosebită intre-

MIHAI SECELEANU 
inginer șef la S.M T.

Inotești, regiunea 
Ploiești

(Continuare în pag. a 2-a)

Culesul strugurilor
în fotografie : ing. Maria 
Rotaru din secția de rafi
nare continuă a Fabricii 
de ulei „Interindustrial“ din 
Oradea făcînd proba de 
culoare a uleiului rafinat.

Foto : AGERPRES

Adunări consacrate 
„Zilei petrolistului"

Sîmbătă și duminică în nu
meroase centre petroliere din 
țară, printre care Ploiești. 
Cîmpina, Moreni, Tîrgoviște, 
Tg. Jiu, Bîlteni, Lucăcești, 
Pitești și altele au avut loc 
adunări consacrate „Zilei pe
trolistului". Cu acest prilej 
muncitorii, inginerii, tehni
cienii din industria petrolieră 
au înfățișat succesele obținu
te de ei în lupta pentru în
făptuirea hotărîrilor trasate 
de cel de-al lll-lea Congres 
al P.M.R. angajîndu-se să 
muncească cu avînt sporit 
pentru îndeplinirea mai de
vreme a planului anual de 
producție, contribuind astfel 
Ia întărirea economică a pa
triei noastre.

în încheierea adunărilor au 
fost prezentate programe ar
tistice.

(Agerpres)

ba 9 octombrie a.c. Consu
latul General al R. P. Romîne 
la Damasc a adus la cunoș
tința guvernului sirian că gu
vernul Republicii Populare 
Romîne a notărît să recu
noască Republica Arabă Siria, 
să stabilească relații diploma
tice și să facă schimb de mi
siuni la rangul de ambasade.

Hotărîrea a fost luată ca 
urmare a declarației guvernu
lui sirian din 30 septembrie 
a.c. prin care propunea re
cunoașterea Republicii Arabe 
Siria și stabilirea de relații 
diplomatice între cele două 
țări.

în podgoriile dobrogene
In podgoriile do

brogene s-a cules 
mai mult de jumă
tate din recolta de 
struguri din acest 
an. La gospodăriile 
agricole de stat 
Murfatlar și Lipni- 
ța și la gospodării
le colective din co
munele Sinoe, Va
lea Nucarilor și Ta- 
riverde se culege în 
toamna aceasta pri
ma recoltă de stru-

guri de pe planta
țiile de vii făcute 
în ultimii ani.

în acest an su
prafața viilor a 
crescut cu încă 1.640 
hectare prin noile 
plantații executate 
în bazinele viticole 
ale regiunii pe te
renurile improprii 
culturilor cereali
ere. Au fost extinse 
soiurile Riesling, 
Muscat Ottonel, Ca-

bernet - Sauvignon, 
Băbeasca, Feteasca 
și altele, care au 
condiții prielnice în 
regiune și care 
și-au căpătat renu
me, prin calitatea 
lor, atît în țară cit 
și peste hotare. 
Podgoriile dobroge
ne cuprind în pre
zent
re, 
două 
decît

21.000 hecta- 
suprafață de 
ori mai mare 
în anul 1950.
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întotdeauna o discuție des
pre calitatea propriilor pie
se lucrate este bine ve
nită. în fotografie : Brigada
de producție a tineretului 
din sectorul bloc-mofoi al 
Uzinelor „Steagul roșu- 
din Brasov, condusă de 

Hilahi
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• Tineri «otierici ai zile
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• Reportaj de pe un rub- 
irujrin atomic

Conferințe pentru popularizarea 
proiectului de Program al P. C. U. S.

Consiliul regional al Aso
ciației romîne pentru legătu
rile de prietenie cu Uniunea 
Sovietică, Dobrogea, in colabo
rare cu filiala Societății pen
tru răspîndirea științei și cul
turii, a organizat o serie de 
conferințe pentru populari
zarea proiectului de Program 
al P.C.U.S. in stațiunile Man
galia. Costinești, Vasile Roai- 
tă și Eforie, la Șantierul naval 
maritim. Direcția regională a 
navigației civile, și alte între
prinderi din orașul Constanța, 
la întreprinderea metalurgică 
de utilaje din Medgidia și în 
diferite localități din regiune. 
In orașul Constanța, la confe
rințele : „Un măreț program

de construire a comunismu
lui", „Totul pentru om". ..Co
munismul — ziua de miine a 
întregii omeniri", ..Știința co
munismului" și altele au 
participat zeci de mii de oa
meni ai muncii-

La cluburile, colțurile roșii 
și casele de cultură din Con
stanța. Hirșova. Tulcea și Mă. 
cin expozițiile volante de 
popularizare a mărețelor rea
lizări ale oamenilor sovietici, 
pe teme ca : „U R.SS în sep- 
tenal". „Orașe noi pe harta 
U-R-S-S.". „Dubna — cetatea 
atomului", „U R-S-S. 1961" și 
altele au fost vizitate cu mult 
interes de oamenii muncii.

țAgerpresi

e

loto : S. NICULESCU

Conducători de partid și de stat 
în vizită la cel de-al lll-lea Pavilion 

de mostre de bunuri de consum

Vizitatorii pavilionului întfmpinînd cu căldură pe conducătorii de partid șl de stat. 
• Foto: AGERPRES

Expoziția de mostre de bu
nuri de consum de la șosea 
atrage 
De la 
lionul 
65000 
București și provincie. Cărțile 
de impresii ale diferitelor 
standuri — confecții, textile, 
tricotaje, blănuri, încălțămin
te, produse alimentare, — stau 
mărturie aprecierilor pozitive 
de care se bucură din partea 
publicului consumator varie
tatea sortimentelor și calitatea 
mărfurilor expuse. De mult 
succes se bucură chestionarele 
distribuite în expoziție, care 
dau posibilitate fiecărui vizi
tator să-și comunice observa
țiile și sugestiile cu privire la 
produsele expuse

Duminică, așa cum s-a mal

un numeros public, 
deschiderea lui, Pavi- 
a fost vizitat de circa 
oameni ai muncii din

arătat în presa noastră, a fost 
o zi de mare afluență la Pavi
lionul de la șosea, numărul vi
zitatorilor depășind cifra de 
30.000.

In cursul aceleiași zile ex
poziția a fost vizitată de to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Leonte 
Răutu, Gogu Rădulescu, mi
nistrul Comerțului.

Vizitind standurile expozi
ției, conducătorii de partid și 
de stat au subliniat progresele 
industriei noastre ușoare și a- 
limentare, eforturile depuse de 
întreprinderile din aceste ra
muri industriale pentru conti
nua îmbunătățire a calității 
produselor, îmbogățirea sorti
mentelor și a prezentării măr
furilor.

Potrivit Îndrumărilor date 
de conducerea de partid șl de

stat, întreprinderile, ministe
rele de resort, cooperația meș
teșugărească, pe baza rezulta
telor frumoase obținute tre
buie să muncească sistematic, 
cu perseverență, pentru a rea
liza noi produse, a îmbogăți 
gama de sortimente și a pune 
la dispoziția rețelei comerciale 
produse tot mai multe, de 
bună calitate și cu aspect atră
gător, pentru a satisface în- 
tr-o măsură tot mai mare gus
turile și exigențele crescînde 
ale populației.

Atît la sosire, dt și în 
timpul vizitării expoziției șl la 
plecare, vizitatorii s-au adunat 
în număr mare în jurul con
ducătorilor de partid și de 
stat, făcînd o puternică mani
festație de dragoste Și atașa
ment pentru partid și guvern.

Vizitatorii Pavilionului de mostre privesc cu atenție expo
natele

Fote : N STELORIAN

fruntașilor
Brigada lui Constantin Stă- 

nescu lucrează în secția va
goane a Atelierelor de repa
rat material rulant din Iași. 
Hărnicia sa este bine cunos
cută și prețuită de întregul 
colectiv.

Cu toți sînt in brigadă 24. 
Responsabilul are o experien
ță îndelungată în muncă — 15 
ani. El organizează cu price
pere activitatea brigăzii, îi 
ajută pe tineri să lucreze în 
mod creator, să lie buni gos
podari, astfel ca fiecare să 
devină și să se mențină frun
taș. Ceilalți din brigadă, 11- 
viță, Sacu, Bobîrnă, Crudu 
sînt toți muncitori destoinici, 
cărora nu este nevoie să le 
spui de două ori un lucru.

Brigada demontează și 
montează frîna de mină la 
vagoanele de marfă intrate 
în reparație.

Cînd au hotărît să partici
pe, alături de celelalte 18 bri
găzi din Ateliere, la 
rea pentru titlul de 
fruntașă, băieții și-au 
gajamente concrete, 
specificului lor de muncă, în 
lumina obiectivelor stabilite 
de Plenara C.C. al U.T.M. din 
martie a.c. Tinerii și-au pro
pus să îndeplinească planul 
lunar în proporție de 105 la 
sută, că economisească prin 
recondiționarea pieselor circa 
600 lei. De asemenea s-au 
angajat ca fiecare să urmeze 
cu i 
pregătire 
realizeze 
calitate 
ca nici 
cadă în 
ție, să 
tinerilor de la Uzinele 
Vladimirescu" din 
Analizind posibilitățile pe 
care le au, băieții și-au pro
pus sa realizeze în cele trei 
luni de întrecere o inovație 
sau o perfecționare tehnică. 
Angajamentele au fost înde
plinite, punct cu punct, 
luni consecutiv. Multe din 
au fost depășite. Alături 
alte două brigăzi, brigada 
Stănescu a primit titlul 
cinste de brigadă fruntașă.

N-a fost ușor. întrecerea a 
cerut o organizare din ce în 
ce mai bună, a cerut fiecăruia 
să lucreze mai bine, să dove
dească un înalt simț de răs
pundere. De-i întrebi pe tineri 
cum a ajuns fruntașă brigada 
lor îți răspund simplu, firesc:

— Ne-am luat angajamente 
pe măsura posibilităților pe 
care le avem în funcție de 
condițiile specifice ale locului 
nostru de muncă, ne-am aju
tat reciproc, n-am tolerat nici 
un neajuns și am căutat să 
muncim cit mai organizat.

Brigada a discutat îndea
proape felul în care poate fi 
îndeplinit planul în proporție 
de 105 la sută. Au consultat 
și pe maistrul secției.

— Plimbatul ăsta toată ziua

întrece- 
brigadă 
luat an- 
potrivil

regularitate o formă de 
profesională, -~ 

numai 
superioară, 
un vagon 
termen de garan- 

aplice inițiativa 
„Tudor 

Capitală, 
posibilitățile

sa 
lucrări de 

astfel 
să nu

de la un vagon la altul nu-î 
un lucru bun, spuneau unii 
într-o consfătuire a brigăzii: 
se pierde timp, întîrzie lucră
rile și nici nu există un con
trol permanent al muncii fie
căruia. Ar trebui să știm din 
timp ce avem de făcut.

_  Bine băieți, și-a spus 
părerea responsabilul — ne 
împărțim pe echipe, și fiecare 
echipă execută lucrarea în. 
întregime. Sacu, Cristea și 
Liviță la linia II de la hala 
veche ; Sîrbu, Hărățîu și Mi
hai Stănescu la linia IlI-a de 
!a hala veche.

Și s-au format echipe. Doi 
fruntași și un muncitor cu 
experiență mai puțină. Oame
nii știu dinainte ce au de fă
cut, nu mai sînt mutați de la 
un vagon la altul, de la o linie 
la alta. Așa cum au fost orga
nizate, echipele au devenit 
nuclee fruntașe de muncă, în 
cadrul lor se realizează o pla
nificare mai judicioasă a 
muncii, există posibilități mai 
largi de perfecționare profe
sională și bineînțeles condi
ții pentru întărirea spiritului 
de răspundere. Echipele s-au 
chemat la întrecere. Ne-am 
obișnuit — spunea responsa
bilul brigăzii _  să analizăm
periodic, de multe ori zilnic 
rezultatele muncii noastre, în 
felul 
bine 
cine 
Asta 
nie.

acesta cunoaștem mai 
cum stăm în întrecere, 
are
ne-a ajutat mult. în iu- 
iulie, august ne-am

navoio de ajutoT.

LIDIA POPESCU

Pa cîmpul de uscare a inu
lui de la Topitoria de In 

Dornești-Suoeava.

La cel de-al lll-lea Pavilion de mostre

(Continuare în pag. a 2-a)

ROADE BOGATE ALE PRICEPERII Șl FANTEZIEI
ltimii ani au creat 
tradiția ca în fie
care toamnă să se 
facă o prezentare 
amplă a mărfu
rilor produse de 

industria noastră de bunuri de 
consum în plină dezvoltare, 
prilej care constituie o largi, 
consultare a consuma torilor 
cu privire la preferințele lor 
Cu acest scop — adevărat _ 
lege în orientarea producție; 
socialiste — Ministerul Co
merțului cu sprijinul alto; 
ministere a organizat în a- 
cest an cel de-al Hl-lea Pav;- 
lion de mostre.

în vasta sală din Parcul de 
cultură și odihnă se află ast
fel unit intr-un splendid bu
chet tot ce se produce și ma 
ales ce se va produce în in
dustria republicană a bunu
rilor de larg consum. Aici îs; 
dau întâlnire — rod al mun
cii și creației colective — 
produse ale întreprinderii rr 
din București și Arad, Galați 
și Satu Mare, Botoșani, Tg. 
Mureș, Craiova și din atitea 
alte localități. Fiecare s-a stră
duit să se prezinte la exame-

nul consumatorului cu o cit 
mai bună „carte de vizită". Și 
vizitatorul — consumator de 
toate vîrstele alege și propu
ne, își dă asentimentul pen
tru ceea ce-1 interesează și-i 
place mai mult. In primul 
rînd. el își dă cu entuziasm 
votul pentru văditul progres 
înregistrat de la an la an de 
industria noastră producătoa
re de bunuri de consum ale 
cărei succese sînt de fapt o re
flectare a politicii înțelepte 
a partidului nostru care a pus 
Ia baza industrializării socia
liste, dezvoltarea cu precăde
re a industriei grele. Prin bo
găția exponatelor, calitatea 
lor sporită, prin prezentarea a 
sute și sute de sortimente noi, 
actualul Pavilion de mostre o- 
feră o imagine elocventă a 
eforturilor ce Ie depun colec- 
■ve. ministere, organizații 
cenrrale pentru a traduce în 
viață însufleți toanele sarcini 
’.rasate de al lll-lea Congres al 
partidului, preocuparea de a 
da ir. primul rînd produse de 
calitate superioară.

Să pășim in larga incintă a 
pavilionului scăldat în feeria 
luminilor și culorilor, unde

bogăția exponatelor se întrece 
cu f antezia și arta prezentării. 
Ne oprim la ștandul de pre
zentare a produselor menite 
să contribuie la sporirea con
fortului și ușurarea muncii 
casnice. Dar din mulțimea de 
obiecte expuse la care să te 
oprești mai întîi ? Ghidul îți 
prezintă pe îndelete noile ti
puri de mașini de gătit ara
gaz. Tipul „Tîrnava", fabricat 
de colectivul întreprinderii 
..Emailul roșu“ din Mediaș, 
este prevăzut cu cinci ochiuri 
de ardere, cuptor cu frigare, 
două grătare, cameră pentru 
păstrarea caldă a mîncării, 
un ceas care, potrivit de gos
podină, anunță sonor cînd 
bucatele puse la preparat sînt 
gata. Acestea și multe alte 
oroduse de o înaltă realizare 
sint solicitate cu căldură 
de vizitatori.

De supra vitrirrlor în care 
strălucesc ca niște bijuterii o- 
biecte lucrate cu artă și fan
tezie din sticlă, porțelan și 
faianță, atimâ. multicolore, 
lustre și candelabre ingenios 
buchetate. în scurt răstimp 
am auzit ari zeci și zeci de 
parechi exprimîndu-și dorința 
de a-și cumpăra asemenea

produse lucrate cu gust pen
tru a le împodobi locuințele.

Discuții asemănătoare se 
aud și la standul aparatelor 
de radio create de harnicul 
colectiv al uzinelor Electroni
ca, Intr-adevăr, este greu să 
te decizi între noile tipuri de 
radio-receptoare: Darclee,-
Rapsodia II, Modern, Tomis.

Păpuși, ursuleți, lebede, ju
cării mecanice și din material 
plastic, miniaturale scutere și 
automobile cu pedale... fac pe 
prichindei să-i implore pe pă
rinții și bunicii care-i însoțesc 
aici să mai întârzie „numai 
un minut" la standul jucării
lor bogat și el în exponate, 
create cu pricepere și artă.

Industria noastră de mase 
plastice este foarte tînără. 
Dar ai prilejul să constați cu 
bucurie că ea a făcut pași u- 
riași, privind sutele de expo
nate din mase plastice (dintre 
care zeci și zeci noi); obiecte 
create cu gust, de la cele cas
nice la cele care înlocuiesc 
metalul și firele pentru cele 
mai fine și rezistente țesături. 
Și este numai începutul...

In opt vitrine rotitoare (nota 
10 prezentatorilor!) și sub

cristalele altor cîtorva vitrine 
lungi sînt înfățișate 1.050 sor
timente de articole de maro- 
chinărie și încălțăminte. Viul 
interes al vizitatorilor este în
dreptățit. Ei pot consulta o 
vastă gamă de modele de în
călțăminte pentru femei, băr
bați și copii, din piele și cau
ciuc ; încălțăminte practică, 
comodă cu linie și croială mo
dernă, elegantă.

« Chestionarele 
le-am primit sînt 
ca să putem trece
delele care ne-au plăcut — ne 
mărturisește un grup de ti
neri și tinere de la Uzinele 
„Semănătoarea". într-edevări 
colectivele de creație ale fa
bricilor „Flacăra roșie", „Ki- 
rov", din București, „Ianoș 
Herbak“-Cluj, „N. Beloianis", 
„Bela Brainer" — Timișoara 
și altele au produs obiecte de 
calitate superioară în stare să 
satisfacă și cele mai exigente

carePe 
prea mici 
toate mo-

I. STĂVĂRUȘ

(Continuare în pag. a 3-a)



R.P.R
întîlnirea internațio

nală de fotbal dintre e- 
chipele R. P. Romine și 
Turciei, disputată dumi
nică pe stadionul „23 
August" din Capitală, 
s-a încheiat eu o netă 
victorie a reprezentati
vei noastre: 4—0 (1—0). 
După o perioadă de 
5 minute, în care ju
cătorii turci au a- 
vut cîteva acțiuni de 
atac, fotbaliștii româ
ni încep să domine 
și pun la grea încerca
re apărarea echipei Tur
ciei. Necmi apără ex

. — Turcia 4-0
traordinar. Totuși în 
minutul 13, portarul 
turc nu mai poate inter
veni la un șut puternic 
al lui Seredai, în urma 
unei combinații specta
culoase Constantin—Ene 
—Pîrcălab. Echipa R.P 
Romine își asigură pri
mul gol. în minutele ur
mătoare, cvintetul ofen
siv romîn își creează 
situații de a marca, dar 
Necmi și apărarea ime
diată a echipei Turciei 
reușesc să împiedice 
majorarea scorului. în 
repriza a doua superio

ritatea echipei noastre 
se concretizează prin în
scrierea a încă trei go
luri.

Din echipa R. P. Ko- 
mîne s-a remarcat în 
mod deosebit Pîrcălab, 
al cărui debut în echi
pa națională a scos și 
mai mult în evidență 
calitățile sale, Greavu, 
Jenei, Seredai și Ene II. 
De Ia oaspeți au jucat 
bine portaiul Necmi, 
curajos și cu un reflex 
extraordinar, Ogun și 
Ismet. A arbitrat foarte 
bine Righi (Italia).

De vorba cu Paul Righi
arbitrul meciului R. P. R. — Turcia

După siirșitul partidei, arbi
trul italian Paul Righi, con
ducătorul jocului, ne-a de
clarat :

— în 1959 oînd la Ploiești 
am tăcut parte din brigada 
da arbitri italieni care a con
dus jocul dintre campioana 
dvs. Petrolul și formația vie- 
neză Wiener Sport Club, în 
cadrul preliminariilor Cupei 
Campionilor Europeni, am re
marcat puterea de luptă șl 
dorința de a învinge a jucă
torilor romîni. Și dacă atunci 
Petrolul a ratat prilejul de a 
cîștiga jocul, ca urmare a unei 
comportări mai bune, astăzi, 
reprezentativa Romîniei a de
pășit categoric, ca scor și po
tențial de luptă, formația 
Turciei.

M-a impresionat plăcut pu
blicul dvs. : obiectiv și en
tuziast.

L-am rugat pe arbitrul Right 
să ne vorbească și despre ju
cători.

— Consider, ne-a spus con
ducătorul jocului, că secretul

victoriei dve. stă în primul 
rînd în comportarea bună a 
mijlocașilor și în special a 
interilor. Mi-a plăcut îndeo
sebi Seredai. De asemenea au 
jucat foarte bine Greavu și 
extrema dreaptă Pîrcălab, un 
jucător de mare clasă. Voi- 
nescu a reținut atent tot ce 
i s-a tras.

Echipa turcă, cu individuali
tăți remarcabile, nu a putut 
pune nici un moment sub 
semnul incertitudinii succesul 
romînilor. Excepțional a apă
rat Necmi. Din rest am reți
nut doar pe Naci șl Can, în 
timp ce Lefter s-a străduit 
fără succes să depășească a- 
părarea romînă.

In încheiere arbitrul Righi 
a ținut să adauge :

— Am admirat construcția 
stadionului dvs, ca și nume
roasele blocuri noi ce-și 
înalță siluetele prin București. 
Capitala dvs. este un oraș în 
care voi reveni oricînd cu 
plăcere.

AL. BOGDAN

Ene II este „flancat" neregulamentar de fotbaliștii turci și 
oprit în mod evident de a șuta și a înscrie un nou gol 
în favoarea reprezentativei noastre (fotografia din stingă). 
Portarul Necmi intervine spectaculos și eficace la un nou 

atac al înaintgș’ior romîni (fotografia din dreapta).
I Foto : V. RANGA

DUMINICA SPORTIVĂ

Ekpozifie' 
de mobilă

Frumoasă, ușoară, elegantă, 
confortabilă. Acestea sînt calitățile 
produselor prezentate la expozi- 

■ fia de mobilă deschisă ieri. în 
noul bloc din.B-dul Magheru. 
Expoziția este organizată de Mi
nisterul Economiei Forestiere cu 
scopul de a cunoaște cerințele și 
preferințele cumpărătorilor. Cele 
32 de garnituri de mobilă expuse: 
sufragerii, dormitoare, camere de 
citit, camere de tineret, bucătării, 
cuprind peste 500 de piese, ma- 

' joritatea premiate la concursul 
inițiat de minister pentru realiza
rea unei mobile elegante, confor
tabile, care să formeze un cadru 
plăcut familiar și care să se îm 
bine armonios cu noile construc
ții de locuințe. Mobila din anii 
viitori, prima noutate a expozi
ției, va fi în cea mai mare parte 
îurn:ruită cu furnir de nuc, niahon, 
lămîi, trandafir, păr african efc. 
Culorile deschise ale mobilelor 
odihnesc, reconfortează. Tapițeri
ile de culori uni se armonizează 
cy cele ale mobilei. Tpt o nou
tate este și faptul că tapițeriile 
divangrilor, studiourilor, scaune
lor, fotoliilor șînt umplute cu ma
terial plastic spongios, mai rezis
tent, mai plăcut. îndeosebi au fost 
admirate garniturile de mobilă 
„Edara" (dormitor și camera de 
tineret) realizate de Întreprinde
rea „23 August" din Tirgu Mu
reș, dormitorul „Delta" realizat 
de întreprinderea „Reconstruc
ția" din Brașov, camera de tine
ret „Delia", sufrageria „Mugur", 
camera de lucru „Fantezia" etc.

Gospodinelor li se mai pregă
tește o surpriză plăcută. Deocam
dată în expoziție, iar anul viitor 
în magazin : mobila de bucătăria 
acoperită cu plăci melaminate, u 
substanță care nu este influența
tă de apă sau căldură și care sa 
curăță cu multă ușurință.

Cele peste 500 de piese ex
puse ilustrează eforturile depusa 
pentru execuția unei mobile ele
gante de calitate superiori. Gar- 
-niturile de mobilă care se vor 
bucura de cele mai largi aprecieri 
ale vizitatorilor expoziției vor ti 
puse în fabricație în anul 1962.

L. LUPESCU

Cititori la biblioteca din comuna Epurești, raionul Drăgăaești-Vlașca.
, Foto : S. NORU

In rindul fruntașilor
(Urmare din pag l-a) 

îndeplinit planul în pro
porție de 112 la sută. In 
septembrie depășirea a fost 
de 14 lq sută. Am realizat în 
plus. 40 de boghiuri pentru 
stația de transpunere și am 
executat lucrări de conso
lidare la 80 de Gxe triunghiu
lare peste plan. Ne-a ajutat 
mult aplicarea inițiativei tine
rilor de la Uzinele „Tudor 
Vladimirescu". Pregătind din 
vreme materialele, eliminînd 
complet întîrzierile, absențe
le, aranjînd piesele în ordinea 
necesității lor, tinerii din bri
gadă au înțeles de la în
ceput ce mare rol are apli
carea acestei inițiative în în
deplinirea planului, în cîști- 
garea titlului. Așa erei de 
exemplu Eugen Botez. Cîndva 
Eugen a constituit o „proble
mă". Despre ea am aflat ur
mătoarele.

Meciul dintre echipele se
lecționate de fotbal secunde 
ale Turciei si R. P. Romine 
disputat la Istanbul s-a închei 
iat cu scorul de 1—0 (1-0) în 
favoarea gazdelor, prin punc
tul marcat de Tarîk în minu
tul 5.

★

Pe stadionul C.F.R. din Ti
mișoara s-a disputat duminică 
nțeciul triunghiular de 
tism dintre echipele 
mate feminine ale R. 
gare, Italiei și R. P- 
Atletele țării noastre 
tat o bună pregătire 
victoria in 5 din cele 
incluse in programul 
rii. In proba de aruncarea dis
cului Lia Manoliu a stabilit 
un nou record al R.P.R. cu 
54,29 m. Vechiul record era 
de 53,29 m. și aparținea tot ei. 
Iolanda Balaș a cîștigat proba 
de 
1.80

Rezultatele finale ale întâl
nirilor';
52-52;
R. P. 
puncte.

Meciul dintre echipele mas
culine de tineret q.le R. P. Ro
mine și R. P. Ungare s-a în
cheiat cu. 
punpte în 
romîni.

R.P.R.-R.P.
R.P.R.-Italia

Ungară—Italia

Ungară
62-41;
,59—44

scorul de 101—96 
favoarea atleților

atle- 
selecțio- 
P. Un- 

Romine, 
au ară- 

ciștigind 
10 probe 

intilni-

săritură în înălțime 
m.

cu

In preajma întrecerilor finale

★

în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara 
nbrțștră echipa 'iugdȘlsvă de 
fotbal'Novisad a juȘat dumi
nică la Bacău cu echipa le-

mini au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (1-0) prin punc
tele marcate de Gram (2) și 
Mihalache (2). Pentru oaspeți 
a înscris Rudici.

★
Duminică pe stadionul 23 

August echipa nțasculină 
de handbal a R. D. Ger-' 
mane a, învins cu scorul 
16-11 (8-5) echipa R. P. 
mine.

„Cupei Agriculturiiii
★

Sala Dinamo a găzduit

începută în urmă cu aproape 
două luni, marea competiție spor
tivă de masă „Cupa Agriculturii", 
la care participă tineri din mediul 
sătesc, se apropie de faza finală. 
Peste cîieva zile, echipele cam
pioane pe regiuni își vor disputa 
întîietafea în cadrul întrecerilor 
finale, care se vor desfășura în 
patru zone. în regiunea lași se 
vor întrece cei mai buni sportivi 
din comunele și satele regiunilor 
Suceava, Bacău, Mureș-Aufonomă 
Maghiară și lași ; în regiunea 
Galafi vor participa concurenții 
finaliști din regiunile Brașov, Plo
iești, Dobregea și Galați ; în re
giunea Oltenia se vor întîlni cam
pionii regiunilor București, Banat, 
Argeș și Oltenia, iar în regiunea 
Crișana se vor disputa înirecerile 
dintre sportivii din regiunile Ma
ramureș, Hunedoara, Cluj și Cri
șana.

raionului Galafi, 
loc înirecerile fi- 
zonei a ll-a.

La bazele sportive 
din comunele 

raionului Galați
In aceste zile, în comuneje 

care vor găzdui concursurile fi
nale se desfășoară o activitate fer 
briiă. Sute de tineri participă cu 
entuziasm la amenajarea și înfru
musețarea bazelor sportive să
tești, care vor înfîmpina sărbăto
rește pe finalișfii celei de a lll-a 
ediții a „Cupei Agriculturii". Și 
pentru a ne edifica, să tăcem o 
scurtă vizită la bazele sportive

din comunele 
unde vor avea 
nale din cadrul

Să poposim, de pildă, la Ivești, 
unde este sediul comisiei zonale 
de organizare a competiției. 
Aici, pregătirile șînt în toi. Sub 
îndrumarea organizației U.T.M. și 
a comisiei de organizare pe co
mună, numeroși tineri colectiviști 
și muncitori din G.A.S. lucrează 
intens la terminarea unei piste de 
atletism, cu 5 culuoare, care va fi 
acoperită cu zgură. Printre tinerii 
care participă la această acțiune 
se numără și componenții echipei 
de fotbal a G.A.S. Ivești, formajie 
care a ocupat primul loc la etapa 
raională a „Cupei Agriculturii". Cu 
prilejul acestor concursuri a tost 
reamenajat și terenul de fotbal. 
Aici, își vor disputa întîietafea 
echipele campioane de fotbal ale 
regiunilor Brașov, Ploiești, Dobro- 
gea și Galați.

în comuna Tudor Vladimirescu, 
lucrările pentru amenajarea bazei 
sportive sînt pe terminate. Aici 
s-au amenajat două terenuri de 
volei și două terenuri de oină. 
Apoi, în comuna Vameș, colecti
viștii și mecanizatorii de la S-M.T. 
au amenajat, din resurse locale, 
două popreării, iar în jurul bazei 
sportive au plantat diferiți pomi, 
care dau un aspect plăcut. In co
muna Nănești s-a reamenajat te
renul de handbal, care a fost îm
prejmuit, iar la Liești s-a reamena- 
jai sala de gimnastică.

Programul 
de desfășurare 
a concursurilor
acum să parcurgem progra
de desfășurare a concursu- 

finale din. zona regiunii

Și 
mul 
rilor 
Galaji. in dimineața zilei de vi
neri 27 octombrie, loturile de 
sportivi vor sosi cu trenul la 
Ivești, unde vor fi întîmpinați de 
o comisie specială, care va face 
validarea concurenților. Apoi, 
sportivii se vor deplasa la baza 
sportivă din Ivești, unde va avea 
loc festivitatea de deschidere a 
competiției. Cei aproape 500 de 
concurenji, încadrați de 100 de 
stegari, vor defila prin fața tribu
nei. Un grup de buciumași va a- 
nunfa începerea festivității. Apoi, 
loturile de sportivi se vor îmbarca 
in mașini speciale și se vor depla
sa în comunele unde timp de trei 
zile vor avea loc concursurile. în
trecerile finale încep vineri 27 
octombrie, după-amiază, și vor 
continua în cursul zilei de simbă- 
iă 23 și în dimineața zilei de du
minică 29 octombrie. In ultima zi 
la ora 13, va avea loc la baza 
sportivă din Ivești festivitatea de 
închidere a concursurilor și de pre
miere a partic.'pantilor la finalele 
„Cupei Agriculturii**. Concurenții 
clasați pe primele locuri vor primi 
cupe, d.plome, fanioane și premii 
în echipament sportiv. De aseme
nea, gazdele pregătesc mai multe 
surprize.

Sala Dinamo â găzduit du
minică dimineața întîlnirea in-' 
ternațională de lupte clasice 
dintre echipa secundă a ora
șului București și reprezen
tativa orașului Chișinău. oas
peții au terminat învingători 
cu scorul de 4*A—31/; puncte. 
Marți echipa orașului Chiși
nău va evolua la Galați.

★

Echipa selecționată mascu
lină de tenis de masă a 
U.R.S.S. a repurtat o frumoa
să victorie internațională în- 
vingînd cu scorul de 5-0 echi
pa Angliei în meciul desfășu
rat la Moscova.

(Agerpres)

In laboratorul central al întreprinderii de mezeluri și pre
parate din carne din București, în fotografie : inginera 
Elena Cristea împreună cu laboranta Claudia Mitică efec- 

tuînd analize.

a cîteva zile după 
încheierea iestivități- 
lor celui de-al ll-lea 
Concurs și Festival 
International „Geor- ' 
ge Enescu" sălilev

de concert ale Bucureșfiului cu
nosc o nouă animație : s-a deschis 
o nouă stagiune muzicală. Și dacă 
pentru cîteva săptămîni Filarmo
nica bucureșteană pornește intr-un 
lung turneu concertistic prin 
unele din orașele R. D. Germane, 
Austriei, Franței, Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii, Orchestra 
simfonică a Cinematografiei, con
tinuă să prezinte maselor largi 
de iubitori ai muzicii din Capitala 
rfoastră, ascultătorilor concertelor 
simfonice transmise la radio, in-

Cicloturiștii bucurește-ni au efectuat duminică o nouă excursie. înainte de... start o 
ultimă discuție asupra itinerariului.

Foto : N. STELORIAN

teresanfe și instructive programe 
simfonice.

Continuînd o veche inițiativă, lă 
deschiderea stagiunii muzicale, 
redacția ziarului nostru începe 
publicarea avancronice.'or, menite 
a dărui maselor largi de tineri o 
serie de coordonate necesare în
țelegerii unora dintre piesele pro
gramate în cadrul concertelor sim
fonice. Și de astădată prin inter
mediul unui improvizat dialog, 
muzicologi, critici muzicali vor 
contura trăsăturile unora dintre 
lucrările repertoriului simfonic, 
subliniind momentele ce vor în
lesni înțelegerea lor.

— Îmbucurător este în primul 
rind faptul că chiar în primele 
concerte ale stagiunii îfi ’ fruntea 
orchestrei simfonice a Radiotele
viziunii apar soliști de renume ’in
ternational : la primul concert 
N'rna Beilina și Dan lordăchescu— 
laureați ai celui de a! ll-lea Con
curs Internațional „George Enes- 
cu“ iar în săptămîna aceasta re
marcabila pianistă sovietică Ma
ria Grimberg.

— Nu numai atît. însuși pro
gramul este alcătuit cu multă 
grijă : „Simfonietta" de Paul Con- 
stantinespu, uvertura fantezie 
„Francesca da Rimini" de Ceai-

O vreme responsabilul bri
găzii aproape că se plicti
sise să-1 tot tragă de mînecă 
pe Eugen Botez. Se gindea 
să-l lase în voia lui, dar 
cum rămînea cu întrecerea ? 
Unul din obiectiva era buna 
gospodărire a locului de 
muncă, curățenie, atitudine 
civilizată în producție. Res
ponsabilul a mers cu el pe 
linie.

— Măi Eugene, ne faci de 
rîs, i-a spus el. Ia uită-te-n 
jurul tău. Piese aruncate de-a 
valma. Ție nu-ți este greu să 
cauți prin grămadă piesa ce-ți 
trebuie ? L-au pus și în dis
cuția brigăzii, i-au arătat 
cum poate avea un loc de 
muncă curat, bine organizat. 
Eugen și ca el Sîrbu Petru și 
alții s-a obișnuit să lucreze 
ordonat, să-și organizeze locul 
de muncă.

Un ajutor permanent l-a 
simțit brigada din partea co
mitetului U.T.M.

într-o zi Gheorghe Moisă, 
secretarul comitetului U.T.M., 
a venit ca de obicei în bri
gadă să vadă cum stau bă
ieții în întrecere. A consultat 
programul de lucru.

Capitolul economii e gene
ral, le-a spus el. Ce anga
jament e acesta „vom rea
liza cît mai multe economii"? 
Cit ? Cum ?

— Păi de unde să știm? au 
spus unii.

- E greu și-a spus părerea 
și Stănescu. A vrut să mai 
adauge ceva, dar secretarul 
l-a luat de braț.

- Hai pe lime. Om socoti 
tzpreană. Barele astea de td- 
nă le arai puteri folosi ?

— Nu, a spus Stănescu. 
Sînt crăpate.

— Buun. La montarea ba
relor, ecliselor, folosiți bu- 
loane. Dac-ați duce barele 
astea la fierărie s-ar putea 
face din ele buloane și ar 
costa cu 50 la sută mai puțin 
decît cele noi.

De la întîmplarea aceasta 
fiecare a început să fie cu 
ochii în patru, să cerceteze 
atent fiecare piesă.

Un șurub, un ax, un diso. 
Piese mărunte care înainte se 
aruncau, sînt acum adunate 
și recondiționate. Pe această 
cale a economisit brigada în 
trei luni peste 7.600 kg. me
tal.

Ca să ajungi fruntaș tre
buie să înveți. Qa să te men
ții fruntaș trebuie de aseme
nea să înveți. Cînd a început 
întrecerea, brigada s-a anga
jat ca fiecare să fie cuprins 
într-o formă de perfecționare 
profesională. Cu ajutorul co- 
miietului U.T.M., al comitetu
lui sindicatului și al conduce
rii secției s-a creat un curs 
de ridicare a calificării pro
fesionale chiar în brigadă. 
S-a procedat așa pentru că 
frîna de mină este operația 
pe care-o execută numai bri
gada lui Stănescu. Alții fac 
reparații la lagăre, șasiu, 
deci nu se puteau amesteca. 
5 tineri, Aurel Hărățu, Ionel 
Cristea, Pavel Liviță, Vasile 
Crudu și Virgil Gîndu sînt 
elevi și la liceul seral. Au 
mai puțin timp liber decît 
ceilalți dar cu toate acestea 
n-au lipsit la lecțiile predate 
la cursul de ridicare a califi
cării profesionale de ingine
rul Florian Ionescu și mai
strul Constantin Mihai. De 
multe ori Instrucțiunile care 
privesc domeniul frînei de 
mînă sînt studiate în colec
tiv. Ridicarea calificării pro
fesionale a contribuit la înde
plinirea unui alt obiectiv prin
cipal din întrecere: îmbună
tățirea calității lucrărilor. Bri
gada n-a avut anul acesta 
nici o lucrare respinsă, iar de 
un an s, jumătate n.c; un vc-

_. Acestea fii reraha-eJe 
pe baza cărora, ia cadrai 
unei adunări festiva ia care 
au participat invitați din alte 
întreprinderi ieșene, brigada 
lui Constantin Stănescu a 
primit înaltul titlu de brigadă 
fruntașă. Un titlu cîștigat prin 
eforturi depuse zi de zi de 
către fiecare dintre cel 24 de 
membri ai brigăzii, un titlu 
pe care brigada s-a angajat 
să-l păstreze prin noi succese.

Noaptea ca și ziua — 
arături de buna calitate

(Urmare din pag l-a) 

ținerii și îngrijirii mașinii pe 
care lucrează. Noi am luat 
măsuri ca schimbul pe trac
toare să se facă la aceeași 
oră în întreaga brigadă (a-

ceasta pentru a putea să exer
cităm un control serios asupra 
stării mașinilor după lucru) 
și, de asemenea, la sfîrșitul 
schimbului fiecare mecaniza
tor să predea tractorul între
ținut și alimentat, celui care 
intră în schimbul următor.concertul orchestrei Radioteleviziunii

kovski, Variafiuni pentru pian și 
orchestră de Cezar Franck și Fan
tezia pe teme maghiare de Franz 
Liszt.

— intr-adevăr o suită de lucrări 
pe care o-voi asculta cu mult in
teres. Aș vrea de astădată să-mi 
prezentați pe îndelete „Francesca 
da . Rimini" căci deși cunosc 
multă muzică de Ceaikovski, n-am 
auzit niciodată lucrarea aceasta.

— De acord. Totuși să nu tre
cem cu vederea și celelalte piese 
ale programului. In primul rind 
Simfonietta cunoscutului compozi
tor romîn Paul Constantinescu. 
Scrisă încă în 1937 ea vădește 
din plin remarcabilele înclinații 
ale compozitorului romîn spre 
creația populară pe care a așe
zat-o din tinerețe la baza lucră-

nice pe două elemente tematice. 
Aceste variafiuni sînt împărțite 
între pian și orchestră sau sînt 
dezvoltate în dialogul celor două 
partide concertante.

In sfîrșit să ne oprim la „Fran
cesca da Rimini" — una din lu
crările cu caracter programatic 
ale marelui clasic rus.

— Ați vrea să-mi definiți noțiu
nea de „muzică programatică"?

— După precizarea lui Radu 
Negreanu (din lucrarea „Despre 
muzica cu program" apărută în 
colecția „Muzica pentru toți" pe 
care ar trebui s-o citești) putem 
spune că muzica programatică 
este acel tip de creație muzicală 
care atît prin imaginile sale deo
sebit de plastice, de grăitoare, 
cît și prin indicații literare mai

Avancronică muzicală
rilor sale. „Simtonietfa" — o sim
fonie de proporții miniaturale, — 
este alcătuită din 4 părți — pri
mele două bazîndu-se pe autenti
ce colinde populare, partea a 
treia pe un joc bihorean, iar fina
lul este construit pe o temă pro
prie în stil popular.

Fantezia pe teme maghiare ,a 
lui Liszt este o versiune orches
trală a Rapsodiei nr. 14 pentru 
pian.

Piesa de rezistență a pianistei 
sovietice Maria Grimberg în con
certul care va fi radiodifuzat joi 
12 octombrie orele 19,45 pe.pro
gramul I al posturilor noastre de 
radio, este cunoscuta lucrare a 
compozitorului francez Cezar 
Franck, — Variațiunile simfonice 
pentru pian și orchestră — o ca
podoperă a repertoriului simfonic.

In mod obișnuit punctul de 
plecare în construirea unul șir de 
variațiuni II constituie o singură 
temă sau melodie. Cezar Franck. 
făurește Insă variațiunile simfo-

amănunțite sau mai sumare, do
vedește legătura sau indică iz
vorul ei de inspirație in anumite 
aspecte, fapte, personaje concrete 
și orientează fantezia ascultăto
rului tocmai către asocierea ima
ginilor muzicale cu acele aspecte, 
fapte, personaje de care sînt 
legate imaginile muzicale.

— Prin urmare „Francesca da 
Rimini"' este ca și Simfonia „Man
fred" sau uverturile „Furtuna" și 
„Romeo și Julieta" ale aceluiași 
compozitor, inspirată de un su
biect literar.

— Exact. Fantezia lui Ceaikov
ski tratează un episod tragic din 
cîntul V al „Infernului" lui Dante.

— Vreji să-mi dați cîteva deta
lii muzicale dar și literare.

— Marele poet italian descrie 
în acest cînt plimbarea sa fantas
tică prin Infernul „păcătoșilor din 
dragoste" unde întîlneșfe pe 
Francesca și iubitul ei Paulo Ma- 
latesfa. Francesca fusese căsăto
rită fără voia ei cu Gianciotto.

lubindu-l pe Paulo, fratele aces
tuia, Gianciotto îi prinse și-i 
omori

Deși compoziția se execută fără 
întrerupere, în cadrul ei se pot 
deosebi trei părți distincte. In 
prima parte compozitorul zugră
vește jabloul înfricoșător al chinu. 
rilor pedepsijilor.

în descrierea imaginilor înfrico
șătoare ale iadului, Ceaikovski 
realizează o plasticitate și un pi
toresc de o deosebită forță. Or
chestrația se distinge aci printr-un 
colorit viu și o expresivitate im
presionantă. După o amplă dez
voltare a acestei teme, care crește 
mereu în dinamism, apare un 
episod liric, care formează partea 
centrală a compoziției. O temă 
suavă și foarte expresivă, asemă
nătoare unui cîntec popular, ilus
trează povestea nefericitei Fran
cesca, care îi istorisește lui Dante 
tragedia dragostei ei.

Melodia este expusă mai întîi 
de clarinetul solo și împletită 
apoi cu motive noi, este preluată 
într-o formă amplificată de în
treaga orchestră, dind acestui cîn
tec un caracter de intens drama
tism.

In partea finală care în esență 
constituie o reluare a elemente
lor descriptive din partea înfîia 
(continuarea viziunilor lui Dante) 
apare din nou motivul inițial de 
astă dată și mai sumbru, și mai 
tragic.

Astfel partea l-a și a ll-a apare 
ca un cadru, care prin înfățișarea 
sa dramatică, subliniază și mai 
mult caracterul liric al părții cen
trale, povestea tristă a nefericitei 
Francesca da Rimini.

Dacă vrei amănunte despre a- 
ceastă frumoasă piesă simfonică 
înainte de a audia concertul, ci
tește la pag. 27—29 din broșura 
„P. I. Ceaikovski — Despre mu
zica programatică" apărută în 
Editura „Cartea Rusă" în anul 
1957, întreg programul acestei 
fantezii.

I. C. SPIRU

Acestea sînt cîteva din mă
surile pe care le-am luat noi 
pentru ca schimburile să func
ționeze cît mai bine și rezul
tatele obținute pînă acum în 
campanie sînt destul de bune. 
Toți cei 43 de mecanizatori 
care lucrează in schimbul de 
noapte realizează în mod frec
vent aproape aceeași cantitate 
de lucrări ca și cei din schim
bul de zi, calitatea lucrărilor 
fiind, de asemenea, la fel de 
bună.

Organizația U.T.M. din sta
țiunea noastră a discutat de 
multe ori cu tinerii mecani
zatori aceste probleme și ele 
stau în prezent în centrul a- 
tenției grupelor U.T.M. din 
fiecare brigadă, care analizea
ză periodic munca tinerilor 
mecanizatori și fac propuneri 
concrete pentru îmbunătățirea 
ei. De pildă, la propunerea 
grupelor U.T.M. din unele 
brigăzi, cîțiva dintre trac
toriștii noi au fost repartizați 
să lucreze pe alte tractoare, 
împreună cu mecanizatorii cu 
cea mai bună experiență, 
pentru ca aceștia să-i poată a- 
juta mai mult.

Vreau să mai spun acum, Ia 
sfîrșitul acestor rînduri, că pe 
lîngă toate măsurile de mai 
sus, luate pentru buna func
ționare a celor două schim
buri, în perioada „de vîrf“, 
noi am organizat schimburi 
de noapte și la atelierul de 
reparați, . din S.M.T. Acest 
lucru s-a dovedit necesar pen
tru remedierea într-un timp 
cît mai scurt a defectelor 
tivite la mașini în timpul lu
crului de zi.

Ținînd seama că organiza
rea schimbului doi în S.M.T.- 
ul nostru în timpul campani
ilor agricole a dus întotdea
una la rezultate din ce în ce 
mai bune, noi vom organiza 
și pe viitor asemenea schim
buri și vom crea toate posibi
litățile ca randamentul lor să 
crească tot mai mult.



l.a iksMewa tovațammtului
po/itic ILLM.

SUCEAVA:

I. G. O
Adunarea generală U.T.M. 

convocată pentru deschiderea 
invățămîntului politic U.T.M. 
la I.G.O. Suceava a fost pre
gătită cu mult timp înainte 
de către comitetul organiza
ției de bază U.T.M.

Anelcea Popa, secretara or
ganizației U.T.M., împreună 
cu propagandistul Aurelian 
Cocoș au discutat cu fiecare 
tînăr în parte, pentru a-l în
druma să se înscrie într-o 
formă de învățămînt cores
punzătoare dorinței și nive
lului său de pregătire. Astfel 
26 utemiști vor studia în cer
cul „Să ne cunoaștem patria 
noastră socialistă" iar zece 
vor frecventa cursurile serale 
ale învățămîntului de partid.

Cu prilejul deschiderii în
vățămîntului politic, secretara 
organizației, le-a explicat în
că odată tinerilor importanța 
învățămi-ntului politic, pro
blemele ce vor fi studiate în 
cercul pe care-l vor frecven
ta. Referinu-se la felul în 
care au studiat tinerii in 
anul trecut de învățămînt, 
tovarășe Popa Anelcea a evi
dențiat pe instalatorul Turca- 
nu Toader, zidarul Nica Petru, 
conducătorii auto Danileț Mi
hai și Melinte Gheorghe, teh
nicianul Gavriliu Constantin 
și alți tineri care au stu
diat cu pasiune. „Cunoscînd 
mai bine politica partidului 
nostru, sarcinile care le revin 
pentru traducerea ei in viață 
— a spus în continuare secre
tara — acești tineri s-au situ
at în rîndul fruntașilor în 
producție. Ei sînt astăzi can
didați de partid și au fost în
cadrați în învățămîntul de 
partid"

După aceasta, propagandis
tul cercului le-a explicat cur- 
sanților cum 
activitatea cercurile, 
le-a expus amănunt 
bleme 
distul 
că în 
mai

VOT• desfășura 
După ce 

fit ce pro- 
propagan-vot studia,

i-a informat pe cursanți 
cursul anului vor face 

multe excursii în re- 
pentru a cunoaște mai

i care, au avut 
noastră in anii 
democrat popular etc. 
propagandistul a anun-

oc in
regi-patria 

mului
A-poi,
țat cursanților că activitatea
cercului politic începe cu stu
dierea Expunerii tovarășului 
Gheorghe Gheorgr.-.-^-Dej, fă
cută cu prlfj'd celei de-a 4-^-a

■

avea
vor
se

Au luat apoi cuvîntul mai 
mulți tineri care și-au mani
festat hotărirea de a studia cu 
toată seriozitatea pentru a 
cunoaște cît mai bine politica 
partidului nostru.

A. CARUNTU

Duminică a părăsit Capita
la, înapoindu-se în Anglia, in
ginerul George Constantines- 
cu, doctor honoris causa al 
Institutului politehnic din 
București, om de știință și in
ventator bine cunoscut pe 
plan mondial, creatorul știin
ței sonicității, care a vizitat 
țara noastră, timp de o lună, 
la invitația Prezidiului Acade
miei R, P. Romîne.

★

Zilele ctcesiea in organizațiile de bază U.T.M. din între
prinderi și instituții, din școli și facultăți, se deschide invă- 
țămintul politic U.T.M. Cu acest prilej, tinerii care vor 
frecventa cercurile „Să ne cunoaștem patria noastră socia
listă" și de studiere a Statutului U.T.M,, iau cunoștință cu 
problemele ce vor ii studiate in aceste cercuri, cu programul 
activității lor. Prinsa temă ce va fi studiată în toate cercurile 
politice U.T.M. este Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej tăcută cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
de la crearea P.C.R.

BUCUREȘTI

Uzinele „Semănătoarea
sfârșitul săptămânii tre
ia Uzinele „Semănătoa-

La 
cute, 
rea“ din București, s-a deschis 
pe cercuri, în cadrul fiecărui 
sect'.- in săli frumos pavoa
zate. învățământul politic 
U.T.M. Secretari ai organiza
țiilor de partid, secretari ai 
organizațiilor U.T.M., propa
gandiști au luat cu acest pri
lej cuvîntul și le-au vorbit 
cursanților despre importanța 
învățământului politic.

în anul de învățămînt poli
tic U.T.M. 1961—1962 în Uzi
na „Semănătoarea" sînt orga
nizate 10 cercuri de studiere 
a Statutului U.T.M., 15 cercuri 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă". în total, anul acesta 
frecventează învățământul po
litic de partid și U.T.M. un 
număr de peste 800 utemiști 
și tineri. Comitetul U.T.M. pe 
uzină, birourile organizațiilor

U.T.M. s-au îngrijit îndeaproa
pe de deschiderea învățămîn- 
tului politic U.T.M. precum și 
de desfășurarea lui în bune 
condițiuni. S-au luat măsuri 
pentru procurarea broșurilor 
necesare studiului, s-au repar
tizat și amenajat sălile în 
care își vor desfășura activi
tatea cercurile. Totodată, pe 
parcursul desfășurării anului 
de învățămînt politic U.T.M., 
cursanțij vor face mai multe 
vizite la muzee, la expoziții, 
vor viziona filme, spectacole 
de teatru, vor vizita cartierele 
nou construite ale Bucu- 
reștiului. Toate acestea vor 
contribui desigur la lărgi
rea cunoștințelor politice 
și de cultură generală ale 
cursanților, la ridicarea conți
nutului dezbaterilor în semi- 
narii.

HUNEDOARA

Combinatul
La colțurile roșii din 

fiecare secție a ma
relui combinat hune- 
dorean a avut loc 
recent deschiderea în
vățămîntului politic 
U.T.M. din acest an.

Cu acest prilej, se
cretarii organizațiilor 
de bază U.T.M. au 
vorbit tinerilor despre 
importanța învățămîn
tului politic, au expli
cat ps larg ce proble
me vor fi studiate în 
acest an în cercurile 
politice U.T.M. Apoi 
propagandiștii Popa 
Nicolae de la lamino
rul de 450 mm., Clei 
Nicodim de la

de 650

llie
nr. 1
cursanților o 

consultație pe

torul
lami-
mm.,

I. BODEA
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Luduș, regiunea Mureș— 
Autonomă Maghiară. în fo
tografie : o vedere asupra 
noilor blocuri de locuințe 
de pe Strada Gării. Aici 
locuiesc muncitorii de la 

iabrica de zahăr.
Foto ; AGERPRES

Conferință 
internațională 

a specialiștilor 
oficiilor de invenții 
din țâri socialiste

de la 
și alții

Milian
O. S.M. 
au dai 
primă 
marginea Expunerii to
varășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ținută 
cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a
P. C.R. Tinerii, care cu
noșteau acest docu
ment, au ascultat cu 
atenție explicațiile 
propagandiștilor, au 
pus numeroase între
bări. S-au stabilit apei 
dafa și locul cînd se 
vor (ine primele se
minalii.

De la comitetul 
U.T.M. al Combnatu- 
lui Siderurgic Hune-

doara am aflat că în 
anul acesta, în orga
nizațiile de bază 
U.T.M. din combinat 
vor funcționa 73 de 
cercuri „Să ne cu
noaștem patria noas
tră socialistă" și 71 
de cercuri de studiere 
a Statutului U.T.M. în 
care au fost cuprinși 
aproape 3.500 de ti
neri. In afară de a- 
ceasta, aproape 1.000 
de utemiști, cadre ale 
organizațiilor de bază 
U.T.M., utemiștii cu 
cea mai bună pregă
tire politică, au fost 
încadrați în învățămîn- 
tul de partid.

LAL ROMULUS

GALATI:

Uzina
aiui pc.si.c 
a mecanică 
din Gatafi

al i.nen?or de ia 
„Gheorghe Apoi 
să se desfășoare «a un nivel cores
punzător, comitetul U.T.M. pe 
uzină a luat din timp măsurile 
necesare. Astfel, în cadrul fiecă
rei organizafii de seefie U.T.M. 
s-au format colective care au stat 
de vorbă cu fiecare tînăr în 
parte ajuiîndo-l 
intr-o formă ce

a fos! ioc-; cunoscut cursanților 
cu prilejui deschiderii învă|ămin- 
tului politic, stebilindu-se sălile, 
ziua și ora cînd vor avea loc 
expunerile, consultațiile, semina
rele.

T OANCEA

Intre 2 și 9 octombrie a a- 
vut loc la București o confe
rință internațională a specia
liștilor oficiilor de invenții 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Română, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.. care a 
examinat problema unificării 
clasificării descrierilor breve
telor de invenții.

Pornind de la faptul că ac
tualele colecții existente in 
bibliotecile oficiilor de invenții 
cuprind cîteva milioane de 
documente, participanții la 
conferință au arătat că un sis
tem unitar de clasificare va 
ușura munca cercetătorilor și 
a examinatorilor 
contribuind astfel 
rărea introducerii 
lei mai moderne 
industrială. Conferința a re
comandat oficiilor de invenții 
din țările socialiste adoptarea 
unei clasificări unitare, aflată 
în curs de elaborare, care co
respunde mai bine actualei 
dezvoltări a științei și tehni
cii și. oferă posibilitatea extin
derii diviziunilor existente 
pentru cuprinderea viitoarelor 
realizări tehnice.

(Agerpres)

de brevete, 
la accele- 

tehnicii ce- 
in practica
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Vizite ale oaspeților 
sovietici

Duminică, membrii delega
ției Asociației de prietenie 
sovieto-romine. care participă 
la manifestările Lunii priete
niei romino-sovietice, au ple
cat la Ploiești. Ei au vizitat 
noile construcții de locuințe 
din centrul orașului, rafinăria 
Teleajen, Valea Prahovei și 
cota 1400 de la Sinaia.

La Muzeul Doftana, oaspeții 
sovietici au depus coroane de 
flori.

In cursul aceleiași zile, 
membrii delegației au sosit în 
orașul Brașov, unde au fost 
întîmpinați de reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat.

Luni dimineața, membrii 
delegației însoțiți de tov. Ma
rin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului Gene
ral A.R.L U.S.. au fost oaspe
ții constructorilor de tractoa
re. In sectoarele uzinei, solii 
poporului frate sovietic s-au 
întreținut cu numeroși mun
citori. In cursul aceleiași zile 
ei au mai vizitat G.A.C. din 
comuna Bod și Poiana Bra
șov, iar după-amiază au parti
cipat la adunarea festivă din 
orașul Brașov.

ÎL

Deschiderea Muzeului 
republican al petrolului
In dimineața zilei de S oc

tombrie — „Ziua petrolistu
lui" — a fost deschis la Plo
iești Muzeul republican al pe
trolului.

Sînt expuse aici fotocopii, 
planșe și documente originale, 
înfățișînd utilizarea petrolului 
din cele mai îndepărtate, tim
puri. imagini despre exploa
tarea țițeiului prin gropi și 
șanțuri, transportul țițeiului 
cu căruțele, utilaje de foraj și 
extracție folosite cu 100 de ani 
în urmă etc.

Numeroase imagini înfăți
șează condițiile neomenești de 
muncă la care erau supuși 
muncitorii în anii cînd. petro
lul aparținea imperialiștilor și 
slugilor lor din țară.

Sînt prezentate de asemenea 
documente din luptele petro
liștilor in anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc pentru drep
tate socială și o viață mai 
bună.

Cea mai mare parte a mu
zeului înfățișează dezvoltarea 
industriei noastre petroliere, 
condițiile de muncă și de viață 
asigurate petroliștilor și fami
liilor lor în anii puterii popu
lare. Printre altele sînt expuse 
machetele rafinăriilor Telea- 
jen și Brazi, a instalației de 
foraj 4-LD și ale 
lății moderne de 
cum și fotografii 
losirea izotopilor 
în foraj, extracție și în rafi
nării.

Este expusă macheta nou
lui oraș al petroliștilor și chi- 
miștilor din Moldova — O- 
nești.

La inaugurarea muzeului a 
luat cuvîntul tov. Mihail Flo- 
rescu, ministrul Industriei 
Petrolului și Chimiei.

Au luat parte numeroși pe
troliști și alți oameni ai mun
cii din Ploiești.

altor insta- 
foraj, pre- 

privind fo- 
radioactivi

(Agerpres)
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Adunări festive în țară

In Capitală, în centrele re
gionale și raionale și în alte 
localități din țară, au avut toc 
în ultimele zile adunări con
sacrate deschiderii tradiționa
lei Luni a prieteniei romîno- 
sovietice. In fața a numeroși 
oameni ai muncii prezenți la 
adunări au luat cuvintul 
membri ai Consiliului gene
ral A.R.LU.S., președinți ai 
consiliilor regionale și raio
nale A.R.L.U.S., oameni de 
știință și cultură, activiști de 
partid și ai organizațiilor de 
masă etc.

La adunările care s-au ținut 
la Craiova, Timișoara, Su
ceava. Tg. Mureș, Iași, Oradea 
etc. au luat, de asemenea, cu
vintul reprezentanți ai Amba
sadei Uniunii Sovietice 
București.

Pretutindeni, adunările 
prilejuit calde manifestații

la

au 
ale

Deschiderea 
filmului

oamenilor muncii pentru prie
tenia romîno-sovietică. Ele 
s-au încheiat cu bogate pro
grame artistice prezentate de 
formații de amatori și profe
sioniste.

In numeroase localități au 
avut loc 
spectacole 
închinate 
sovietice.

La Ca3a prieteniei romîno- 
sovietice din București a a- 
vut loc duminică dimineața 
un spectacol muzical cu tema 
„Cîntăm marea prietenie"; 
prezentat de ansamblul artis
tic de copii al acestei Case, 
iar după-amiază concertul 
„Din cele mai frumoase melo
dii de muzică ușoară romi- 
nească și sovietică", cu con
cursul unor cunoscuți soliști 
din Capitală.

serbări populare, 
și alte manifestări 
prieteniei romîno-

Festivalului 
sovietic

Conferințe
Luni, la Casa prieteniei ro

mîno-sovietice A.R.L.U.S., a a- 
vut loc deschiderea ciclului 
de conierințe cu tema „Comu
nismul și tehnica modernă", 
organizat de A.R.L.U.S. în ca
drul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice. Au făcut expuneri : 
acad. E. Bădărău, directorul 
Institutului de tizică al Aca
demiei R.P.R., acad. Horia Hu
lubei, directorul Institutului 
de fizică atomică al Acade
miei, proi. Univ. C. Dinculescu, 
membru corespondent al Aca
demiei, rectorul Institutului 
politehnic din București și 
proi. univ. Al. Priadcencu, 
membru corespondent al A- 
cademiei.

Expunerile cru fost audiate 
cu interes de numeroși mun
citori, tehnicieni, 
meni de știința.

ingineri oa- 
studenți eic.

★

manifestăriIn ciclul de 
cu tema : „Totul pentru om, 
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" în scopul 
popularizării Proiectului de 
program al P.C.U.S., în sala 
de conferințe a Muzeului 
„V. I. Lenin-I. V. Stalin" s-a 
ținut expunerea cu tema : 
„Spre cel mai înalt nivel de 
trai din lume".

A conferențiat tov. Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru re
lațiile 
tea.

Luni seara, la cinematogra
ful „Patria" din Capitală a 
avut loc deschiderea „Festiva
lului filmului sovietic", orga
nizat cu prilejul Lunii priete
niei romîno-sovietice.

La festivitate au participat 
tovarășii Constantin Prisnea, 
adjunct al ministrului învăță
mîntului și Culturii, 
Dumitrescu, adjunct 
trului Afacerilor 
academicienii Petre 
tinescu-Iași și lorgu 
vicepreședinți ai
General A.R.L.U.S., Octav Li
vezeanu, Vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Dionisie Ionescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, 
oameni de artă și cultură, zia
riști romîni și străini, un nu
meros public.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, membri 
ai ambasadei, precum și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

La festivitate au asistat și 
cineaști sovietici — artista 
Inna Makarova și regizorul 
Leonid Lukov, artist al po
porului al R.S.F.S, Ruse, care 
ne vizitează țara.

Festivitatea a fost 
de artistul poporului 
Antoniu, membru al 
lui General A.R.L.U.S.

Marin Stanciu, director ge
neral adjunct al Direcției ge
nerale a Cinematografiei, a 
vorbit despre prietenia de ne
zdruncinat dintre popoarele

romîn și sovietic și a înfăți
șat cîteva din marile succese 
ale cinematografiei sovietice.

A luat cuvintul regizorul 
Leonid Lukov, care a adus un 
călduros salut publicului ro- 
mînesc și a prezentat filmele 
care vor rula în cadrul Festi
valului filmului sovietic.

A rulat apoi filmul „Cer se
nin", distins cu Marele pre
miu la Festivalul Internațio
nal al filmului de la Moscova 
din acest an.

Noua producție a studioului 
„Mosfilm1* a impresionat pu
ternic pe spectatorii bucureș- 
teni, care au aplaudat cu căl
dură.

culturale cu străinăta-

Prof, 
ski, șef 
sitatea „Lomonsov‘ 
cova, care se află 
schimb de experiență la Insti
tutul Agronomic ,,Tudor Vla- 
dimirescu" din Craiova, a vor
bit luni după-amiază la Casa 
prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. din localitate des
pre „Probleme de silvo-stepă 
în U.R.S.S.". Conferința a fost 
audiată cu interes de nume
roși oameni de știință, profe
sori și alți oameni ai muncii.

univ. N. A. Prozorcv- 
de catedră la Univer- 

din Mos- 
într-un

de desfășurare 
politic U.T.M. 

comitetul U.T.M.

său C2

O scena din fum.

ae

să se încadreze 
cores-

cercuri 
pout.ee U.I.M. : Unul „Să ne cu
noaștem patria noastră socialistă”, 
iar două de studiere a Statutului 
U.T.M. Cu sprijinul organizației 
de partid, sarcina de a conduce 
aceste cercuri a fost încredințată 
comuniștilor Simion Daniel, frezor, 
Drăgnici Mihai, turnător și ingine
rului Năstase Nicolae, utemist, 
membru in comitetul U.T.M. pe 
uzină. Programul 
a învățămîntului 
întocmit de către

Informații
artist al poporului,, și Mircea 
Basarab, își va continua tur
neul în Austria unde va sus
ține concerte la Viena și Inns
bruck, și în Franța la Strass- 
bourg și Paris. Concertele vor 
avea ca soliști pe violonistul 
Ion Voicu și pianistul Valen
tin Gheorghiu, artiști emeriți-

(Agerpres)

Duminică seara, colectivul 
orchestrei simfonice a Filar
monicii de Stat „George E- 
nescu" a părăsit Capitala, pie
rind într-un turneu de trei 
săptămâni în R. D. Germană, 
Austria și Franța.

După o serie de concerte în 
orașele Berlin, Leipzig, Dres- 
da și Erfurt, filarmonica 
bucureșteană, sub conducerea 
dirijorilor George Georgescu,

în sera G.A.C. „Gh. Doja" 
din comuna Borș, raionul 
Oradea se iac lucrări de 

întreținere la garoafe.
Foto : AGERPRES

Festivalul 
filmului sovietic

Vasile 
al minis- 
Externe, 
Constan- 

Iordan, 
Consiliului

deschisă 
Costache 
Consiliu-

Tot luni s-a 
Iul filmului 
șele Ploiești, 
tan{a, Buzău.

•A
deschis Festiva- 
sovietic în ora- 
Craiova, Cons- 
etc.

(Agerpres) (Agerpres)Roade bogateale priceperii și fanteziei
(Urmare din pag l-a)

spectatorii aflați ieri seara la 
deschiderea Festivalului fil
mului sovietic au primit 

cu mult interes valoroasa reali
zare a cinematografiei sovietice— 
„Cer senin" — distins cu Marele 
Premiu al celui de-al ll-lea Festi
val Internațional al Filmului de la 
Moscova 1961. De-a lungul anilor 
cineaștii primei țări socialiste 
au realizat numeroase creații 
care au cucerit admirația și 
dragostea spectatorilor de pre
tutindeni prin bogăția conținu
tului lor, prin calitatea lor artis
tică, prin capacitatea de a înfățișa 
forța morală a oamenilor care, 
liberi și stăpîni pe soarta lor, 
înalță din temelii o lume nouă.

Generații întregi de scenariști, 
regizori, operatori și actori au slu
jit cu credință aceste principii de 
bază ale cinematografiei sovie
tice, dezvoltîndu-le și întărindu-le 
neîncetat, îmbogățindu-le conti
nuu, prin aportul personalității 
lor creatoare. Regizorul Grigori 
Ciuhrai este unul din tinerii ci
neaști care continuă în chip stră
lucit tradiția celor mai de sea
mă maeștri sovietici ai artei fil
mului. Deși a realizat pînă acum 
numai trei filme — toate trei în
cununate cu laurii multor festi
valuri internaționale — Ciuhrai 
s-a situat printre cei mai valoroși 
cineaști ai epocii noastre.

Bogăția de idei și sentimente 
cuprinsă în cele trei creații ale 
lui Grigori Ciuhrai — „Al 41-lea“, 
„Balada soldatului" și „Cer se
nin" — este de așa natură, îneît 
poate prilejui discuții nenumărate 
și ample cu privire la cele mai 
variate trăsături ale artei filmu
lui. Ne vom opri numai la aceea 
dintre ele care-l desemnează cel

mai elocvent pe Ciuhrai, < 
un strălucit continuator al 
mai de seamă tradiții ale 
matografiei sovietice.

Este vorba de capacitatea 
rului regizor sovietic de a afirma 
forța morală a omului sovietic, 
care înfăptuiește visul de aur al 
omenirii — comunismul.

Dîrza Mariutka, inimosul și bu
nul Alioșa Skvorjov, iubitoarea și 
credincioasa Sașa Lvova sau cu
rajosul Alexei Astahov, sînt eroi 
care înmănunchiază cele mai ca
racteristice însușiri ale omului so
vietic : încrederea nemărginită în 
partid, conștiința că în socialism 
omul își făurește fericirea.

Despre această încredere 
vorbește spectatorilor, cu deose
bită forță emoțională, și ultima 
creație a regizorului Grigori 
Ciuhrai — filmul „Cer senin".

Eroii
fel toți eroii filmelor lui Ciuhrai, 
nu sînt, 
bișnui/i.
dere, ceva deosebit în chipul fe
meii care, în mijlocul unei șosele, 
privește cerul senin urmărind zbo
rul unui avion de mare viteză î 
Și totuși, fiecare imagine care 
c-mează după aceea ne demon
strează imensa bogăție sufleteas
că, dragostea fără limite, uluitoa
rea capacitate de dăruire a a- 
cesfei simple femei sovietice : 
Sașa Lvova.

Marea artă a creatorilor acestui 
film rezidă în simplitatea și lim
pezimea cu care au demonstrat 
fiecare din importantele idei cu
prinse în el, deși eroii sînt puși 
în situații deosebit de dramatice, 
deși drumul lor către fericire este 
semănat cu încercări de tot felul.

Dragostea lui Alexei și a Sașei

ca pe 
celor 
cine-

fînă-

acesfui film, ca de alt-

aparent, prin nimic neo- 
Există oare, la prima ve

se naște în zilele grele ale răz
boiului. Fata îl reqăsește pe ce
lebrul aviator, către care zbura- 
seră de atîta vreme visurile ei de 
adolescentă, într-un adăpost, unde 
sute de oameni se ascundeau de 
bombardamente. Astahov se duce 
la Intîlnire după ore istovitoare 
de zbor, după ce apărase cerul 
patriei sale de „păsările" fasciste,

Carnet 
cinematografic

aducătoare de moarte. Și totuși, 
cît de simplu și profund ome
nească este dragostea lor I. In 
iurul 
grea 
xistă 
încă 
știenți, 
prin curățenia și tăria sentimente
lor lor. Cît de elocvent au știut 
să ne transmită acest lucru crea
torii filmului în acea admirabilă 
scenă a întîlnirii în parc. Bateria 
antiaeriană și ostașii care veghea
ză lingă ea marchează prezența 
războiului. Cei doi tineri aleargă 
și se hîrjonesc în preajma ei, 
rîsul lor cristalin se revarsă în 
cascade în tăcerea grea a aleilor 
pustii, acoperite de zăpadă.

In conflictul dragosfe-război, 
dragostea învinge, dar cu ce 
preț... Priviți chipul răvășit de o 
durere supraomenească al Sașei 
cînd află de moartea omului iu
bit. Apoi chinuitoarea așteptare, 
alimentată de o speranță care 
dăinuie in pofida evidenței. In
tr-o zi, din dosul ușii răsună gla-

lor plutește amenințarea 
a războiului ; dar în ei e- 
o putere, de care pe atunci 
nici nu erau pe deplin con- 

de a înfrunta războiul

sul omului așteptat. In prima clipă 
Sașa nu crede în realitatea acestei 
voci, pentru că de prea multe 
ori răsunase numai în inima ei. 
In îmbrățișarea lui, Astahov o cu
prinde apoi nu numai pe Sașenka 
lui iubită ci și așteptarea ei, cre
dința ei nestrămutată, pe care în 
focul luptelor ostașii o socoteai 
capabilă să alunge moartea. Sim
țim în această scenă copleșitoare 
arzătoarea afirmare a puterii dra
gostei, pe care poetul Simonov 
a cuprins-o în versurile scrise în 
tranșee, în șuierul gloanțelor : 
„Ei, ce nu ne-au așteptat, nu vor 
ști deloc / Că-așteptînd înfrigu
rat, iu ne-ai smuls din foc !“.

Dacă filmul lui Ciuhrai s-ar fi 
oprit aici, am fi vorbit despre el 
numai ca despre întruchiparea ci
nematografică a unei emoționante 
iubiri.. Dar demonstrația regizo
rului despre încrederea în om 
continuă, cîștigînd în forță, prin 
dezvăluirea unor noi valențe mo 
rale ale eroilor săi. Astahov va 
înfrunta încă o încercare, pentru 
el mai dureroasă decît cea a a- 
nilor de război și prizonierat. Sa
șenka va trebui să-și demonstre
ze încrederea în omul iubit, a- 
tunci cînd unii i-o refuză.

Soarta celor doi eroi ai filmu
lui, felul în care izbutesc să în
vingă prin fermitatea și dragostea 
lor, prin încrederea lor nemărgi
nită în partidul comunist, încercă
rile prin care frec, faptul că-l ve
dem din nou pe Astahov avînfîn. 
du-se spre înălțimi cu unul din 
cele mai moderne tipuri de avi
oane, demonstrează deosebit de 
convingător uriașa forță a orîn- 
duirii sovietice, în care-și găsește 
cea mai desăvîrșită împlinire feri»

cirea umană. In această e doua 
parte a filmului, creatorii lui în
tregesc profilul etic al celor doi 
comuniști, membri ai Partidului 
Comunist, prin adîncirea a însăși 
esenței lor ideologice, respectiv 
prin afirmarea încrederii în partid, 
a fidelității lor față de principiile 
leniniste, față de înaltele idealuri 
comuniste.

Concepția artistică a regizorului 
Grigori Ciuhrai — a cărei princi
pală caracteristică este reliefarea 
pregnantă a universului sufletesc, 
de o inepuizabilă bogăție al oa
menilor sovietici se concretizează 
firesc și în atenția pe care o 
acordă în filmele sale creațiilor 
actoricești. Complexitatea psiho
logică a celor doi eroi, variata 
gamă de nuanțe a trăsăturilor lor 
sufletești, ne parvin nemijlocit 
prin jocul admirabil al actorilor 
Nina Drobîșeva și Evgheni Ur
banski. Evoluția actriței de la a- 
dolescenfa visătoare, care sfrînge 
în pumni mimoza dăruită de „e- 
roul" admirat în taină, pînă la 
femeia matură care a strîns în 
inimă dureri și bucurii copleși
toare, o desemnează ca pe o ar
tistă cu mari resurse creatoare 
Iar Evgheni Urbanski a demonstrat 
din nou prin interpretarea lui As
tahov, acea capacitate cu totul 
deosebită de a întruchipa cu im
presionantă forță inferioară tot ce 
este mai frumos și înălțător în o- 
mul constructor al societății co
muniste.

„Cer senin" este o valoroasă 
realizare a cinematografiei sovie
tice, o creație menită să rămînă 
adînc întipărită în mintea și în 
inima spectatorilor.

ANA EREMIA

gusturi ale consumatorilor. 
De semnalat însă că unele 
modele de încălțăminte pre
zentate frizează extravaganța 
(lucru mărturist de altfel de 
numeroși vizitatori), dar con
fruntarea cu marele public 
va ajuta colectivele producă
toare să disceamă.

Trecînd mai departe, aten
ția vizitatorului este atrasă de 
numeroasele articole de îm
brăcăminte : confecții din 
stofă, bumbac, mătase și in, 
blănuri și îmblănituri, trico
taje pentru toate vîrstele. 
Toate vădesc preocuparea în
treprinderilor pentru lucru 
durabil, ca și căutarea unei 
linii modeme a croielii și ar
monia culorilor de fină dis
creție. Prețurile convenabile 
înscrise pe etichete, arată (ca 
și în cazul multor altor pro
duse expuse în Pavilion), stră
duința colectivelor de a le 
realiza mai ieftin, fără însă 
a dăuna cu ceva calității, ci 
dimpotrivă. Ștanduri și vitri
ne interesante, sînt și cele de 
prezentare a stofelor, posta
vurilor, țesăturilor din mătase 
și fire artificiale și mai ales 
a țesăturilor de bumbac și in 
din care sînt prezentate peste 
1.700 de exponate. Varietatea 
modelelor, coloritul plăcut de 
cele mai diverse nuanțe, atrag 
în mod firesc prețuirea vizi
tatorilor. Preferințele lor se 
împart deopotrivă între țesă
turile de la „Bumbacul" Ti
mișoara, „30 Decembrie“-A- 
rad, î.I.I.B.’’-București, „Țesă
tor a”-Iași etc.

în centrul pavilionului — se 
află expuse produsele alimen
tare. Aproape 800 de sorti
mente au fost trimise aici de 
numeroase întreprinderi ale

industriei noastre alimentare. 
Sortimentele noilor conserve, 
produse preparate, și semipre- 
parate conservate prin frig, 
brânzeturi, produse de panifi
cație sînt în atenția vizitato
rilor.

Am redat doar cîteva „sec
vențe" din filmul ce se des
fășoară, fără intermediul peli
culei, prin fața vizitatorului 
care pășește pragul celui de-al 
III-lea Pavilion de mostre. 
Tot ceea ce el întîlnește aici 
constituie o dovadă de necon
testat că producătorii și orga
nele comerțului de stat, ur- - 
mind îndemnurile partidului, 
reușesc să ofere consumatori
lor mărfuri din ce în ce mai 
bune și mai plăcute ca aspect.

„Așteptăm ca produsele reu
șite prezentate aici să le gă
sim cit mai curînd în maga
zine" — iată o frază întîlni- 
tă des în condicile de însem
nări din Pavilicn. Da, colec
tivele Întreprinderilor trebuie, 
ținînd seama de cerințele, ob
servațiile și propunerile ex
primate de vizitatori să pro
ducă cît mai devreme produ

sele pe care le-au expus.
Vizitatorii Pavilionului au 

posibilități multiple să-și spu
nă părerea, să-și mărturiseas
că preferințele : ei consultă 
prospecte, completează pe loc 
chestionare la fiecare grup de 
produse, își trec sugestiile în 
condicile așezate le îndemînă, 
ori își afirmă gusturile pe for
mulare deja francate, pe care, 
le trimit apoi prin poștă pe 
adresa Pavilionului.

Numai în primele două zile 
au trecut prin pavilion circa 
65.000 de vizitatori. Cu fiecare 
zi crește numărul celor care, 
într-un fel, își aduc contribu
ția la dezvoltarea tot mai de
plină a industriei bunurilor 
noastre de consum.

pout.ee


Lucrările Adunării Generale 3

a O.N.UX

ale

că

parlamentul grec

NEW YORK 9 (Agerpres). 
In ședința din dimineața zilei 
de 9 octombrie au continuat, 
lucrările celei de-a 16-a sesi
uni a Adunării Generale a 
O.N.U.

A urmat la cuvînt mi
nistrul Afacerilor Externe al>. 
R. P. Polone, Adam Rapacki.

. ■ El a subliniat că focarul ac- 

. tualei încordări internaționale 
se află în centrul Europei. 
Răspunderea pentru acest lu- .

R. P. Chineză trebuie să-și ocupe 
locul ce i se cuvine in 0. N. U

- Declarația lui
•.

Norodom sianuh -
PEKIN 9 (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția China Nouă, 
într-o convorbire cu corespon
denții de presă pe aeroportul din 
Hong Kong, șeful statului Cam- 
bodgia, prințul Norodom Sianuk, 
a declarat la 8 octombrie că gu
vernul cambodgian va sprijini în 
continuare restabilirea drepturilor 
legitime ale Chinei la O.N.U.

Prințul Sianuk, care a făcut o 
escală la Hong Kong, înapoin- 
du-se din Japonia în patrie, a sub
liniat : există numai o singură 
Chină. Nu pot considera Taivanul 
drept o a doua Chină. Acolo nu 
se află decît un grup de oameni. 
Carta O.N.U. a fost semnată de 
China nu de Cian Kai-și. Acum 
în China a fost creat un guvern 
nou. De aceea Republica Popu
lară Chineză trebuie să-și ocupe 
locul ce i se cuvine în O.N.U.

Cu fiecare an, a subliniat prin
țul Sianuk, tot mai multe țări se 
pronunță în sprijinul Chinei.

Prințul Sianuk a arătat că 
legitim al 
trebuit să 
anul 1949. 
unele țări

locul 
ar li 

din
Chinei în O.N.U. 
fie restabilit încă
Din păcate, a spus el, 
occidentale sînt împo-

Noi state au recunoscut
Republica Arabă Siria

SOFIA 8 (Agerpres). — După 
cum relatează Agenția BTA, gu
vernul Republicii Populare Bul
garia a hotărît să recunoască Re- 
publica Arabă Siria și să stabi
lească cu aceasta relații diploma
tice la nivel de ambasade.

PRAGA 8 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Ceteka, la 
7 octombrie 1961 guvernul R. S. 
Cehoslovace a hotărît să recu
noască Republica Arabă Siria și 
să stabilească 
diplomatice la

cu aceasta relații 
nivel de ambasade.

Siria a cerut readmiterea
în O. N U

NEW YORK 9 (Agerpres). 
După cum relatează agenția 
United Press International, 
guvernul sirian a trimis pre
ședintelui Adunării Generale 
a O.N.U.. Mongi Slim, două 
mesaje prin care îi cere să 
restituie Siriei locul în O.N.U. 
la care aceasta a renunțat la 
1 februarie 1958, data creării 
Republicii Arabe Unite.

în mesaje se arată că Siria 
trebuie să fie reintegrată în 
drepturile ei de membră a 
O.N.U. fără ca pentru aceasta

în întîmpinarea Congresului al XXII-lea al P. C. U. S.

Tineri sovietici
ai zilelor noastre

Pe Lfuba nu am cunos
cut-o personal. I-am vă
zut însă fotografia zile

le trecute în ziarul „Pravda". 
Acum cîteva luni i-am auzit 
vocea la radio. Intre timp am 
citit foarte mult despre ea.

Liuba este una din milioa
nele de membri ai Comsomo- 
lului, lucrează în sovhozul 
Nadejdinski din regiunea Pen
za și este autoarea unei tele
grame. Ca orice telegramă și 
aceasta nu este prea mare 
însă conține lucruri foarte im
portante. O țară întreagă a ci
tit rîndurile adresate de Liuba 
tovarășului Hrușciov. Liuba 
raporta primului secretar al 
C;C. al P.C.U.S. succesele ob
ținute de ea, pe care le-a în
chinat celui de al XXII-lea 
Congres al partidului.

Cîteva luni în urmă ia con
sfătuirea zonală din Voionej 
a. fruntașilor în agricultură, 
Liuba , și-a luat angajamentul 
sa obțină 4.000 kg de po
rumb la ha.

Acesta a fost angajamentul. 
Dar care au fost rezultatele ? 
Pur și simplu au fost nemai
văzute în această regiune. 
In telegrama adresată tova
rășului Hrușciov Liuba scrie 
că pe 80 ha din lotul ei a ob
ținut cîte 14.000 kg de po
rumb știuleți la ha. iar pe 70 
ha, cîie 66.500 kg de masă 
verde la ha . inclusiv 19.000 
kg. știuleți în fază de coacere 
lapte-ceară. .

„Oamenii sovietici se 
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cru revine imperialismului 
vest-german și celor care l-au 
reînviat și îl sprijină.

Drepturile suverane ale Re
publicii Democrate Germane 
trebuie respectate. Trebuie să 
se recunoască; de asemenea, 
caracterul definitiv al actua
lelor frontiere ale Germaniei 
pentru a, neutraliza tendințele 
revanșarzilor.,

A. Rapacki ă arătat,* 1 de a- 
semenea, că Polonia insistă ca

liniai de Miniștri al U.R.SS., 
l-a primit pe Andul Hakim 
Shahalami, ambasadorul Af- 
ganis ian ului in UJLS-S., la ce
rerea acestuia, și a avut cu el 
o convorbire prietenească.

VARȘOVIA — Consiliul de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone a hotărit să ami
ne piuă la semnarea Tratatu
lui de pace cu Germania lăsa
rea la vatră a unui număr de 
soldați care iși termină sta
giul militar în octombrie a.c.

USUMBURU. — Ca urmare 
a alegerilor parlamentare care 
au avut loc în septembrie în 
teritoriul sub tutela Belgiei,
Ruanda, a fost instaurat un

„artistic" multor fenomene ale 
viețiL ,

Comunismul Înseamnă nu 
numai belșug de produse ci 
și o viață frumoasă. Nu-i așa, 
dragi tovarăși ?

Răspnnsm rile venite din 
toate colțurile Uniunii Sovie
tice la întrebarea tinerilor din 
Riga este unul singur : da.

Au răspuns și tinerii din 
cartierul Pescianaia al Mos
covei. ZHele trecute, pe stră- 
zile acestui mare cartier (a- 
pioape cît un oraș) am văzut 
niște aiișe : „Cercul de artă 
plastică al tineretului din car
tierul nostru vă invită la ex
poziția deschisă (aci a inter
venit mirarea reporterului) în 
holul cinematografului „Lenin- 
gradski".

Da, o expoziție în holul ci
nematografului. Mai mult 
chiar : după ce vizitezi expo
ziția (nu vom intra în amănun
te de ordinul cronicilor plas
tice), membrii clubului muzi
cal al cartierului prezintă un 
scurt spectacol înainte de în
ceperea filmului. Oare aceas
ta nu înseamnă să înfrumuse
țezi viața, să faci ca oamenii 
să îndrăgească și mai mult 
cultura ?

Am citit mai de mult o cu
vîntare ținută cu ani și ani 
în urmă de marele savant 
Albert Einstein: „Capitalis
mul schingiuiește sufletul ome
nesc". Aceasta era concluzia 
lui amară.

.Avem acum în față un do
cument dat lumii de partidul 
comuniștilor din U.R.S.S. Iată 
cîteva rînduri din acest ma
nifest comunist al zilelor noa
stre. Cultura comunismului 
„va întruchipa întreaga varie
tate șf bogăție a vieții spiri
tuale a societății, înaltul con
ținut de Idei și umanismul lu
mii noi".

triva restabilirii drepturilor Chinei 
în O.N.U.

Fără participarea Chinei popu
lare, a arătat în continuare Sianuk, 
nu poate fi rezolvată nici o pro
blemă internațională importantă.

ÎNCHEIEREA tratatului de pace cu germania
— Cuvîntarca iui W. GOMULKA -

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
După cum transmite PAP, la 8 
octombrie primul: secretar al 
C.C. al P-M.V.P., W. Gomul
ka, a rostit o cuvîntare la so
lemnitatea inaugurării canalu
lui Wieprz-Krzna.

W. Gomulka a arătat că a- 
nimate de dorința de a asigu
ra pacea, Uniunea Sovietică și 
toate statele lagărului socia
list cer încheierea Tratatului 
de pace cu Germania.

BHRLIN 9 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Democrate 
Germane a hotărit să recu
noască Republica Arabă Siria 
și l-a împuternicit pe consu
lul R.D.G. la Damasc să aducă 
de îndată aceasta la cunoș
tința guvernului sirian.

DAMASC 9 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anun
ță că alte două țări arabe — 
Tunisia și Arabia Saudită — 
au recunoscut Republica Si
ria.

să fie necesar avizul Cousâliu- 
lui de Securitate așa cum se 
întâmplă in cazul primirii u- 
nui membru nou.

DAMASC 9 (Agerpres). — 
Agenția Reuter anunță că pes
te 3.000 de țărani sirieni au 
demonstrat la Damasc în spri
jinul guvernului. în fața ma- 
nifestanților au luat cuvmtul 
primul ministru Kuzbari și co
mandantul suprem al armatei 
siriene, generalul maior Zah- 
reddin. I

cură nu numai pentru faptul 
că ați obținut o cantitate mare 
de porumb", scrie Nichita 
Hrușciov în telegrama adre
sată Liubei Peregudova. „Cel 
mai prețios lucra pentru noi 
este faptul că ați dat un ex
emplu întregului tineret sa- 
tesc cum trebuie să muncești 
pentru binele patriei".

In fotografia din „Pravda" 
pe buzele Liubei strălucește

Prin telefon pentru 
„Scînteia tineretului"

un zîmbet. Nu este zimbe:-l 
obișnuit al omului aUat în 
fața obiectivului fotografic : 
este zîmbetul fericirii împlini
te, al omului care construiește 
cu optimism societatea viitor 
riilții.

Date noi

A ctivitatea tinerilor din U- 
niunea Sovietică oglin
dește uriașul entuziasm, 

dragostea de muncă, dorința 
de a închina Congresului 
P.C.U.S. realizări din cele mai 
însemnate.

Qomitetul. Central al Com- 
somolului primește zilnic scri
sori care sosesc din toate col
țurile țării. Coținutul loi se 
poate xezuma 1 piintr-un sin
gur cuvînt : jealizări. 

și pînă acum asupra propu
nerii sale cu privire la crea-, 
rea în Europa Centrală a unei 
zone denuclearizate, incluzînd 
posibilitatea limitării celorial-. 
te armamente pe teritoriile ce
lor două state germane, 
Poloniei și Cehoslovaciei.

A. Rapacki a subliniat 
un alt izvor permanent de noi 
conflicte și crize, de războaie 
locale și de pericol al unui 
nou război este colonialismul. 
El a cerut Adunării Generale 
să condamne din nou cu ho- 
tărîre războaiele coloniale și 
colonialismul.

în încheierea cuvîntării sale 
ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Polone a subliniat 
absurditatea situației cînd la 
O.N.U. nu sînt reprezentate 
țări ca R. P. Chineză și R. P. 
Mongolă. El a sprijinit de a- 
semenea energic propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire 
la reorganizarea conducerii 
O.N.U.

Puterile occidentale, a spus 
el, continuă să nu accepte în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania.

Principalul nu constă în 
faptul că tratatul de pace va 
confirma frontierele Germa
niei cu alte state și, prin tir- 
mare, și frontiera polono-ger- 
mană. Frontierele noastre a- 
pusene sînt în siguranță și 
fără un tratat de pace. Ele au 
fost recunoscute de mult de 
Republica Democrată Germa
nă, ele sînt străjuite în mod 
solidar de întregul popor po
lonez, securitatea lor este ga
rantată de tăria Uniunii So
vietice Și a tuturor țărilor 
Tratatului de la Varșovia.

Nici statele occidentale nu 
ard de dorința de a sprijini 
revendicările teritoriale ale 
R-F G- Sancționarea prrntr-nn 
tratat de pace a actnoleior 
frontiere ele Gemnien r« e- 
rea insă o «ricșs 
pentru ocuos păen întrneit va 
lipsi de teren pe 'rranșarmi 
vest-germani p propaganda 
lor.
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MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
UJLSS., l-a primit la 9 oc 
tombrie pe Mohammed Murad 
Haleb, ambasadorul R.A.U. 
la Moscova,“Ia cererea aces
tuia. Intre N. S. Hrușciov și 
Haleb a avut loc o convorbire 
prietenească

MOSCOVA. - Luni, N. S.
Hrușciov, președintele Consi-

oms

— Comsomoliștil Letoniei so
vietice ou pus la punct con
struirea a 250 ce linii tehno
logice si instalații automate ;

— Furnalele din Karaganda 
și Tuia, la construcția cărora 

istii au adus un a
port însemnat an intrat In fun-

— O altă construcție la care 
au muncit comsomoliștii. 
Combinatul din Arhanghelsk, 
a început să producă hîrtie;

— La uzina ce automobile 
Lihaciov, cu ajutorul tineretu
lui, va fi dată in producție o 
nouă linie automată. Cele 85 
de agrega*e vor asigura pre
lucrarea completă a blocului 
de motor. Productivitatea mun
cii va crește de cîteva ori ;

— Tinerii arhitecți din Mos
cova au trimis comsomoliști- 
lor de la hidrocentrala 
desenele și planurile 
raioane ale viitorului
proiectat de ei. Tinerii 1 

organiza

Bratsk 
npilor 

oraș 
de la 

înBratsk vor 
aceaste zile o expoziție.

Date not.. Date noi, care 
mai de care mai îmbucură
toare.

Frumusețec omsomoliștii din Riga 
au hotărit să înceapă 
o mare mișcare pentru 

estetica industrială : uzinele 
să tie vopsite în culori vii, în 
ateliere să fie peste tot Hori, 
să putem adăuga adjectivul

Comitetul nr 
al O.N.U.

Intervenjia 
reprezentantei 
R. P. Romîne

NEW YORK 9 (Ageițpres). 
— Comitetul nr. 3 pentru pro
blemele sociale, umanitare și 
culturale al Organizației Na
țiunilor Unite, dezbate în pre
zent un proiect de convenție 
privind liberul consimțămînt 
în căsătorie, vîrsta minimă și 
înregistrarea căsătoriei. Ca 
rezultat al activității unei co
misii special instituite, proiec
tul de convenție aflat în dis
cuție răspunde unei reale ne
cesități, exprimînd principiile 
de bază ale unei reglementări 
echitabile a situației femeii 
în acele locuri ale lumii unde 
această problemă nu este încă 
soluționată.

Vorbind din partea delega
ției R. P. Romîne, Dina Co- 
cea-Brediceanu a exprimat a- 
cordul față de textul propus, 
subliniind că principiile fun
damentale ale instituției căsă
toriei sînt clar stabilite în 
țara noastră în Codul Familiei 
și căsătoria este protejată de 
stat. Reprezentanta romînă în 
Comitetul nr. 3 a subliniat, 
de asemenea, necesitatea în
lăturării . practicilor existente 
încă în unele țări și care se 
bazează pe inegalitatea și dis
criminarea femeii într-o lume 
în care femeia, ca și bărbatul 
își aduce contribuția la dez
voltarea economică și socială, 
la cultură și progres

------a------

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
La 9 octombrie, ministrul Aface

rilor Externe al R.P. Romîne, Cor- 
neliu Mănescu, a oferit un dejur. 
în cinstea conducătorilor unor de
legații prezente la cea de-a 16-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Au participat K. Lukanov, mi
nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Bulgaria, V. David, ministrul Afa
cerilor Externe al R.S. Ceho
slovace, K. Okozaki, conducătorul 
delegației Japoniei, Padilla Nerva, 
șeful delegației Mexicului, J. Pe
ter, ministrul Afacerilor Externe al 
RP. Ungare, precum și Bai va, 
sesul de’egarei Rewub;'cii Volta 
S-per oară, reprerervanț.; perma
nent la O-N.U. ei Fă»lande1, fndo- 
-ece , trarwiui. Maroc-.și Ve- 
nezuefe;.

La dejun au luat de asemenea 
carte membrii delegației R.P. Ro- 
m’ne la sesiunea O.N.U.

și guvernamentale 
în R. 0.

BERLIN 9 — Coresponden
tul Agerpres transmite : Mem
brii delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Romî
ne, care a participat la sărbă
torirea celei de-a 12-a aniver
sări a proclamării R. D. Ger
mane, au făcut o Vizită în re
giunea Dresda. La sosirea în o- 
rașul Dresda, tovarășii Gheor- 
ghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.R., 
Dumitru Coliu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P-M.R., general-colonel 
Floca Arhip, adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne și dr. Ștefan 
Cleja, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Berlin, au fost întâm
pinați de Wemer Krolikovski, 
prim-secretar al comitetului 
regional al P.S.U.G., Gunther 
Witteck, președintele Consi
liului popular regional, acti
viști ai organelor regionale și

ATENA 9 (Agerpres). 
Manolis Glezos, pe care reac- 
țiunea l-a aruncat în închisoa
re pentru convingerile sale 
progresiste, a fost propus can
didat în alegerile de deputați 
pentru parlamentul grec din 
partea blocului electoral al 
forțelor democratice din țară 
in circumscripția electorală o- 
rășenească Atena. Din acest 
bloc denumit Frontul agrar 
general democratic din Gre
cia (P.A.M.E.) face parte Uni
unea Democrată de stingă 
(E.D.A.), Partidul Național A- 
grar și personalități democra
tice din așa-numitul centru.

Ziarul „Avghi“ scrie că în 
persoana lui Glezos poporul 
grec acordă încredere luptăto
rilor pentru pace, democrație 
și independența țării, împotri
va fascismului.

HIN HOP 8 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
China Nouă, în ziua de 8 oc
tombrie cele trei părți parti
cipante la tratativele de la 
Hin Hop au căzut de acord ca 
prințul Suvanna Fumma să 
fie premierul viitorului gu
vern provizoriu de coaliție al 
Laosului

HM HOP 9 .Agerpres). — Ca 
mre că 5-3 căzut ce acord ca 
prințul Suvanna Fummi să fie nu
mit prim-ministru al Laosului, pro
blema formării guvernului de coa
liție nu este încă rezolvată. După 
cum relatează agenția VNA, la

Ca pre- 
G. Kayi-

regim prezidențial, 
ședințe a fost ales 
banda, președintele Partidului 
„Parmehutu". El va exercita 
și funcția de prim-ministru.

Kayibanda a ocupat func
ția de prim-ministru în guver
nul provizoriu al Ruandei.

TEHERAN. — Agenția Reu
ter anunță că Ia 8 octombrie 
a avut loc la Teheran o de
monstrație antiguvernamenta
lă a studenților membri ai 
Partidului frontul național, 
organizată in sprijinul fostului 
prim-ministru al Iranului, Mo
hammed Mcsaddik, care se 
află in stare de arest la domi
ciliu. Poliția a împrăștiat pe 
demonstranți, operind arestări 
in rindurile lor.

Istoria se scrie 
cu mîini proprii

al capi- 
doi ani, 
specia- 

elevi ai 
Bauman 
clubului

La cîțiva zeci de km. de
Moscova există un oră
șel — Kriukovo. Aici, în

mijlociii pădurilor, pe drumul 
ce duce la Leningrad, se
naște un oraș-satelit 
talei sovietice. Acum 
împreună cu primii 
liști, au venit aici și 
școlilor din raionul 
al Moscovei, membrii 
de istorie a Casei raionale a 
tineretului. Ei au hotărit să 
scrie istoria construirii aces
tui oraș al viitorului.

Și de atunci în marele re
gistru pe care o mînă grijulie 
a scris ,,Cronica orașului Kriu
kovo", filele s-au umplut de 
însemnări și fotografii. Auto
rul proiectului noului oraș, 
Igor Roșin, a scris cîteva rin- 
duri despre această minuna
tă construcție a comunismu
lui.

— Să înregistrezi cronica 
unui oraș este un lucru foarte 
important Istoria se scrie însă 
cu mîini proprii. Așa au făcut 
părinții noștri (părinții multor 
elevi de la clubul din raionul 
Bauman au lucrat la constu- 
irea orașului tinereții de pe 
Amur, Komsomolsk). Așa vom 
face și noi.

Și iată că de la 1 septem
brie în fiecare zi, și mai ales 
duminica, mii de elevi din ra
ionul Bauman al Moscovei lu
crează pe șantierele de con
strucție din Kriukovo. în felul 
ac,esta au hotărît ei să întîm- 
pine cel de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S.

★
Aceștia sînt doar cîțiva din 

tinerii țării sovietice, ai țării 
constructorilor comunismului.

Moscova, 9 octombrie 1961
AL. STARC

a li. P. Romîne
Germană
orășenești de partid și de stat, 
personalități ale vieții publice.

După aceea, membrii dele
gației au vizitat fabrica de te
levizoare Rafenna din Rade
berg. In întîmpinarea oaspeți
lor s-au adunat sute de mun
citori ai întreprinderii.

Delegația a fost salutată de 
directorul întreprinderii, dr- 
Siegfried Kastner, și de mun
citorul Willi Grossmann, în 
numele a 107 brigăzi socialiste 
ale întreprinderii-

A răspuns tovarășul Gheor- 
ghe Apostol. în cuvîntul său, 
el a reafirmat poziția guver
nului R. P. Romîne în proble
mele internaționale și în mod 
deosebit în problema germană.

în cursul vizitei, numeroși 
muncitori au salutat cu căldu
ră pe membrii delegației.

Luni, delegația romînă s-a 
întors la Berlin. In seara ace
leiași zile, membrii delegației 
au părăsit capitala R. D. Ger
mane, îndreptîndu-se spre pa-

„Avghi" publică listele can- 
didaților Frontului agrar ge
neral democratic condus de 
E.D.A., arătînd că ei au fost 
propuși potrivit tuturor nor
melor țării.

Ziarul apreciază crearea a- 
cestui front ca o mare victo
rie a forțelor democratice din 
țară, ținînd seama că această 
campanie electorală se desfă
șoară în condițiile samavolni
ciei polițienești și persecutării 
democraților.

După cum arată ziarul, pe 
listele candidaților P.A.M.E. 
figurează greci de cele mai di
ferite profesiuni și convingeri 
politice, reprezentanți ai tutu
ror păturilor poporului. Spre 
deosebire de partidele burghe
ze, pe aceste liste figurează 
numeroși muncitori și țărani.

de
ședința de luni dimineața a repre
zentanților celor trei părți, nici 
una dintre problemele de pe or
dinea de zi nu a fost soluționată, 
deoarece delegația lui Boun Oum 
a refuzat să discute fondul pro
blemelor ridicate. Delegația pri
mului rr nistru Suvanna Fumma a 
cerut să se >• in discuție una din- 
-e sart'-.le —ee are : e guver- 

de coa * e si axrne ’e-~e- 
■at i—pj<emiriraar sae. pentru 
a se purea rab»ii da's alegerilor 
generale. Delega- a lui Boun Oum 
a susținut că aceaslă chestiune 
va trebui să fie rezolvată de vii
torul guvern, dar, in același timp, 
nu manifestă o atitudine construc
tivă în chestiunea componenței 
guvernului.

Imediat după ce s-a anunțat că 
Suvanna Fumma va fi șeful viito
rului guvern laoțian cercurile ofi
ciale americane au manifestat, po
trivit agenției France Presse, „o 
anumită rezervă" față de această 
perspectivă. Ziarele americane 
vorbesc deschis despre neplăce
rea cu care ar fi privită la Wa
shington formarea unui asemenea 
guvern.

*<Reportaj de pe un submarin atomic
Ziarul „Komsomolskaia 

Pravda" a publicat dumini
că un reportaj de pe un 
submarin atomic sovietic. 
Reproducem reportajul.

De pe o pantă lină, privirea 
noastră a cuprins un mic 
golf, dar totuși încăpător. 

La unul din debarcadere, pe dea
supra oglinzii întunecate a apei, 
se întinde corpul unui submarin. 
Chiar din depărtare observi că 
el se deosebește de un submarin 
obișnuit. Este un submarin cu o 
instalație energetică atomică. Ple
cînd în cursă, el poate să se cu
funde pentru mult timp în apă, 
fără să fie nevoit să iasă la su
prafață.

Corpul navei atomice are o re
zistență colosală. Vom aminti nu
mai că asupra unui submarin obiș
nuit, cu un deplasament de 1000 
de tone, chiar la o adîncime de 
200 metri apasă o forță compre- 
sivă de 150.000 tone.

...Atunci cînd cerul a fost brăz
dat de primii sateliți artificiali so
vietici, presa din S.U.A. avidă de 
senzații, a țipat cum a putut des
pre „sateliții submarini ai pămîn- 
tului" americani.

Este puțin probabil că cel pu
țin una din afirmațiile amiralilor 
din S.U.A. a fost adevărată. Este 
însă fără îndoială că pregătindu-se 
în vederea unor aventuri mili
tare, conducătorii Pentagonului au 
acordat un rol important submari
nelor. în ultimii ani S.U.A. au 
construit cu febrilitate submarine 
atomice. „Nautilus", „Skyt" „Sar. 
go“ (acesta din urmă, chipurile, 
pentru „cercetarea ghețurilor" din 
mările Ciuhotă și Bering), au efec
tuat curse în Arctica, curse care 
au fost însoțite de o reclamă gă
lăgioasă. Apele Atlanticului de 
nord și Oceanului înghețat de 
Nord, datorită apropierii lor de 
frontierele țării noastre, au fost 
considerate de clica militarists a- 
mericană drept cele mai „nime
rite" pentru navigație.

Nikita Sergheevici Hrușciov a 
caracterizat hofărîrea Pentagonu
lui privitoare la trimiterea de nave 
submarine purtătoare de rachete 
spre frontierele U.R.S.S. drept una 
din manifestările criminalei „po
litici pe marginea războiului".

Hidrocentrala GOLOVNA (R.S.S. TADJICA) în curs de con
struire

Noua saEâ a KiremiiuuSua
MOSCOVA 9 Coresponden

tul Agerpres Al. Cîmpeanu 
transmite; In apropierea tur
nului Troițki se ridică o clă
dire zveltă din marmură și 
sticlă. Este noua sală a Krem
linului, în care se va deschide 
la 17 octombrie Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Sala are 6000 de fotolii așe
zate în plan înclinat. Parterul 
este cuprins de aripile amfi
teatrului, iar deasupra aces
tuia se află balconul destinat 
oaspeților. Plafonul este la o 
înălțime de 22 metri, fiind 
brăzdat de dungi albe de lu
mină care imită forma rîndu- 
rilor din sală. Un original 
efect luminos îl formează îm
binarea celor 4500 de becuri 
cu luminile fluorescente indi
recte. Vizibilitatea este atît de 
bună, încît nici nu-ți dai seama 
că adîncimea sălii este de 50 
metri și lățimea de 36 metri.

Scena teatrului este prevă-
zută cu 0 cortină decorativă ciov și alți conducător; a:

metal cizelat pe un P.C.U.S. si ai guveraulri sc-
•teag resu. destăsurtzt in tă

inui răsărit de soare, un
Nous 

xtâ Î2*X-
dădae a :os~. 1 imsI."—

Electrificarea
în U. R. S. S

In ultimii 5 ani, în Uniu
nea Sovietică au fost 
electrificate circa 9.080 

km de căi-ferate. încă în 1958, 
U.R.S.S. a ocupat primul loc 
în lume în ce privește lungi
mea arterelor feroviare elec
trificate.

în prezent, pe liniile electri
ficate se efectuează a patra 
parte din traficul de încărcă
turi pe căile-ferate. încărcă
turile sînt transportate mult

„...Țara noastră dispune de ase
menea de submarine cu motoare 
atomice, înzestrate cu rachete — 
a declarat N. S. Hrușciov. Ce se 
va întîmpla dacă ne vom situa 
pe aceeași cale și submarinele 
noastre vor face curse în fața țăr
murilor Americii ?“

Recent a fost dată publicității 
declarajia TASS în care s-a arătat 
că în ultimul timp submarine 
străine au încălcat apele terito
riale sovietice plutind sub apă, au 
efectua) manevre în scop de ob
servații și în scop de spionaj. Gu
vernul sovietic a prevenit că de 
acum înainte se vor lua măsuri 
în vederea distrugerii submarine
lor care vor încălca frontiera 
noastră și care vor pluti sub apă.

Uniunea Sovietică luptă neobo
sit pentru dezarmarea generală 
și totală. Atîta timp însă cît ea nu 
va fi înfăptuită, praful de pușcă 
trebuie ținut uscat.

împreună cu comandantul na
vei — un marinar experimentat 
care s-a distins încă în anii Mare
lui Război pentru Apărarea Patriei, 
coborîm în submarin. O navă ato
mică este un complex tehnic ex
trem de complicat. Acest lucru 
se remarcă imediat. Te uimește 
faptul cum echipajul poate mînui 
un număr atît de mare de apara
te, mecanisme și dispozitive.

Mergem prin secțiunile inun
date într-o lumină plăcută. Cel 
ce a mai vizitat un submarin' cu 
motor obișnuit, își va da imediat 
seama că aici există mai mult 
spațiu, că este mai mare, că e- 
xistă mai mult confort. Planifica
rea interioară este minujios gîn- 
dită și asigură maximum de con
fort echipajului. încăperi speciale 
sînt rezervate pentru odihna ma
trozilor, pentru cabinele ofițerilor.

Deși submarinele se cheamă 
de mult timp „submarine", ele 
au fost însă nevoite să se ridice 
periodic la suprafață pentru în
cărcarea bateriilor acumulatoare
lor. Nici un fel de șiretlicuri ale 
oamenilor de știință și construc
torilor n-au putut scuti submari
nul de această „procedură".

Și numai atunci cînd pe subma
rin a apărut motorul atomic, el 
a devenit o adevărată navă sub
marină, capabilă să se mențină 
timp îndelungat în adîncurile mă-

basorelief al lui

congreselor 
cuvîntdrile se

monumental 
Lenin.

In timpul 
conferințelor 
pot traduce în 29 limbi. Sune
tul este dus în toate colțurile 
sălii de 7000 de difuzoare in
vizibile. Cea mai perfectă a- 
paratură transmite sunetul 
fără a-1 deforma, încît specta
torul îl aude ca și cînd s-ar 
afla pe scenă. Deși în sală se 
află lume multă, tot timpul 
domnește un aer proaspăt o- 
zonat, schimbat la fiecare 12 
minute.

Deasupra sălii de festivități 
este amenajată o mare sală 
de recepții. Particularitatea ei 
constă în aceea că are par
chetul pe arcuri, în așa fel în
cît se poate dansa în voie în 
timp ce jos se desfășoară șe-. 
dințe și spectacole.

La 8 octombrie în noua sală 
a avut loc primul spectacol la 
care a participat Nikita Hrus-

căilor ferate

mai repede, iar prețul de cost 
al transporturilor este mai 
mic. In decurs de cinci ani, lo
comotivele electrice au permis 
să se economisească 75 milioa
ne tone de combustibil.

La data deschiderii celui 
de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S-, în Uniunea Sovietică 
vor exista 1.539 kni de căi fe

rate electrificate, funcționînd 
cu curent alternativ. In întrea
ga lume, lungimea acestor li
nii nu depășește 4.000 km.

Reactorul atomic, spre deose
bire de motorul Diesel, funcțio
nează cu totul independent de 
conținutul de oxigen în aer. Iar 
aceasta înseamnă că submarinul 
poate să nu iasă atîta timp la 
suprafață, cît timp are o rezervă 
de „carburant". In ce privește o- 
xigenul necesar echipajului, con
structorii s-au îngrijit mult timp 
de el, punînd la punct un sistem 
special.

Oricît, însă, ar fi de perfecțio
nată tehnica, valoarea submarinu
lui va depinde întotdeauna, în 
primul rînd, de calitățile acelora 
cărora patria l-a încredințat, de 
pregătirea lor, de priceperea și 
rezistența lor. Echipajul acestui 
submarin poate fi denumit pe 
drept cuvin) de tineret : +ofi ma
trozii sînt comsomoliști. în pofida 
tinereții lor, ei cunosc minunat 
tehnica, siăpînesc la perfecție mă
iestria militară. Privind mișcările 
lor scurte și precise, executate 
însă astfel încît dinfr-o privire se 
înțeleg unul pe altul, te convingi, 
că acești băieți nu-și vor pierde 
cumpătul nici în situația cea mai 
grea.

Ne aflăm țn secția de mașini. 
Călătoria noastră în submarinul 
atomic se apropie de sfîrșit. Ob
serv că în toate sectoarele navei 
este un mkumat aer proaspăt.

— Da, sistemul de purificare și 
de regenerare a aerului pe sub
marinul atomic este tot atît de 
perfecționat ca și toate celelalte 
aparate și mecanisme — spune 
zîmbind comandantul.

Totul este calculat pînă în amă
nunt. De pildă, culoarea pereților 
are nuanțe deosebite, plăcute o- 
chiului.

Cînd ne-am ridicat la suprafață 
și ochii ni s-au închis nefiind o- 
bișnuiți cu lumina puternică a 
soarelui, m-am gîndit încă odată 
la bărbăția celor care navighează 
pe submarine. Oamenii sovietici 
pot fi încredințați, că frontierele 
noastre maritime sînt 
și dacă agresorul ne 
războiul, îl așteaptă 
nimicitoare.

Plecînd din bază, 
încă o privire asupra golfului. Si
lueta submarinului s-a contopit 
întru iotul cu apa și, se părea, că 
se va dizolva în ea...

bine păzite 
va
o

impune 
lovitură

am aruncat


