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Proletari din toate țările, uniți-vă!r

cintela
Plecarea

LENIN
de Dan Deșliu

LOCUINȚE FRUMOASE,LENINISM - STEAGUL
PRIMITOARE, DURABILERiniiijin socim

Unități sanitare pentru studenți

xistă în viața de 
a o- 

mo- 
care, 

ce se

Mantaua — parcă militară — 
pe umăr lunecînd ușor, 
și peste munții iilelor, 
imensă fruntea lui de ceară, 
și ochii, de navigator, 
mongolic alungiți spre tîmple, 
atenți la tot ce-o să se-ntîmple 
acum — și-n veacul viitor, 
și cît de simplu, totdeauna : 
ca primăvara, ca furtuna.

In grija lui — și baricade 
și-ale Siberiei grădini, 
și grîu și filozofi elini... 
Și-n focul grelei canonade 
zdrobind pe albi — el auzea 
preludiul primelor motoare 
spre soare, dincolo de soare... 
O masă dată la rindea, 
o buturugă, printre flori, 
i-au fost biroul, deseori.
In toiul iernilor nebune, 
cînd viforul juca tehui 
și ațipise-n spuza lui 
de mult — și ultimul tăciune, 
îi adiau lîngă obraz, 
cu mii de ilăcări în petale, 
bujorii visurilor sale, 
hidrocentralele de azi... 
Altminteri — se-ncălzea taman 
ca fiecare cetățean.
Cu formele, cu eticheta, 
se-avea mă rog, așa și-așa, 
atent la meseria sa 
de responsabil cu planeta. 
Era și mîndru : de popor, 
de omeneasca frumusețe, 
mereu nesățios să-nvețe, 
etern elev-învățător...
Iar mersul îi plăcea pe jos : 
spunea că-i foarte sănătos.
Cu vechea șapcă proletară 
pe fruntea lui de necuprins, 
cu arcul brațului întins 
spre galaxii — sau, bunăoară, 
spre noi, spre veșnicul avînt, 
îl văd — pe stradă, la tribună, 
cîrmind corabia comună, 
vestind pămîntului : Pămlnt I 
El, totdeauna și în toate, 
un om ! Mai mult nici nu se poate.

tineretului
Muncitor
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Călătorind pe Valaa Dîmbovi
ței — buștenii pe care-i aran
jează echipa de muncitori con- 
dusă de Moise Rădescu vor 
ajunge la Fabrica de cherestea 
din Rucăr. Fotografia vă face 
cunoștin(ă cu aspectul obișnuit 

al unei zile de muncă.

Fato: AGERPRES

delegației

CC al

la Congresul 

C C Bulgar
Duminică dimineața a pără

sit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Sofia, delegația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Poli
tic al C.C, al P.M.R., care va 
participa la lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar.

Din delegație fac parte to
varășii : Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional București 
al P.M.R., precum și Mihai 
Marin, ambasadorul Republi
cii Populare Romîne în R. P. 
Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii: 
Emil Bodnăraș, Leonte Răutu, 
de membri ai C.C. al P.M.R., 
activiști de partid.

Au fost de față Ivan Man- 
gov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.^ P. Bulgaria în 
R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

*

în aceeași zi delegația Co
mitetului. Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a sosit la 
Sofia.

Pe aeroport oaspeții au fost 
întîmpinați de Encio Staikov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, Dimo Di- 
cev, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, șeful secției de poli
tică externă și relații inter
naționale a C.C. al P.C. Bul
gar, Sava Dîlbokov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, de 
activiști ai C.C. al P. C. Bul
gar.

(Agerpres)
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.... ...... .................... . ... —
Raidul nostru pe șantierul întreprinderii 

de construcții nr. 1 — Cluj

pînă acum 
menirii un 
ment unic 
pe măsură 
vor scurge veacu
rile și mileniile, 

va atrage, cu o forță extraor
dinară, privirile și atenția 
generațiilor, ca o vastă și in
vulnerabilă piatră de hotar 
între întuneric și lumină: 
este Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, căreia îi 
sărbătorim acum cea de-a 45-a 
aniversare.

De 45 de ani, sute de mili
oane de reflectoare, pornind 
din tot atîtea conștiințe ome
nești, cercetează neobosit, în- 
crucișîndu-și razele, celebra 
piață din fața Palatului de 
iarnă, arcada și porțile înalte 
de fier care, în acea noapte 
friguroasă și cețoasă, au cu
noscut cel mai măreț asalt din 
istorie. Conștiințele caută, prin 
spațiu și timp, explicația iz- 
bînzii proletariatului din ora
șul de pe Neva, explicația 
victoriosului marș al revolu
ției socialiste, mai întîi pe 
uriașul teritoriu al Rusiei, 
apoi de-a lungul a numeroase 
alte țări din Europa și Asia. 
Răspunsul poate fi înfățișat în 
multe volume masive care să 
țină seama de întreaga com
plexitate a situațiilor; dar 
esența lui poate fi cuprinsă și 
în cîteva cuvinte: Revoluția 
socialistă a fost, este și va fi 
invincibilă pentru că inima și 
creierul ei, crezul și temelia 
ei, steagul și ascuțișul armei 
ei a fost, este și va fi leni
nismul.

Zdrobind împotrivirea în
verșunată a coaliției care in
cludea toate forțele reacțiunii 
mondiale, de la foștii generali 
țariști — la bancherii Rotschild 
și ceilalți magnați ai finan
țe!, de Ia menșevici — la lor
dul Lloyd George , lordul 
Curzon și alți diferiți lorzi, de 
la anarhiști — pînă la pre
ședintele Statelor Unite, Wil- 
son și diverși președinți care 
i-au urmat, Marea revoluție 
Socialistă din Octombrie a 
rupt lanțurile exploatării pe 
a șasea parte a globului, a 
făurit primul stat al muncito
rilor și țăranilor, a dat o lo
vitură de nevindecat sistemu
lui mondial capitalist, a 
deschis întregii omeniri calea

eliberării. In toate încleștările 
dramatice din aceste patru de
cenii și jumătate, în fruntea 
poporului sovietic a fost parti
dul făurit de Lenin, întregul 
edificiu al societății sovietice 
a fost ridicat potrivit planuri
lor și concepțiilor marelui 
partid al lui Lenin.

Forța atotbiruitoare a leni
nismului, însuflețind milioa
nele de luptători și construc
tori, și-a pus pecetea pe rit
mul nemaicunoscut de dezvol
tare a Uniunii Sovietice care, 
într-un termen istoric extrem 
de scurt și in ciuda faptului 
că războiul civil, iar apoi mai 
tîrziu invazia hitleristă au 
provocat pierderi și pustiiri 
imense, a reușit să ajungă în 
fruntea progresului istoric, 
și-a creat un imens potențial 
industrial, a ocupat primul 
Ioc în lume în știință, în teh
nică și în nivelul de răspîn- 
dire a culturii. Triumful le
ninismului în acțiune apare 
vizibil în indicii acestei dez
voltări care cunoaște azi — 
pentru a nu aminti decît cî
teva exemple — o producție 
constructoare de mașini de 
peste 50 de ori mai mare de
cît în 1913 ; o reînnoire a ora
șelor și satelor colhoznice 
mulțumită căruia în numai 
cinci ani aproape un sfert din 
populația țării a primit locu
ințe noi; un sistem de învă- 
țămînt care antrenează Ia 
studiu mai bine de 50 000 000 
de oameni. Se realizează cu 
pași de gigant înfăptuirea 
vestitei formule leniniste : co
munismul = puterea sovietică 
+ electrificarea întregii țări; 
de Ia primele, modestele cen
trale electrice ale planului 
Goelro, deasupra căreia a vi
sat cu iuciditatea-i caracteris
tică întemeietorul partidului 
bolșevic și Statului Sovietic, 
pînă la cele peste 300 miliarde 
kWh ale producției de energie 
electrică existentă azi în 
U.R.S.S., și de aici la cele 
2 700—3 000 miliarde kWh pe 
care, cu aceeași luciditate, 
P.C.U.S. și poporul sovietic Ie 
prevăd și le planifică pentru 
producția de energie electrică 
a anului 1980 —- în toate a- 
ceste etape se citește același 
invincibil avînt al leninismu
lui tradus în viață. Ziua de 
muncă cea mai scurtă din

lume, amploarea fondurilor 
sociale, reducerea și perspec
tiva lichidării totale a impo
zitelor, tot ce se face pentru 
om, pentru binele omului în 
Uniunea Sovietică reprezintă 
fațetele de cristal care oglin
desc fidel orientarea leninistă, 
roadele politicii leniniste. Iar 
în ultimii cinci ani, mai pre
cis de la i octombrie 1957, le
ninismul, însuflețind știința și 
tehnica sovietică și-a înscris

„Scìntela tineretului"

în afară de unitățile sanitare 
publice, studenții din |ara noa
stră au la dispoziție o rejea sa
nitară destinată special pentru ’ 
ei, în care își îngrijesc în mod 
gratuit sănătatea. Astfel, în toate 
centrele universitare au fost or
ganizate circumscripții sanitare 
studențești, deservite de cadre 
dintre cele mai bune. La Bucu
rești, Cluj, lași și Timișoara func
ționează policlinici moderne, iar 
la București, Tg. Mureș și Galați

dispensară medicale, înzestrate 
cu aparatură pentru orice inter
venții de specialitate.

Tot pentru deservirea exclusivă 
a studenfilor, au fost create spi
tale în București și prevenforii la 
București, Cluj, lași și Timișoara.

Majoritatea unităjilor sanitare 
destinate studenților au fost do
tate anul acesta cu noi instalații 
și aparate medicale.

(Agepres)

Șantiere de locuințe la 
Copșa Mică

In orașul Copșa Mică s-au des
chis noi șantiere pentru construi
rea unor blocuri de locuit, care vor 
avea 225 de apartamente. Un nu
măr dintre aceste apartamente vor 
fi date in folosință pînă la 
tul anului.

sfirși-

Concurs pentru cel 
bun cămin cultural 

regiunea Crișana

mai 
din

Peste 1600 000 de vizitatori
la Pavilionul de Mostre

Peste 1 600 000 de vizitatori la 
Pavilionul de Mostre — aceasta 
este cifra pe care au indicat-o 
luni seara celulele fotoelectrice. 
Numai în cursul zilei de duminică, 
pavilionul a fost vizitat- de 186 688 
de persoane peste 30 000 au ve
nit din provincie, din aproape 
toate regiunile țării.

O mare parte din vizitatori au 
răspuns la invitația organizatori
lor de a-și spune cuvîntul asupra 
produselor ce vor apare în anul 
viitor în magazine : aproximativ 
150 000 de chestionare completate,

cuprinzînd mai multe sute de mii 
de propuneri și observații, un 
mare număr de aprecieri în cele 
peste 40 de 
pavilionului.

Sugestiile 
lorilor vor 
merțului și 
gerea produselor care vor fi puse 
în vînzare în anul viitor. De alt
fel, contractările au și început de 
cîteva zile chiar la pavilionul de 
mostre.

cărți de impresii ale

și observațiile vizita- 
orienta organele co
aie industriei la ale-

(Agerpres)

(Continuare în pag. a III-a)
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Eăfrinul oraș moldovean — lași — se îmbogățește cu construcții noi, moderne, elegante. Elocuri 
și flori. Fotoreporterul a surprins o secven|S din noul pe care-l întîlneșfi la fiecare pas.

f |j|||

W>- -

«• ? *

Comitetul regional pentru cultu
ră și artă Crișana a inițiat un con
curs „Pentru cel mai bun cămin 
cultural din regiune".

'Anunțîndu-și participarea la a- 
cest concurs, căminele culturale 
din raionul Gurahont și-au propus 
ca in perioada de iarnă să înfiin
țeze clte o brigadă artistică de 
agitație la fiecare gospodărie agri
colă colectivă, iar brigăzile știin
țifice să aibă cel • puțin două de
plasări pe lună.

Conferințe pentru perfec
ționarea cadrelor tehnice

ĂiIIIOL Ä f

Foto : N. STELOR1AN

La Timișoara s-a deschis un ci
clu de conferințe pentru perfecțio
narea inginerilor și tehnicienilor 
din Întreprinderile textile care fa
brică țesături: și alte articole din 
fire și fibre sintetice. Ciclul este 
organizat -la inițiativa Consiliului 
local al sindicatelor de către Co
misia inginerilor și tehnicienilor 
din cadrul . acestui consiliu, îm
preună cu - întreprinderile textile 
timișorene.

In afară de conferințe se orga
nizează și schimburi de experien
ță și demonstrații practice privind 
metodele de prelucrare a firelor și 
fibrelor sintetice.

(Agerpres)

trăvechi oraș al 
patriei — Clujul 
a căpătat cu deo
sebire în anii din 
urmă o înfățișare 
nouă. Lingă clă
diri ridicate cu

mulți ani înainte, se înalță 
blocuri noi, moderne, cu linii 
elegante. Noi șantiere de lo
cuințe sînt deschise în multe 
puncte ale orașului. în piața 
Abatorului constructorii înal
ță un grup cu șapte blocuri 
totalizînd 3,00 
te, multe din 
folosință.

Aplicînd 
trasate de 
rii clujeni 
tivității lor problema calită
ții, a durabilității, și a aspec
tului plăcut al locuințelor. în 
această direcție organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nizației de partid, au adus o 
însemnată contribuție.

Sînt multe fapte care arată 
că pe șantierul din piața A- 
batorului s-a pus un accent 
deosebit pe calitate. Metodele 
noi, înaintate, care se aplică, 
utilizarea unor materii și ma
teriale mai bune vin să în
tregească, să completeze efor
turile constructorilor. îngloba
rea în betonul pereților exte
riori a stratului termoizolator 
la cărămizile din beton spu
mos . (pe lîngă alte avantaje 
duce la înlăturarea anumitor 
defecte de tencuială), întrebu
ințarea cărămizilor „refracta
re” și „alsica”, planșe prefa
bricate, fășii cu goluri de di
ferite tipuri (asigură zidurilor 
o durabilitate mai mare), fo
losirea prafului hidrofob și a 
plăcilor prefabricate de 2 cm, 
a parchetului lamelar etc. — 
iată numai cîteva din meto
dele înaintate ce conduc spre

de apartamen- 
acestea date în

viață sarcinileîn
partid, constructo- 
pun în centrul ac-

Ritm mai intens, lucrărilor
agricole de toamnă!

In raionul Craiova
CRAIOVA (de la corespondentul nostru). —
In raionul Craiova, îra condițiile în care însămînfările sînf pe punctul 

de a fi terminate (peste 97 la sută din suprafața planificată a fost în- 
sămînțafă), la ordinea, zilei stă problema pregătirii terenului pentru cul
turile de primăvară și odată cu aceasta, efectuarea rapidă a arăturilor 
adinei și transportarea la cîmp a gunoiului de grajd. înfr-o serie de 
gospodării colective în general acolo unde munca a fost bine organiza
tă, folosindu-se la maximum mijloacele existente, arăturile adînci s-au 
efectuat deja pe însemnate suprafețe. Așa de pildă la G.A.C. Gubaucea 
s-a arat aproximativ 87 la sută din întreaga suprafață planificată. Cei 
din Bucovicioru au arat 72 la sută, Cîrcea, 72 la sută și exemple de 
acest gen se mai pot da. De reținut că toate aceste gospodării au termi
nat din vreme însămînfările și ca urmare toate forfele au fost dirijate 
la efectuarea rapidă a arăturilor. Paralel cu efectuarea arăturilor, pentru 
ridicarea fertilității solului, au fost cărate pe cîmp mai bine de 5 000 tone 
gunoi de grajd. Totuși, în întreg raionul, suprafafa arată este încă mică. 
Doar 16 241 ha față de 40 000 ha planificate. Sînt gospodării colective 
în care arăturile reprezintă suprafețe neînsemnate. Astfel, G.A.C. din

comuna Predești a arat numai 10 la sută din.suprafață, cea din Izvoru 
nici 9 la sută, iar în comuna Pleșoiu nu s-au efectuat deloc arături.

Este necesar să se intensifice ritmul arăturilor, munca să fie mult mai 
bine organizată, folosindu-se fiecare clipă bună de lucru. Timpul nu 
așteaptă. Iar colectiviștii știu din proprie experiență că ogorul nearat 
toamna, dă produejii mici la hectar.

Tinerii din gospodăriile colective, mobilizaji de organizațiile U.T.M., 
trebuie să-și aducă o contribuție importantă în această campanie, în 
special la transportarea gunoiului de grajd pe cîmp, folosind la maxi
mum toate atelajele gospodăriei.

In regiunea Crișana
CRIȘANA (de la coresponden

tul nostru).
Paralel cu însămînțările ulti

melor suprafețe, în 
raioane ale regiunii 
început pregătirea 
pentru însămînțările 
vară. Din suprafața planificată de

mai multe 
Crișana a 
terenurilor 
de primă-

208 780 de ha, mecanizatorii din 
S.M.T.-urile regiunii au executat 
arături adinei de toamnă pe mai 
mult de jumătate. Această lucra
re este într-un stadiu mai avansat 
în raionul Criț unde s-au arat 
pînă în prezent 16 869 de ha, 
ceea ce reprezintă 56,2 la sută

din suprafața planificată. Aceeași 
preocupare există și în raionul 
Ineu, unde suprafața pe care 
s-au efectuat arături adînci de 
toamnă este de 9 450 de ha — 
respectiv jumătate din suprafața 
planificată.

în complexul acestei lucrări 
un Ioc important îl ocupă în
corporarea în sol a îngrășăminte
lor naturale și chimice. în 
întreaga regiune au fost trans
portate și împrăștiate pe cîmp 
pînă acum 71 649 de tone de în
grășăminte naturale și 713 tone 
de îngrășăminte chimice.

Și la aceste lucrări locul de 
fruntași pe regiune le revine 
colectiviștilor din raionul Criș, 
care pînă acum au încorporat

(Continuare în pag. a Hl-a)

îmbunătățirea calității locuin
țelor.

Grija pentru calitate se face 
simțită mereu mai mult pe a- 
cest șantier. într-o vreme, par
chetul prezenta multe defi
ciențe. Constructorii de aici 
au avut un schimb de expe
riență cu cei din ~ 
Acum se folosește 
lamelar din lemn 
care, spre deosebire 
lemn de fag, nu se 
ză sub influența 
S-ar părea că acest lucru a 
rezolvat problema. Dar nu-i 
deloc așa. Cele două echipe 
de parchetari, preocupate con
tinuu de calitatea lucrărilor 
au înlocuit soluția pentru li
pitul parchetului cu un ames
tec de bitum iar amorsajul cu ' 
motorină. Rezultatul? Calita
te superioară, preț de cost 
mai mic cu 60 la sută.

Și mozaicarii își aduc con
tribuția în sprijinul executării 
unor lucrări de calitate supe
rioară, manifestă spirit crea
tor în muncă. Kenderessy Io- 
sif, Kenderessy Ana, Kis 
Vasile se străduiesc să impri
me modele cît mai frumoase- 
Pentru aceasta folosesc cu 
pricepere și fantezie cimentul 
alb și mozaicul colorat, între- 
gindu-și adevărata operă de 
creație cu o dungă subțire de 
sticlă obișnuită între bordură 
și cîmpul mozaicului.

Se pot enumera, firește și 
alte exemple care să reflecte 
respectul zugravilor, al zida
rilor, instalatorilor pentru lo
catarii acestor blocuri, pentru 
propria lor muncă. Printre a- 
ceștia mulți sînt tineri iar or
ganizațiile U.T.M. au pus în 
centrul activității lor proble
ma calității ca o chestiune de 
prestigiu și răspundere. Tine
rii au fost mobilizați în între
cerea socialistă, îndrumați 
să-și stabilească angajamente 
concrete. S-au organizat mai 
multe schimburi de experien
ță. Fruntașii au povestit din

KIRALY MARIA 
inginer la Secția de finisaj 

a întreprinderii de construcții 
nr. 1

I. RUS 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru regiunea Cluj

București, 
parchetul 

de stejar, 
de cel din 
deformea- 
umidității.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Un nou vas
lansat la apă

Constructorii navali gălățeni au 
lansat zilele acestea Ia apă un 
nou vas. Este vorba de un șlep de 
1700 de tone, al treilea de acest 
tel construit în șantier de la în
ceputul anului.

Pe cala șantierului slnt in con
strucție Încă 3 cargouri de 4 500 
tone și o motonavă de 2 000 de 
tone.

(Agerpres)
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Finala crosului „Să întîmpinăm 7 Noiembrie

1ER VEC
OȚUARII ere ma-

are d-

cursă în 
a-și ri-

ca-
Ju- 
au 
de

lirice, 
găsești 
impri- 

întregii

în Capitală s-a desfășurat

că unele reprezenta- 
a fost „Progresul” și 
reprezentativa șco- 
au respectat prea

In biblioteca sătească, comuna SI obozia,

leile parcului Ca
sei de cultură a 
tineretului din ra
ionul 23 August 
au găzduit dumi
nică dimineață fi
nalele pe Capita

lă ale crosului „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie”. Sute de 
tineri reprezentanți ai clubu
rilor Sportive raionale bucu- 
reștene au venit cu entuzias
mul caracteristic tinereții ca 
prin întrecerea și elanul lor 
să cinstească aniversarea Ma
rii Revoluții, Socialiste din 
Octombrie. Buna organizare a 
concursului, numeroșii specta
tori entuziaști care adesea 
s-au deplasat de-a lungul 
aleilor pentru a urmări mai

îndeaproape pe concurenți, au 
oferit întrecerii caracterul 
unei adevărate sărbători spor
tive.

Traseele crosului, situate 
într-un peisaj minunat, deo
sebit de variate și totuși ușof 
accesibile începătorilor fina- 
liști, au contribuit din plin la 
succesul competiției.

Disputarea celor patru 
tegorii de cros (junioare, 
niori, senioare, seniori) 
prilejuit întreceri dîrze.
cele mai multe ori victoria 
fiind cucerită pe ultimii me
tri ai cursei.

O caracteristică a tuturor 
probelor a fost tactica adop
tată de concurenți. Mai puțin 
decît în alți ani. participanții

Juniori participant! la finalele 
pe Capitală ale crosului ,,Să în. 
tîmpinăm 7 Noiembrie” — în 

pliră cursă.

nu au mai plecat In 
plină viteză, pentru 
sipi nerațibnal energia. Acea
stă judicioasă dozare a efor
tului. de importanță deosebită 
în alergările de fond, pe care 
au dovedit-o finalistii la cros 
se datorește în mare măsură 
atenției sporite pe care antre
norii de atletism au arătat-o 
începătorilor care s-au remar
cat în etapele precedente ale 
competiției.

Acest fapt este confirmat și 
de prezența la finală a unor 
antrenori de atletism cunos- 
cuți ca, de pildă, Rugină Gh., 
Ardeleanu A.. Tănăsescu 
Irena, Ciucă Victor, Naures- 
cu C., Ignișca Z.

La cîteva minute dună cursa 
senioarelor, fila- 
toarea Kadar Ema 
de la F.R.B. clasa
tă pe locul IV, 
spunea tovarășilor 
ei de muncă veniți 
să o încurajeze: 

„Am avut mul
te emoții pentru 
această cursă ! ; 
pînă acum nu am 
mai participat la 
crosuri și nici nu 
am bănuit ce mo
mente minunate 
îți oferă. Vreau 
să mă pregătesc în 
viitor cu multă 
conștiinciozitate și 
perseverență. De 
asemenea, voi că
uta să aduc alături 
de mine pe sta
dion cît mai mul
te dintre tovară
șele mele de mun
că“.

Desigur că do
rința tovarășei

Kadar de a duce o acti
vitate sportivă continuă nu 
este un caz izolat. Mulți din 
participanții de duminică de 
la cros îi împărtășesc gîndu- 
rile. Acum este rîndul activiș
tilor sportivi din asociațiile 
sportive, al antrenorilor de 
atletism și chiar din celelalte 
ramuri sportive, de a angre
na într-o activitate sportivă 
continuă și metodică cît mai 
multe elemente dotate care 
s-au remarcat în etapele a- 
castei competiții de masă și 
să le călăuzească pașii cu pri
cepere și răbdare spre culmile 
măiestriei sportive.

De mult folos a fost preve
derea regulamentului ca la a- 
ceastă competiție de masă să 
nu participe sportivii legiti
mați sau cu clasificare spor
tivă. Aceasta va trebui men
ținută și în edițiile viitoare 
cu toate 
tive cum 
mai ales
Iară, nu 
strict această prevedere.

Probele au fost cîștigate de 
Viorica Furnică (junioare), 
Florea Dumitru (juniori), Ma- 
ria Necula mioare) și N. 
Mustață (seniori). în clasa
mentul general pe echipe a 
învins clubul Metalul-23 Au
gust.

Finalele crosului „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie” au arătat 
încă o dată dragostea cu care 
tineretul nostru participă la 
competițiile sportive de masă 
organizate 
sărbători.

în cinstea marii

Foto : V. RANGA

Informații
sportivi"

/
• Selecționata romînă de hochei 

pe gheară aliată în turneu în R. S. 
Cehoslovacă a jucat cu reprezen
tativa orașului Banska Bystrica 
obținîncl victoria cu 1—0 (0—0 ;
1—0 ; 0—0). Unicul gol a fost în
scris de Andrei.

• Miercuri pc stadionul Repu
blicii de la ora 13,15 se va desiă- 
șuia Un COpltij fotbalistic. In pri
mul foc selecționata orașului Bucu
rești, alcătuită clin jucători care 
activează în campionatul orășe
nesc, va juca cu selecționata cat. 
B (seria 1). Apoi, selecționata cat. 
B (seria a Il-a) va Intîlni selecțio
nata cat. B (seria a Iil-a).

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor

Fiți Balaș a siabsliL un nou record 
mondial (juniori) fa haltere

Timp de trei zile la 
Giurgiu s-a desfășurat 
campionatul republican 
de haltere pe echipe. 
Au luat parte formații 
din București, Galați, 
Cluj și Brașov. Pentru 
a 11-a oară, titlul de 
campioană a țării a re
venit echipei Steaua 
București, cu 11 puncte,

urmată de Olimpia 
București.

O remarcabilă perfor
manță a realizat tînărul 
halterofil Fiți Balaș 
care a stabilit un nou 
record mondial de ju
niori, la categoria ușoa
ră, „stilul aruncat“, cu 
rezultatul de 142,5 kg.

(Agerpres)

Campionatul categoriei A de fotbal
Farul Constanța a realizat cel mai mare 

scor al etapei a ll-a a campionatului cat. A 
de fotbal desfășurată duminică. Jucînd pe te
ren propriu, fotbaliștii constănțeni au dispus 
cu 4—0 (4—0) de Progresul București, trecînd 
din nou în frUrtfSMl^amentului. Un meci 
deosebit de spectaculos, mai ales în final, a 
avut loc pe stadionul „23 August" din Capita
lă între Steaua și C.S.M.S. Iași. Oaspeții au 
obținut un nesperat rezultat de egalitate: 
2—2. în ultimele 20 de minute ei au făcut față 
cu succes atacurilor echipei gazde, evitînd în- 
frîngerea. Știința Cluj deși a avut avantajul 
terenului a cîștigat cu greu 1—0 (0—0) partida 
cu Crișana Oradea, unicul punct fiind înscris 
în minutul 62 de Mărcu. Două puncte prețioa
se a obținut U.T. Arad învingătoare cu 2—0 
în fața echipei bucu^eștene Rapid. Susținînd,

de asemenea, meciurile „acasă“ Petrolul Plo
iești a întrecut cu 3—0 pe Viitorul București, 
iar Dinamo Bacău a învins cu același scor pe 
Minerul Lupeni.

In clasament Farul totalizează acum 14 
puncte, și este uri^tă d# Știința Cluj și Ști
ința Timișoiiră cu cît’e'’ 13 puncte. Etapa vii
toare programează derbiul bucureștean Steaua- 
Dinamo. Liderul clasamentului, Farul, va juca 
în deplasare, la Iași cu C.S.M.S.

După meciul Steaua-C.S.M.S. Iași, pe sta
dionul „23 August“ s-a desfășurat jocul inter
național dintre echipa Dinamo București și se
lecționata olimpică a R. P. Bulgaria. Au cîș- 
tigat cu 2—1 (1—1) fotbaliștii bulgari.

(Agerpres)

în orașul Timișoara
Din inițiativa „ _______  __

nicile trecute, peste 2 800 tineri din orașul Timișoara au participat 
la acțiunea de colectare a fierului vechi. Ei au putut fi întîlniți în 
toate cartierele orașului adunînd cu grijă fiecare bucățică de fier 
vechi.

în această acțiune — care s-a soldat cu 21 tone fier vechi adunate 
— s-au evidențiat organizațiile U.T.M. de la școala UCECOM, școala 
profesională Electromotor, Școala medie nr. 5, precum și tinerii 
Ioan Macovei, Nicolae Doca, Cosma Bujor, Elena Oprea, Doina Stă- 
niș și alții.

comitetului orășenesc U.T.M., într-una din dumi-

MIHAI VIZITIU 
activist U.T.M.

La Uzina metalurgică Teleajen
Tinerii din Uzina 

Teleajen, mobilizați 
nizațiile U.T.M., au 
obțină un frumos succes 
acțiunea de colectare și 
dare a fierului vechi.

Pînă la sfîrșitul trimestru
lui III al acestui an, ei au 
reușit să colecteze peste 900 
tone de fier vechi, depășind 
astfel cu peste 400 tone an
gajamentul anual, obținînd 
economii în valoare de 57 368 
lei. Pină la sfîrșitul acestui 
an ei s-au angajat să mai co
lecteze încă 200 tone fier 
vechi. , . . ,

In această acțiune s-au evi
dențiat tinerii din secțiile ca- 
zangerie, prelucrare și mon
taj, iar în mod excepțional 
tovarășii: Ivan Alexandru se
cretarul comitetului U.T.M., 
Drăghici Carol, Zaharia Md- 
ria, Mihai Ion, Boba Elena, 
Cernat Ion, Dragomir Petre, 
Iordache Nicolae, Olteanu Ion 
și alții.

Datorită

mecanică 
de orga- 
reușit să 

în 
pre-

muncii lor neobo-

1 !
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In Roman

DE TOAMNA
mai ușor să rea- 

; lizezi în cadrul 
i unui film mgmen- 
| te poetice dispa- 
' rate, scurte inter- 

mezzo-uri 
decît să

acea idee capabilă să 
me unitate poetică 
lucrări cinematografice. Rea
lizatorii micului poem „Po
veste de toamnă“ au găsit-o. 
Și acesta e meritul lor. Un 
aspect tragic al războiului 
trecut : lagărele naziste de 
exterminare le-a sugerat ci
neaștilor ideea rezistenței dra
gostei în fața morții, continui
tatea vieții chiar în condi
țiile de sălbatică ofensivă a- 
supra ei. Exprimarea sa artis
tică e concentrată și, mai 
ales, specific cinematografică. 
De-a lungul cîmpului străjuit 
de sirmă ghimpată, tîrîndu-se 
cu nesfîrșite precauții spre a 
nu fi surprinși în conul de lu
mină al reflectorului, doi ti
neri deținuți înaintează spre 
punctul ciudat de întîlnire. In 
fața gardului de sîrmă elec
trică ce-i separă unul de celă
lalt, și pe amîndoi de viață, 
de libertate, se privesc înde
lung, nu se recunosc. — Ser- 
ghei? — Nu, Tudor. — Maria? 
— Nu, Janette. — Unde e ea?

site și pline de entuziasm, or
ganizația U.T.M. din această 
uzină s-a situat pe loc frun
taș, în orașul Ploiești, în ac
țiunea de colectare a fierului 
vechi-

GHEORGHE DINESCU 
corespondent voluntar

Una din duminicile lunii octom
brie a fost declarată ziua strîn- 
gerii fierului vechi în orașul 
Roman.

Sute de pionieri și elevi spri
jiniți de tovarăși profesori au 
colectat din gospodăriile lor și 
ale vecinilor însemnate cantități 
de fier vechi;

Numai elevii și pionierii Școlii 
de 8 ani nr. 3 au colectat 2 000 
kg fier vechi evidenfiindu-se cla
sele a V-a B, a Vl-a A și B și 
altele, precum și un mare număr 
de elevi.

în urma acestei aejiuni, în în
tregul oraș s-a colecta) în dumi
nica resDectivă peste 10 000 kg 
fier vechi.

VIRGINICA PJNTILIE
funcționară

In schela de extracție Moșoaia
Colectivul schelei de extracție Moșoaia — raionul Vedea a 

colectat și expediat otelăriilor în cele trei trimestre ale acestui an 
147,2 tone de fier vebîii 'și 38,tone fontă Veche.

La aceste rezultate frumoase o contribuție însemnată și-au adus-o 
tinerii care — alături de ceilalți muncitori — au ttrînS însemnate 
cantități de fier și fontă veche. Așa, de pildă, utemiștii din orga
nizația de bază U.T.M. nr. 1 au colectat într-o singură zi 8 000 kg 
fier vechi. Acțiuni asemănătoare au inițiat și celelalte organizații 
U.T.M. din schelă.

FLORIAN NEGOIESCU
ehectrician

Privirea fetei urmărește 
tremură rotocoalele de fum 
negru ce se înalță din 
toriul lugubru.

— Și el ? Bărbatul 
ceeași reacție mută în fața 
cumplitei mărturii a morții 
celor pe care vin să-i înlo
cuiască astăzi, în semn că via
ța nu poate fi ucisă.

— Un dar de la el pentru 
ea. Și micul pieptene aduce 
aminte femeii de o femini
tate de mult uitată, de o co
chetărie cîndva firească- ce a- 
pare — în aceste condiții — 
cu atît mai tragică. Sirena în
trerupe — sinistru avertisment 
— confesiunea tinerilor, fuga
rul lor moment de intimitate.

Cu simplitate, (scenaristul 
și regizorul Traian Fericeanu) 
folosește elipsa cinematogra
fică ; el sugerează spectatoru
lui numai prin cîteva ele
mente sfîrșitul tragic al po
vestirii : la gardul de sîrmă 
apar acum alți tineri, figuri 
asprite, maturizate de sufe
rință.

Foarte bine alese aceste ca
pete de expresii. Neavind de 
rostit decît puține cuvinte, jo
cul actorilor lulia Vraca și 
N. Enache se rezumă la o pri
vire încărcată de durere și 
speranță.

Pe o linie stridentă, mult în
groșată, a mers regizorul în 
sugerarea caricaturală a cu
plului nemțesc, păzitorii lagă
rului. Cisme grosolane, moti
vul muzical grotesc, rîsul tri
vial amplificat prin reverbe
rații',■ •amănuntul cu bijuteriile 
și tîrgul josnic încheiat fac 
parte din arsenalul de banale, 
ieftine procedee cinematogra
fice. Numai în acest punct mă 
întîlnesc cu părerea exprima
tă în „Informația Bucureștiu- 
lui“. In rest, recenzentul n-a 
sesizat calitatea esențială a 
miniaturii cinematografice : 
laconismul, expresivitatea ob
ținută prin sintetizarea ele
mentelor cinematografice.

Efectele plastice și sonore 
nu mi se par deloc artifi
cioase, gratuite; dimpotrivă 
ele susțin simplu și convingă
tor, într-un limbaj economic, 
ideea. Poate uneori pueril, 
stîngaci repetat, lelt-motlvul 
cu cismelă, ori cel cu ro
tocoalele de fum, dau senza
ția improvizației. In ansamblu, 
însă, se creează o imagine ci
nematografică unitară, de sin
teză, capabilă să emoționeze. 
Finalul „Povestirii“ afirmă 
încrederea optimistă în pu
terea omenească de regene
rare, în triumful sentimentu
lui creator asupra instinc
tului orb de distrugere, în 
triumful vieții asupra morții.• Utemiștii de ta

-•-------- ALICE MANOIU

(Agerpres)
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Combinatul forestier 
Gherla au colectat în 
ci leva ore din timpul 
lor liber 350 kg fier 
vechi pe care l-au 
predat I.C.M. (PREDA 
1ULIU — muncitor).

I în
„Chi- 

De 
„Cea 

(crescă- 
legumiculfori,

• In primele 
ale acestei luni . 
miști! din comuna Ba- 
sarabi au colectat 1 000 
kg fler vechi (CARA- 
BINERU CORNEL — 
lăcătuș).

• Jocurile etapei a 12-a a cam
pionatului cal. A de fotbal progra
mate în Capitală so vor desfășura 
astfel: sîmbătă de la ora 13 pe 
stadionul Republicii, Rapid va in
timi pe Viitorul iar duminică de 
la aceeași oră pe stadionul „23 
August" Steaua va juca îti compa
nia echipei Dinamo București. A- 
cest meci se joacă in deschidere 
la întîlnirea internațională de 
rugby dintre reprezentativele R. P. 
Romlne și Franței cară va Începe 
Ia ora 15.

• In sala Dinamo din Capitală 
s-au desfășurat duminică ultimele 
meciuri ale turneului internațional 
masculin de baschet. Iată rezulta- 
telș întciiisirăte : R. D. Germană— 
R. P. Romîrtfi 66 66; Iugoslavia 
B—R. P. Rorniuă (tineret) 70—59.

Clasamentul final: 1. R. P. Ro- 
mină 4 plinele ; 2. Iugoslavia 4
puncte ; 3. R. P. Romînă (tinerel) 
2 puncte ; 4. R. D. Germană 2 
puncte.

...Au intrat cu toții In sală. 
Erau peste 60 de tineri și pri
veau îndelung tablourile acestei 
interesante expoziții. Din cînd în 
cînd profesorul Gheorghe Alexan- 
drache, directorul căminului cul
tural, le dădea explicații.

In ziua aceea de duminică a- 
proape toți colectiviștii din Pri- 
bești, raionul Vaslui, au vizitat, 
„la ei acasă“ expoziția de artă 
plastică a pictorilor din lași. Mai 
apoi, expoziția a fost mutată în 
altă comună și admirată de alți 
și alți colectiviști tineri și vîrst- 
nici.

...într-o sîmbătă dis-de-dimi- 
neafă, vreo patruzeci de colec
tiviști tineri și vîrstnici s-au urcat 
într-unul din autocamioanele gos
podăriei și s-au dus la lași, în 
excursie. Au vizitat casa memo- 
rială „llie Pintilie", muzeele 
.Palatul culturii, Bojdeuca 
Creangă din țicău. Duminică au 
luat parte la un spectacol te s-a 
dat la casa tineretului, au făcut 
o plimbare

din 
lui

i prin oraș minunîn- 
du-se de construcțiile sale noi 
și după-amiază au fost la un 
meci. în sat, tinerii Constantin

Bichir, Elena Croncea, 
Enea, Ștefan Trilan și 
erau așteptați cu nerăbdare, 
doua zi seara, în cadrul 
tii organizată la cămin ei 
vestit ce au văzut, ce au 
în excursia de două zile

...O altă seară. Inginerul agro
nom Mircea Perju le vorbește 
colectiviștilor despre importanța 
cursurilor agrozootehnice de 3 
ani. Cîfiva colectiviști fruntași 
iau cuvîntul demonsfrînd „pe viu“ 
obținerea unor producții agricole 
ridicate datorită folosirii agrofeh 
nici! înaintate.

Am înfățișat trei momente. Ele 
sînt reprezentative pentru activi 
fatea căminului cultural din Pri 
beșfi. Activitatea care se organi 
zează la căminul cultural vine îi 
sprijinul răspînditii Experiențe 
înaintate în muncă, răspunde se
tei de cultură a tinerilor, contri 
buie la formarea și dezvoltare; 
conștiinței socialiste, 
de forme folosite, 
fac ca aproape în fiecare 
tinerii Să se îndrepte cu zecile 
spre căminul cultural. Conducerea 
căminului manifestă multă grijă

Vațietatet 
ineditul lo> 

seară

..

: ■
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• Cel 30 de utemiști 
din cadrul sectorului 
Întrețineri electrice — 
secția Bluming-semifa- 
bricate a Combinatu
lui siderurgic Hune
doara — du colectat 
într-o singură zi pes
te 12 500 kg fier vechi 
pe care l-au Încărcat 
In vagoanele C.F.U. și 
l-au expediat oțelăriei. 
S-au evidențiat tinerii 
Gheorghe Goia, Traian 
Alăman, Petre Cărun
ții, Andrei Kir și alții 
(F1LIP STELIAN — 
strungar).

• Tinerii de la Fa
brica de cărămizi si 
țiglă din comuna Bir- 
sa, raionul Gurahonj, 
au colectat pînă acum 
5 000 kg iier vechi. Ei 
s-au angajat ca pînă 
la sfîrșitul anului să 
mai strîngă încă 3 000 
kg fier vechi 
DOR CRIȘAN 
lectivist).

• Utemiștii 
muna Salcia, 
Tr. Măgurele, 
tării să siringă fiecare 
intr-o săptămină cile 
25 kg de fier vechi. 
La sfîrșitul săptămlnii 
s-a făcut totalul : 
4 500 kg lier vechi. 
(MARIN T. IEPURE — 
elev).

în cadrul Școlii tehnice horti
cole, Valea Călugărească, se 
pregătesc tehnicieni horticoli 
și maiștri viticultori, necesari 
gospodăriilor agricole de stal 
și colective. în fotografie : 
prof. ing. Nicolae Petrescu 
la o oră de studiu pomologic 

al organelor pomilor.
Foto : AGERPRES

folosiți cu încredere 
produsele fcbricii 
REPUB

pentru ca activitățile pe care le 
organizează să vină în sprijinul 
direct al consolidării economico- 
organizatorice a gospodăriei co
lective.

Acum, pentru perioada de iar
nă, căminul cultural și-a alcătuit 
un plan de muncă bun, cu inte
resante activități de masă. In 

' laja gospodăriei colective se 
pun sarcini importante : sporirea 
producției animale și vegetale, 
ridicarea nivelului de cultură și 
profesional al colectiviștilor. A- 
gricultura nu mai poate fi fă
cută „cum am apucat“ ci după 
știință. 1n îndeplinirea acestor 
sarcini un eficient sprijin poate 
să-l dea și căminul cultural. Spi
cuim cîteva dintre activitățile pre
văzute în planul căminului pentru 
această perioadă : seri de calcul 
între brigada I și a ll-a de cîmp 
la cultura griului ; o vizită cu 50 
de tineri colectiviști la stațiunea 
experimentală de la Podul lloaie, 
unde se vor studia posibilitățile 
ca producțiile mari de grîu să 
devină producții obișnuite (întorși 
acasă vizitatorii vor avea o dis
cuție cu toți tinerii colectiviști

prilej
(odele folosite de ei în gospo
dărie cu metodele folosite de 
stațiunea experimentală și rezul
tatele înregistrate), călătorii pe 
harta raionului, regiunii și patriei 
în scopul cunoașterii realizărilor 
regimului nostru democrat-popu
lar ; excursii ale colectiviștilor la 
lași, la Bîrlad, pe Valea Prahovei 
(urmate de discuții, la cămin, în 
cadrul unor seri anume organi
zate pe tema : Ce am văzu* și 
am învățat în excursie). La cămin 
vor fi organizate și două expozi
ții cu caracter permanent : o ex
poziție agricolă care va cuprinde 
produsele obținute 
expozifie a cărții, 
va avea două mari

de G.A.C. și o 
Expoziția cărții 

___ _________  sectoare : unul 
cuprinzînd cărți agrozootehnice 
care să folosească elevilor 
de la cursurile agrozootehnice 
de 3 ani, iar celălalt cărți 
de literatură beletristică care să 
vină în ajutorul tinerilor ce s-au 
înscris la concursul „Iubiți car
tea". Serile științifice ocupă un 
loc de seamă în planul de mun
ci al căminului pentru perioada 
de Iarnă, lată cîteva teme ale a-

cesfor seri : „Cum se determină 
starea timpului", „Folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice“; 
„Succesele Uniunii Sovietice 
cucerirea spațiului cosmic", , 
mia în folosul agriculturii", 
asemenea, serile tematice : 
mai frumoasă meserie" 
lori de animale, 
viticultori, mecanizatori) „Muzica, 
prietena noastră“; „Ce înseamnă 
să-ți iubești gospodăria colecti
vă” ; „Gospodăria noastră peste 
5 ani".

Un alt important capitol al 
activității de masă îl ocupă săr
bătorirea fruntașilor din brigada 
viticolă, o întîlnire cu președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular raional, întîlnire cu 
mai bătrîn om din sat, î. 
cu scriitori din lași efc.

Căminul cultural are un , 
de radio, la colțul roșu al 
dariei se găsesc alte două. 
audiție muzicală Enescu, 
de muzică 
și o audiție urmată de comenta
rii a unei piese da teatru trans
mise Ia radio se vor buturs de 
asemenea, de numeroși parflci-

aparat 
gospo- 

O 
audiții 

populară romîneasci

panfi. Conferințele, serile literare, 
programele artistice prezentate 
de brigada de agitație și echipa 
de dansuri — care au activat și 
în vară — și cele prezentate de 
corul și echipa de teatru — care 
s-au reorganizat în prezent — 
vor constitui o activitate perma
nentă pe timpul iernii.

Pentru ca această gamă largă 
de activități să se poată desfă
șura din plin, pentru ca la cămin 
să poată lua parte în permanență 
marea majoritate a colectiviștilor, 
sfatul popular și conducerea că
minului s-au îngrijit din timp, la 
indicația organizației de partid, 
de pregătirea localului căminului. 
Astfel, la cămin s-a amenajat o 
nouă sală, s-a zugrăvit, s-au in
stalat raliuri și dulapuri pentru 
bibliotecă. Peste cîteva zile, loca
lul destinat căminului va arăta ca 
un adevărat lăcaș de cultură, îm- 
biindu-te să-i treci pragu' cu 
drag și cu multă plăcere.

CONSTANTIN SLAVIC 
corespondentul „Scinteli tine
retului" pentru regiunea Iași

*
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In întreaga țară a început 
primirea abonamentelor ia

pentru anin 1963

Reînnoiți-vă din timp abonamentele la publicațiile preferate 
pe 6—12 luni. Abonamentele se primesc la oficiile poștale, 
factorii poștali și d fuzorii de presă din întreprinderi 

instituții. 5Ì î
J



Vizitele delegației
Sovietului Suprem

al
Luni la amiază membrii dele

gației Sovietului Suprem »1 
U.R.S.S., au fost oaspeții mefalur- 
giștilor de la uzinele bucureștene 
„23 August“. Ei au fost însoțiți de 
Avram Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Sfat, Al. Boabă, se
cretar al Marii Adunări Naționale 
și de reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

Le începutul vizitei, în sala de 
consiliu a conducerii uzinei, di
rectorul general A. Bozgan a vor
bit oaspeților despre dezvoltarea 
întreprinderii în anii puterii popu
lare. Membrii delegației s-au in
teresat îndeaproape de unele as
pecte ale muncii colectivului de 
aici. In timpul vizitării principale
lor secții 
cunoștință 
cesul do 
vorbă cu 
ingineri.

In marea hală de mecanică a 
avut loc apoi o întîlnire cu mun
citori, tehnicieni și ingineri. Cei a- 
proape 2 000 de participanți au 
primit Cu căldură pe solii poporu
lui sovietic. In numele colectivu
lui întreprinderii, membrii dele
gației au fost salutați de Gh. 
Stoica, membru în comitetul sin
dicatului.

A luat apoi cuvîntul inginerul 
șef al uzinelor, Petre Turcu, care 
a spus printre altele : „Intîmpi- 
nîndu-vă cu dragoste ne expri
măm bucuria față de succesele 
istorice obținute de poporul so
vietic în construirea comunismului, 
în înfăptuirea mărețului program 
elaborat de cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Rezultatele obținute în dezvol
tarea țării noastre, sînt insepara
bil legate de ajutorul multilateral, 
de marele sprijin pe care Uniunea 
Sovietică îl acordă țării noastre.

In timpul vizitei, a spus în con
tinuare vorbitorul, ați putut vedea 
realizările colectivului nostru, ca 
și perspectivele sale de viitor. 
Toate succesele noastre se dato- 
resc politicii înțelepte a partidu
lui, datorită căreia și uzina noa
stră și-a schimbat structural 
șarea“,.

In zilele noastre pacea și 
lismul sînt de nedespărțit 
spus în încheiere irig. Petre 
Țara, noastră, întregul 
popor, este alături de 
unea 
toate acțiunile ei îndreptate spre 
asigurarea păcii în lumea întreagă. 
Oamenii muncii din uzina noastră,

aie uzinelor, ei au luat 
îndeaproape de pro- 
producție, au Stat de 

muncitori, tehnicieni și

alături de întregul nostru popor, 
au aprobat pe deplin. Declarația 
guvernului sovietic și Declarația 
guvernului R. P. Romîne cu privire 
la ultimele evenimente din Marea 
Caraibilor. Opinia publică mon
dială și-a exprimat profunda ade
ziune tafă de politica înțeleaptă, 
fermă, de salvgardarea păcii, a 
guvernului Uniunii Sovietice".

în numele delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a vorbit G. I. 
Ciogovadze, deputat în Sovietul 
Uniunii, președintele Consiliului 
Economiei Najionale a R.S.S. Gru
zine care a spus printre altele:

„Sîntem bucuroși să cunoaștem 
mai îndeaproape realizările rerhar- 
oabiile ale poporului romîn în con
struirea socialismului. Totul arată 
că llomînia nouă înaintează cu 
pași gigantici înainte. Istoria nu 
cunoaște exemple ca vreun stat 
capitalist să se dezvolte în ase
menea ritm cum se dezvoltă și 
înflorește R.P. Romînă. Succesele 
strălucite ale R. P. Romîne în dez
voltarea economiei și culturii se 
datoresc liniei juste a Partidului 
Muncitoresc Romîn, politicii înțe
lepte pe care o duce C.C. al 
P.M.R., în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ritmul înalt al dezvoltării eco
nomiei fărilor lagărului socialist — 
a spus în continuare vorbitorul — 
este o legitate istorică. Mulțumită 
avantăjeldr sisternului economic 
socialist, Uniunea Sovietică, în 
întrecerea economică cu (ările 
capitaliste, a obținut ritmuri mai 
înalte da dezvoltare a ecorlomiei 
decît cele mâi dezvoltate puteri 
capitaliste. Acum, ihdustfiâ noa
stră, știința și tehnica noastră, au 
ajuns la un asemenea nivel îneît 
să putem Să înaintăm înfr-un ritm

U. R. S
comuniste tn

P.C.U.S.

mult mai rapid pentru realizarea 
scopurilor fixate de mărețul, pro
gram a| construcției 
țara noastră adoptat da cel de-al 
XXII-lea Congres al ’

Realizările remarcabile ale oa
menilor muncii romîni și sovietici 
— a spus în încheiere G, I. Cio- 
govadze — constituie o mărturie 
ă puterii crescînde a țărilor noa- 
sfre și a întregului lagăr socialist.

Întîmpinat cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul G. G. Abramov, care a 
subliniat că primirea Călduroasă 
și cordială făcută de muncitorii 
Uzinei „23 August” membrilor de
legației Sovietului Suprem al 
U.RiS.S. reprezintă o ilustrare a 
prieteniei sincere, și frățești, din
tre popoarele R. P. Romîne și a 
Uniunii Sovietice bazată pe co
munitatea de idei și de țeluri, 
construirea socialismului și comu
nismului.

în amintirea vizitei tăcute în 
uzină,, conducătorul delegației so
vietice a oferit în dar colectivului 
un bust al lui V. I. Lenin.

Întîlnirea s-a încheiat cu o 
caldă și puternică manifestare de 
prietenie. Cei prezenți 
fioriat îndelung pentru 
rorriîno-sovietică, pentru 
ìntréaga lume.

★
în cursul aceleiași zile membrii 

delegației îrsoțiți de tovarășii 
Avram Bunaciu, Al. Boabă, de 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice au vizitat Studioul ci
nematografic „București“ precum 
și cel de-al IV-lea Pavilion de Mo
stre, unde au fost întîmpinați de 
tov. Ana Toma, adjunct al mi
nistrului comerțului interior.

au ova- 
prietenia 
pace în

(Agerpres)
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înfăfi-

socia- 
— a 
Turcu. 
nostru 

Uni- 
sprijină
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•Manifestări culturale 
cu prilejui

Lunii marii prietenii
In Capitală și în țară au 

continuat duminică și luni 
numeroase 'manifestări cultu- 
ral-artistice consacratei. Iamii 
prieteniei romîno-soviețice. ■

La Casa de cultură a tine
retului „23 August“ a avut loc 
duminică dimineața o adunare 
a pionierilor dedicată Casei 
de cultură „Morozov“ din ra
ionul Triohgornaia Manufac
tura din Moscova, ia care au 
asistat pionieri și profesori 
sovietici aflați în țara noastră. 
Cu acest prilej, s-a trimis o 
scrisoare de prietenie Casei 
de cultură „Morozov" și pio
nierilor din raionul Triohgor
naia Manufactura.

Academia R. P. Romîne a ți
nut luni după-amiază o șe
dință festivă consacrată împli
nirii a 45 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

Au participat numeroși aca
demicieni, membri corespon
denți ai Academiei, cercetători 
științifici și alți oameni de ști
ință-

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Athanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne.

Uniunea Scriitorilor din 
R. P. Romînă a organizat în 
după-amiaza zilei de luni la 
Casa Scriitorilor din Capitală 
o seară literară consacrată 
sărbătoririi zilei de 7 Noiem
brie.

Studenții și profesorii Con
servatorului „Gheorghe Dima" 
din Cluj, au prezentat pentru 
salariații Întreprinderii de 
mobilă, în sala clubului „Li
bertatea“, un concert vocal și 
instrumental cu lucrări 
Ceaikovski, Grieg, 
Enescu și Balakirev.

La manifestările 
de Luna prieteniei 
sovietice, în regiunea 
doara, au participat 
acum 250 000 de mineri, 
derurgiști, țărani colectiviști 
și alți oameni ai muncii.

I entru JuȚes Pera- 
I hirn, cartea lui 
■ John Ifeed „Zece
I zile care au zgu-
I dult luhieâ” este 
I un punct de ple
care. Autenticita

tea evocării istorice i-a Oferit 
graficianului materialul de 
fapte despre Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie': 
Pornind de la informația is
torică, Perahim a realizat un 
ciclu de gravuri care; deși îm
prumută titlul cărții, are o 
Viață și o valoare indepen
dentă fiindcă reușește să re
dea, cu mijloacele graficii, 
sensurile epocale ale eveni
mentului. Perahim — acest 
inare maestru al expresiei, 
laconice — a reușit șă 
facă din fiecare imagine a 
ciclului său un manifest plin 
de patos revoluționar, un do
cument credincios istoriei, au
tentic, obiectiv.

Prima dintre cele două gra
vuri poartă titlul „Vladimir 
Ilici Lenin”. Compozițional, e

desfășurată în două planuri 
strict definite, contrastante ca 
depărtare, care reușesc prin 
suprapunere să dea însă di
mensiunea grandiosului. Pla
nul secund înfățișează insu
recția armată. Prin Piața Pa
latului din Petrograd aleargă 
într-0 mișcare ritmic repetată, 
care traduce unanimitatea 
elanului poporului în Revolu-

RT DE
ție, muncitori înarmați, mari
nari, soldați. Iar în primul 

. .plan,, ;încadrând cîmpul pagi
nii, este gravat Lenin. Vladi- 
mir Ilici nu vorbește. între 
gestul său larg și mișcarea 
maselor din al doilea plan 
este o legătură directă. Lenin 
este aici conducătorul parti
dului bolșevic, care îmbină 
clarviziunea istorică genială

Membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S. vizitînd noul șan
tier de locuințe din Floreasca

In£oi*mațH
Duminică s-ău încheiat lu

crările celei de-a opta sesiuni 
științifice a cadrelor didactice 
de la Institutul de construcții 
din București.

*
Ambasadorul R. 

în R. P. Romînă, 
a oferit duminică 
ză un cocteil cu prilejul vizi
tei în țara noastră a 
gației Uniunii Scriitorilor 
R. P. Ungară.

La cocteil au luat parte 
prezentanți ai Comitetului 
Stat pentru Cultură și Artă,

ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Uniunii Scriitorilor, 
oameni de cultură și artă, zia
riști.

de
Glinka,

prilejuite 
romîno- 

Hune- 
pînă 

si-

(Agerpres)

P. Ungare 
Jenö Kuti, 
după-amia-

★

Teatrul 
a avut 

premiera

Muncitoresc 
loc duminică 

unei noi lu- 
origi-

dele-
din

re
de

La 
C.F.R. 
seara 
crări din dramaturgia 
nală — piesa „Corabia cu un 
singur pasager“ de Dan Tăr- 
chilă. Piesa este pusă în sce
nă de regizorul 
iar decorurile 
sînt semnate 
Bassa-Crîșmaru.

Mihai Dimiu, 
și costumele 
de Eugenia

(Agerpres)

E R A H I M

cu o uriașă capacitate organi
zatoare. Suprapunînd cele 
două imagini, artistul reușește 
să exprime, prin limbajul 
graficii un adevăr funda
mentat : Revoluția Socialistă 
din Octombrie a fost o revo
luție a poporului care, sub 
conducerea partidului, a înlă
turat exploatarea și a deschis 
o eră nouă în istoria omenirii,

PRIVI
era triumfului socialismului 
și comunismului.

Cea de a. doua gravură se 
intitulează „Imprăștierea ma
nifestelor”, 
mod logic, 
conținutul celei dintîi. 
cîmpul negru se detașează în 
centru un camion cu faruri 
aprinse în noapte, un grup de 
oameni aruneînd manifeste, 
care, răspîndite, devin o pată

Ea continuă în 
plastic, evident, 
............... Din

mare de lumină. în primul 
plan trei personaje., un mun
citor, un soldat, o femeie ci
tesc chemarea proaspăt tipă
rită. Fiecare om din grup sin
tetizează un moment, o ipo
stază în înțelegerea cuvîntu- 
lui pe care partidul îl adre- 
setază poporului.

Simbolica fiecărei imagini 
este foarte concisă. Dar înlăn
țuite, piesele ciclului se com
pletează una pa alta.

Profunzimea înțelegerii rea
lității a făcut ca ciclul lui 
Perahim să exprime concluzia 
invincibilității poporului con
dus de partid în revoluția 
socialistă. Folosind tensiunea 
agitată a contrastului dintre 
alb și negru, o succesiune ra
pidă și închegată de imagini, 
Perahim lasă 
o mărturie a 
bile surse de 
pe cara arta 
în patosul revoluționar ți 
avîntul unanim al poporului 
tn Marea Revoluție Socialistă.

Ciclul a fost lucrat în anul 
1958 și 
de artă 
dallste 
toamna 
cova.

în arta plastică 
acelei inepuiza- 
creații puternice 
militantă o află

IN EDITURA POLITICĂ
A APĂRUT BROȘURA:

Republica Populară
Romînă

0,50 lei48 pag.

la Expoziția 
a țărilor so- 
av.ut loc în 
an la Mos-

expus și 
plastică 

care a 
aceluiași

MARIANA OELAO

(Urmare din pag. I)

Un aspect de la întîlnirea pio
nierilor sovietici cu pionierii 
din Capitală, care a avut loc 
la Casa de cultură a tineretu
lui din raionul „23 August".

Foto î AGERPRES

Broșura răspunde la o 
seric de probleme legate de 
orînduirea social-economică 
a țării noastre, de organele 
puterii și ale administrației 
de stat, de democratismul 
orînduirii noastre socialis
te. Materialul cuprinde și 
unele date generale legate 
de țara noastră cum ar fi : 
așezarea, relieful, împăr
țirea administrativă.

Leninismul — steagul
Revoluției Socialiste

(Urmare din pag. I)

nemuritorul nume și în spa
țiile cosmice : a trimis steaua 
roșie cu secera și ciocanul 
împrejurul Soarelui și al Lu
nii, și-a trimis apoi eroicii soli, 
comuniștii Gagarin, Titov, Ni- 
kolaev și Popovici care, prin 
zeci de 
trăite 
pentru 
umane 
omenești ; a lansat în sfirșit, 
în aceste zile, primul său tri
mis automat spre Marte.

înaripat de ideile leniniste, 
poporul sovietic își concen
trează energiile uriașe la con
strucția desfășurată a comu
nismului cu certitudinea, 
înscrisă în Programul adoptat 
de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., că actuala generație 
de oameni sovietici va trăi în 
comunism.

Dacă navele cosmice cu în
semnele glorioase ale muncii 
eliberate dau ocol la mari 
înălțimi planetei noastre, 
ideile lui Octombrie îi fac în
conjurul pe pămînt. După ce, 
din teorie științifică, socialis
mul a devenit în practică o 
forță vie grație Revoluției So
cialiste din 1917 din Rusia și 
grație, apoi, schimbărilor pe
trecute ia sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial în mai 
multe țări unde partidele co
muniste și muncitorești au 
condus impetuosul val al re
voluției — întregii omeniri îi 
este dat să vadă, cum, în în
trecerea dintre cele două sis
teme mondiale, socialismul 
și-a asigurat victoria. Forța 
de atracție a socialismului 
crește necontenit.

înainte de orice, socialismul 
cîștigă tot mai mult inima și 
rațiunea milioanelor de oa
meni ai muncii prin lichida
rea definitivă a calamităților 
obișnuite în capitalism — șo
majul, crizele, mizeria, asupri
rea polițienească, intensifica
rea militarismului — prin

răsărituri și amurguri 
în Cosmos au luptat 
triumful cunoașterii 
și progresului gîndirii

înalta satisfacere a necesită
ților materiale și spirituale ale 
celor ce muncesc, prin cuce
ririle științei și tehnicii puse 
în serviciul omului. Tot mai 
vădite apar maselor avanta
jele imense ale socialismului 
ca sistem care, în virtutea 
propriilor sale legi de dezvol
tare, este legat de pacea trai
nică, de principiile cele mai 
nobile ale prieteniei, înțelege
rii și respectului între popoa
re, mari sau mici, și între țări, 
fie puternice, fie slab dezvol
tate. Lumea observă tot mai 
profund că ritmului socialist 
de dezvoltare economică, me
reu mai intens, nu-i poate 
ține piept nici cea mai puter
nică țară capitalistă — S.U.A., 
de pe acum întrecută în nu
meroase sectoare de produc
ție de către U.R.S.S.

Iată de ce, cu deplină con
știință, simț de discernământ 
și maturitate, popoarele țări
lor care și-au cucerit .recent 
libertatea socotesc ideile so
cialismului drept cel mai pu
ternic far, capabil să le lumi
neze drumul înainte spre dez
voltarea proprie. In zadar 
încearcă misiții îmbătrîniielor 
puteri imperialiste să fluture 
mostrele țipător colorate ale 
„democrației” burgheze, ale 
„alianței pentru progres” și 
altele asemenea în fața po
poarelor care, cu jertfe grele 
de sînge, au rupt cătușele co
loniale. Aceste popoare știu că 
reclamele poleite nu au 
decît rolul de momeală. Aces
te popoare știu că însăși eli
berarea lor, însăși prăbușirea 
accelerată a sistemului colonial 
al imperialismului este coro
larul victoriei Revoluției So
cialiste din Octombrie, un rod 
al schimbării raportului de 
forțe în favoarea socialismu
lui. Ele mai știu că de 45 de 
ani Uniunea Sovietică militea-

ză neabătut pentru coexistența 
pașnică, socialismul fiind inse
parabil legat de pace ; că între 
Decretul asupra păcii redac
tat de Lenin în însăși noap
tea cuceririi Palatului de iar
nă — și istoricele propuneri 
de dezarmare generală și to
tală prezentate de U.R.S.S. la 
Organizația Națiunilor Unite 
există o legătură organică.

De aceea, an după an și ri 
de zi, și pe toate meridianele, 
acul magnetic al viitorului 
popoarelor se răsucește spre 
socialism.

Rîndurile celor mai puter
nici și mai căliți luptători 
cresc necontenit: astăzi, peste 
90 de partide comuniste și 
muncitorești, cu mal bine de 
40 000 000 de membri repre
zintă cea mai influentă forță1 
politică a contemporaneității. 
Iile țin sus steagul leninist în 
lupta pentru înfăptuirea so
cialismului în condițiile isto
rice concrete ale fiecărui po
por, aplică în mod creator și 
îmbogățeso leninismul, apro
pie triumful deplin al comu
nismului spre care se îndreap
tă, inevitabil, toate popoarele.

Sîntem nespus de mîndri că 
pe acest drum poporul nostru, 
condus de încercatul Partid 
Muncitoresc Romîn, pășește în 
primele rînduri, în familia ță
rilor care au înfăptuit cu 
succes socialismul și luptă 
pentru a-1 desăvîrși. Ideile 
Marelui Octombrie s-au întru
chipat în economia noastră 
unitar socialistă, atît la orașe 
cît și la sate, în dezvoltarea 
oulturii noastre, în formarea 
conștiinței omului nou. Leni
nismul în acțiune este necon
tenit prezent în viața noastră, 
în toate prefacerile ei înnoi
toare și fiecare aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie găsește în Republi
ca Populară Romînă tot mai 
multe semne ale Victoriei sale 
ireversibile.

comunismului
a membru ai unei 
delegații de acti
viști ai A.R.L.U.S. 
am petrecut 11 zile 
de neuitat în patria 
constructorilor co
munismului. ,,

Din bogăția de impresii- minu
nate ce mi-au rămas pentru tot-' 
deauna întipărite în memorie, voi 
încerca să redau doar cîteva. 
Sînt constructor și, de aceea, este 
firesc să stărui, mai ales, asupra 
operei cu adevărat gigantice de 
construcție oe se desfășoară în 
U.R.S.S.

...La Moscova, unde sa numără 
nu mai puțin de 2 500 șantiere 
de construcții, am avut ocazia să 
vizitez un mare combina» de 
construcții. Acolo, într-o sală de 
peste 200 m. lungime și 80 m. 
lățime, întregul flux al produefiei 
este automatizat. Datorită gradu
lui înalt da mecanizare, produc
tivitatea muncii este mare. Ope
rațiile sa desfășoară în Janf. La 
capătul 
gregat 
o serie 
dirijate 
butoane, ies la celălalt capăt al 
benzii panourile prefabricate, ten- 
cuite, finisate, completate chiar 
cu geamuri puse și chifuite. Ră- 
mîne doar să fie asamblate în 
blocuri care, înfr-un timp toarta 
scurt, își primesc noii locatari.

Trebuia să adaug că panourile 
sînt ridicate de macarale uriașe, 
iar poduri rulante le transportă 
într-o curte unde sînt sortate. 
Da acolo ele sînt purtate cu plat
forme auto fa locul de montare. 
Capacitatea de producție a ace
stei „uzine de case“ este da 
pesta 20 de apartamente pe zi.

Foarte interesant este faptul că, 
în cazul acestei „uzine de case“ 
ca și în cazul tuturor întreprinde
rilor asemănătoare din U.R.S.S.; 
montarea panourilor sa tace chiar 
de Combinatul de construcții, de 
către specialiștii care le-au fabri
cat și cara cunosc cel mai bina

structura șl particularitățile mate
rialului.

Am stat de vorbă cu directorul, 
cu inginerul, șef, cu maiștri și bri
gadieri, M-am convins că la ei, 
datorită automa'tizătii, a înaltului 
nivel profesional al colectivului, 
șl îndeosebi, datorită minunatei 
conștiințe a omului sovietic, nici 
o tărîmă de material nu se pier
de : totul este folosit judicios, 
pînă la ultima bucățică de fier. 
In ce privește rebuturile sau de- 
șeurile, la întrebarea mea tovară
șii au răspuns : „E mult timp de 
cînd acestea au dispărut din mun
ca noastră, am spune chiar din 
vocabular“.

...După o vizită de cîteva zile 
Moscova, am plecat la Lenin-la

Note de drum
benzii se introduce în a- 
materialul brut, Iar după 
de prelucrări automate, 
prin simpla apăsare pe

grad. Despre frumusețea acestui 
oraș am citit șl am auzit de a- 
tîfea ori. Realitatea a întrecut 
însă toate așteptările mele. Lenin
gradul, cu arhitectura sa sobră, 
prezintă o particularitate care i-a 
adus și denumirea de „Veneția 
nordului“. Construit pe malurile 
a 65 canale, cu cele 365 poduri, 
Leningradul este unul din orașele 
cele mai frumoase din lume. Cei 
peste 3 300 000 locuitori se mîn- 
dresc cu cele 350 așezăminte 
culturale, 48 muzee de artă din
tre care „Ermitajul“ reprezintă, 
prin bogăția Colecțiilor sale, unul 
din cele mai de seamă muzee 
ale lumii. Aproape fiecare clădire 
își are istoricul său și epoca de 
construcție se poate distinge prin 
coloritul marmurei folosite : ver
de, galbenă sau roșie.

Am vizlitat Smolnîi de unde 
Lenin a condus gigantica activi
tate din zilele revoluției. Camera 
de locuit a lui Lenin, izbitor de 
simplu mobilată, oglindește mo-

Delegația R. P. Romîne 
la cea de-a Xll-a sesiune 

a Conferinței generale a U.HES.C.O.
Luni 5 noiembrie a părăsit 

Capitala delegația guvernamen
tală romînă care va participa la 
cea de-a XII-a sesiune a Con
ferinței generale U.N.E.S.C.O., ce 
va avea loc la Paris între 9 
noiembrie și 12 decembrie.

Delegația este compusă din 
acad. Mihail Ralea, vicepreședin
te al Comisiei naționale ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O., con
ducătorul delegației, acad. Tu- 
dor Vianu, secretar general al 
Comisiei naționale romîne pen
tru U.N.E.S.C.O., acad. Vasile Ma- 
linschi, membru al Prezidiului 
Academici R. P. Romîne, De- 
mostene Botez, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă, Ion Anton, decanul Fa
cultății de Mecanică a Institu
tului Politehnic din Timișoara, 
membri titulari ; Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.,

Nicolae Ghenea, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, dr. 
A. Nedelcu-Karassy, delegat per
manent ad-interim al R. P. Ro
mîne la U.N.E.S.C.O., Paul Precu
peții, director în Ministerul în- 
vățămîntului, membri supleanți ; 
conf. univ. Valentin Lipatti, 
directorul Secretariatului Co
misiei naționale romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. și Ion Angliei, din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
consilieri.

La plecare, în Gara de nord, 
delegația a fost condusă de re
prezentanți ăi conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, Aca
demiei R. P. Romîne, I.R.R.C.S., 
oameni de artă și cultură, zia
riști.

A fost de față Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței în 
R. P, Romînă«

experiența lor, i-au ajutat 
tinerii rămași în urmă.

In numeroase rînduri adu
nările generale U.T.M. au a- 
nalizat contribuția tinerilor la 
îmbunătățirea calității lucră
rilor. S-au purtat discuții des
pre exigențele îndreptățite pe 
care le au oamenii muncii, 
despre mîndria și satisfacția 
pe care o încerci atunci cînd 
știi că ți-ai făcut datoria. 
Toate aceste măsuri au dus la 
îmbunătățirea muncii tinere
tului.

Asta nu înseamnă că pe a* 
cest șantier toate merg ca pa 
roate, că fiecare a ajtîns la 
înțelegerea răspunderii pe 
care o are. Sînt încă deficien
țe privind finisarea. Un fini
saj corect, îngrijit, oferă ga
ranția că întreaga construcție 
a fost atent executată, finisa
jul reflectînd în ultima in
stanță calitatea tuturor lucră
rilor anterioare. La blocurile 
C 2 și B de pildă, locuințe 
de abia date în folosință, s-au 
sesizat denivelări în zonele cu 
parchet, rezultat al neatenției 
cu care s-a lucrat, neajunsuri 
în tencuitul și zugrăvitul u- 
nor apartamente. Ca să cree
ze o ambianță plăcută, apar
tamentul trebuie să fie lumi- 
pog, vesel. Deci «stș pecesaț

să se folosească culori armo
nioase, pastelate. In unele ca
zuri, la blocurile A și B cu* 
lorile nu au fost bine alese, 
sînt prea închise lucru care 
imprimă un aspect neprimi
tor.

O deficiență serioasă, care 
are urmări din cele mai ne
plăcute asupra calității lucră
rilor, ține de organizarea 
muncii pe șantier. Se întîm- 
plă astfel, contrar procesului

cu un procent de umiditate 
prea mare, nodurile nu sînt 
întotdeauna evitate).

Ce concluzii trebuie des
prinse din relatarea acesto» 
neajunsuri ? întîi și întîi că 
ele se pot evita cu eforturi 
proprii. Apoi, că este necesa
ră o calificare mai bună. Deși 
a făcut multe acțiuni eficace, 
organizația U.T.M. a sprijinit 
puțin problema pregătirii pro
fesionale a tinerilor construo-

dificultăți. Cauza ? Tot lipsa 
de pregătire profesională. în 
loc să se acționeze la lichida
rea acestei stări de fapt, s-a 
recurs la soluția să fie schim
bați șefii de echipă. Și cum 
n-a fost înlăturată adevărata 
cauză — slaba calificare a ti
nerilor din echipe — lipsurile 
în această privință mai dăi
nuie încă pe șantier.

De altfel, pe șantier au fost 
organizate foarte puține

Locuințe frumoase,
primitoare, durabile

tehnologic, ca instalatorii să 
lucreze după ce s-a finisat 
apartamentul, iar consecințe
le sînt evidente.’ De aseme
nea, unii instalatori uită pur 
și simplu că etanșeitatea țevi
lor trebuie să fie perfectă și, 
drept urmare a neglijenței lor 
locatarii au Surprize neplă
cute.

însfîrșit, în munca dulghe
rilor se observă unele defi
ciențe de ordin calitativ (se 
Întrebuințează uneori toțoa

tori, n-a fost consecventă cu 
ducerea pînă la capăt a mă
surilor pe care le-a luat. 
Două fapte ilustrează aceasta. 
Intr-un timp, betoniștii dă
deau lucru de slabă calitate. 
In urma propunerii făcute, s-a 
organizat cu betoniștii un 
curs de ridicare a calificării. 
S-au ținut lecții teoretice, 
s-au făcut demonstrații prac
tice și situația s-a îmbunătă
țit. La blocurile C 2 și C 4 
turnare« mozaicului prezența

cursuri de ridicare a califi
cării, se dă încă puțină aten
ție răspîndirii cărții tehnice și 
folosirii altor forme meni
te să îmbogățească cunoștin
țele profesionale ale tinerilor.

Conducerii șantierului îi re
vin sarcini mari în această 
privință. Ce trebuie făcut ? 
Trebuie să se înceapă cu în
cadrarea tuturor tinerilor în 
cursuri de ridicare a califică
rii pentru a-și îmbogăți cu- 
Boșțipțeifi profesionale. Acest

lucru trebuie să se facă dife
rențiat și ținînd seama de 
meseria și de gradul de pre
gătire al fiecăruia, să se în
tocmească tematici corespun
zătoare, care să țină seama 
de nevoile prezente și viitoa
re ale șantierului. Lectorii 
cursurilor de ridicare a cali
ficării trebuie șă fie aleși din
tre inginerii și tehnicienii cei 
mai buni, cu experiență în
delungată.

Comitetul U.T.M. al între
prinderii de construcții nr. 1 
are mari îndatoriri. El tre
buie să desfășoare o muncă 
politică susținută printre ti
neri, să le arate pe bază de 
exemple concrete și convingă
toare de ce e necesară ridica
rea nivelului de pregătire pro
fesională. Zi de zi tehnica se 
desăvîrșește. Munca devine 
mai complexă. Cerințele mai 
mari. Iată de ce trebuie ca 
fiecare tînăr să învețe mereu.

Comitetul U.T.M. trebuie să 
intervină prompt, atunci cînd 
unii constructori au lucrat 
neglijent, să reactivizeze pos
turile utemiste de control, să 
mobilizeze opinia colectivului 
împotriva celor ce se abat de 
la disciplina tehnologică. Asta 
înseamnă în nrimul rînd în
tărirea muncii de educație, 
îmbunătățirea conținutului a- 
dunărilor. general« U.T.M.

destla marelui gînditor 
cător, al proletariatului, 
sovietic păstrează cu o 
grijă fot ce este legat_ _____
tatea lui Lenin, fie că este vorba 
de Razliv, locul de refugiu al lui 
Lenin în--19)7;--fie decarul da 
luptă de pë care a . vorbit revo- 
Tuțioriărir&i, fié că este vorba da 
crucișătorul „Aurora“ de pa cara 
s-a dat semnalul asaltului asupra 
Palatului de iarnă.

Vorbind despre Leningrad aș 
vrea însă să mai amintesc și da 
Combinatul nr. 2 dé Construcții, 
care este mai mare decît cel da 
la Moscova, avînd o capacitate 
de 30 apartamente pe zi. Combi
natul este înzestrat cu o stație da 
televiziune pentru urmărirea pro
cesului de producție. Și aci, mun
citorii conduc producția prin ma
șini automate. Dar pentru treaba 
aceasta îți trebuie cunoștințele 
tehnice ale unui inginer. . Munca 
de supraveghere a fluxului teh
nologic are un ajutor prețios în 
ochiul electronic care comandă 
oprirea tehnologiei la care s-a 
ivit cea mai mică defecțiune ; 
orice defecțiune poate fi astfel 
înlăturată rapid. Și aici am văzut 
cum mașina preia munca fizică 
grea, muncitorului și tehnicianului 
ramînîndu-le munca de concepție 
și de dirijare a complexului au
tomatizat. Montarea acestor pa
nouri la blocuri se face aici tot 
de către specialiștii combinatului, 
care urmăresc operațiile printr-o 
ingenioasă stație de televiziune.

Am completat numeroase pa
gini de caiet cu însemnări des
pre constructorii din Moscova și 
Leningrad. Brigada noastră va cău
ta să pună în practica, unele Iu- 

. cruri din experiența pe care au 
acumulat-o cu . acest prilej, deoa
rece datorită unor metode mereu 
mai bune vom construi mai bine 
și mai rapid. Dar cea mai impor
tantă concluzie pe care am tras-o 
din acest prefios schimb da 
experiență este că avem datoria 
să ne ridicăm neîncetat nivelul 
profesional spre a putea face față 
tehnicii noi.

...Am plecat din Uniunea So
vietică profund impresionat dé 
uriașele realizări ale constructori^ 
lor comunismului, de grandioa
sele lor planuri de viitor.

și condu-
Poporul 

deosebită 
de activi-

GHEORGHE BUCELEA 
șeful unei brigăzi complex^ 

de constructori Onești

agricole de toamna
(Urmare din pag. I)

în sol 36 154 de tone de îngrășă
minte naturale și 315 tone de în
grășăminte chimice.

Nu aceeași preocupare există 
însă în gospodăriile colective 
din raioanele Aleșd, Șimleu, Gu- 
rahonț, Beiuș și din raza orașu
lui Oradea uude pînă în prezent 
nu s-a transportat pe cîmp nici 
o tonă de îngrășăminte naturale 
sau chimice.

în toată regiunea este necesar 
ca în aceste zile să se acorde o 
mai mare atenție fertilizării so
lului. Este o acțiune importantă, 
la care organizațiile de haz< 
U.T.M. din unitățile agricole so, 
eialiste au datoria să mobilizez« 
,u* număr r.ît mai mare de tinwiAt



A. I. Mikoian s-a intiinit 
cu conducătorii Cubei

Delegația R. P. Romîne

HAVANA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Palatul 
prezidențial din Havana a a- 
vut loc o întîlnire a lui A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu conducători ai Re
publicii Cuba — președintele 
Osvaldo Dorticos, primul mi
nistru Fidel Castro, Râul 
Castro. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru 
al forțelor armate revoluțio
nare, cu membri ai guvernu
lui și ai conducerii Naționale 
a Organizațiilor revoluționare 
integrate — Ernesto Guevara, 
Emilio Aragones Machado, 
Carlos Rafael Rodriguez.

în cursul întilnirii, care a

Mesajul adresat lui Ä S. Hrușeior 
de Gamal Abdel Nasser

MOSCOVA 5 — (Agerpres).
TASS transmite: La 5 noiem

brie a fost dat publicității me
sajul adresat lui N. S. Iiruș- 
ciov de Gamal Abdel Nasser, 
„Poporul Republicii Arabe 
Unite prețuiește atitudinea re
zonabilă și înțeleaptă pe care 
ați adoptat-o față de criza iz
bucnită în Marea Caraibilor 
in legătură cu Cuba“.

In mesaj se arată în conti
nuare : Hotărîrea dv. de a 
schimba direcția navelor care 
se întreptau spre Cuba pentru

S.U.A. au obligația 
să-și respecte 

angajamentele luate
De ia trimisul special Agerpres

Cu toaie că' cei mai mulfi ob
servatori de la Națiunile Unite 
recunosc că soluționarea crizei 
cubane s-a angajat pe un drum 
bun — după cum a apreciat 
U Thant într-o declarație făcută 
sîmbăfă — ultimele zile n-au a- 
dus însă vreun progres evident 
și aceasta ca urmare a poziției 
Statelor Unite, l-n ciuda repetate
lor recunoașteri de primă autori
tate, începînd cu -aceea a pre
ședintelui Kennedy și pînă la de
clarațiile purtătorilor de cuvînl ai 
Pentagonului, că Uniunea Sovie
tică, respectîndu-și cuvîntul, a 
terminat demontarea instalațiilor 
din Cuba, considerate de Statele 
Unite ca ofensive, nici pînă acum 
n-au apărut însă din partea ame
ricană măsurile la care S.U.A. 
s-au angajat, și anume încetarea 
blocadei și ga-rantarea oficială a 
securității și independenței Cubei 
împotriva unei invazii de pe teri
toriul Statelor Unite sau a altor 
țări din emisfera occidentală.

Incercînd să impună noi condi
ții, incompatibile cu suveranitatea 
Cubei, S.U.A., după cum scrie 
astăzi „New York Times“ citind 
surse de autoritate, „nu vor deo
camdată să acorde garanții împo
triva unei invazii a Cubei“. Doi 
înalți demnitari — ai administrației 
Kennedy —• secretarul de stat ad
junct pentru problemele inter-a- 
mericane, Edwin Martin, și consi
lierul președintelui Kennedy Theo- 
dore Sore-nsen au încercat dumi-

La închiderea ediției

în Comitetul Politic al O.N.U.
încheierea dezbaterilor asupra încetării 

experiențelor nucleare

NEW YORK 5 - de la tri
misul special Agerpres. C. Ră- 
ducanu :

Cu voturile de luni Comite
tul politic a încheiat dezbate
rea rezoluțiilor asupra înce
tării experiențelor nucleare. 
Timp de aproape o săptămînă, 
a avut loc aci o amplă activi
tate de culise și succesive în
cercări ale puterilor occiden
tale de a îndepărta majorita
tea delegaților de la un text 
care nu convenea Statelor 
Unite și Angliei.

Manevrele occidentale au 
avut darul să arate încă o dată 
delegațiilor deosebirea dintre 
poziția rigidă, obstrucționistă, 
a Statelor Unite și Angliei — 
poziție opusă în fond încetării 
experiențelor — și cea plină de 
bunăvoință și de înțelegere 
manifestată de țările socia
liste.

Trăgînd concluziile dezbate
rii din ultimele zile din Comi
tetul Politic, dezbatere aparent 
procedurală, ziarul „Washing
ton Post“ scria : „Comitetul a 
asistat la o luptă acerbă între 
occidentali și neutri. Aceștia 
din urmă, convinși de 
popularitatea poziției lor, au 
luptat pentru fiecare cuvînt 
din propunerea lor inițială și 
au silit, într-o măsură, pe ad
versarii lor să dea înapoi de 
la unele formule evident occi
dentale".

în forma adoptată însă 
acum de Comitet, rezoluția se 
îndepărtează totuși de la for
ma inițială, ceea ce a obligat 
țările socialiste să voteze îm
potriva unora din amenda
mentele introduse de Canada 
și să se abțină la votarea re
zoluției în întregime. O su
mară analiză a votului inter
venit pînă acum arată urmă
toarele : de pildă, paragraful 
cu privire la stabilirea datei 
de 1 ianuarie pentru încetarea 
experiențelor nucleare a în
trunit 88 de voturi în favoa

decurs într-o atmosferă de 
prietenie sinceră, încredere 
deplină și înțelegere, au fost 
discutate problemele situației 
internaționale.

La convorbire a luat parte 
A. I. Alexeev. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. în Republica Cuba.

HAVANA 4 (Agerpres). - 
în dimineața zilei de 3 no
iembrie a avut loc o convor
bire prietenească între A. I. 
Mikoian și Fidel Castro, pri
mul ministru al Republicii 
Cuba.

La întîlnire a fost de față 
A. I. Alexeev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Cuba.

a evita o ciocnire între ele și 
forțele armate americane care 
execută blocada, a fost înțe
leaptă și dictată de năzuința 
evidentă de a menține pacea. 
Același lucru se poate spune 
și despre răspunsul dv. pozi
tiv la mesajul lui U Thant, 
secretar general provizoriu al 
O.N.U.

Gamal Abdel Nasser subli
niază în mesaj că curajul ma
nifestat de N. S. Hrușciov în 
rezolvarea acestei crize „do
vedește cel mai înalt simț al 
datoriei față de omenire“.

nică la posfuri-le de televiziune să 
argumenteze această poziție.

Neputînd însă să treacă cu ve
derea declarația făcută chiar vi
neri de președintele Kennedy, ei 
au ajuns să se contrazică spre 
sfîrșitul convorbirii lor cu ziariș
tii, recunoscînd că „totul arată că 
sovieticii își respectă angajamen
tul“.

Intr-adevăr, perspectivele des
chise prin schimbul de scrisori 
dintre N. S. Hrușciov și președin. 
tele Kennedy, ca și deplina și 
prompta respectare de către Uni
unea Sovietică a cuvîntului său 
contrastează cu ambiguitatea po
ziției americane de nerespectare 
a angajamentelor luate, de relua
re periculoasă a presiunilor și 
tacticilor politicii de forță.

Nu-mai pe baza respectării in
dependenței și integrității Cubei 
se poate restabili liniștea în a- 
ceasfă regiune a lumii și aceas'a 
este obligația Statelor Unite, re
cunoscută în scrisoarea președin
telui Kennedy către primul mi
nistru al Uniunii Sovietice.

In același timp, U Thant, conti
nuă să se întîlnească cu membrii 
Consiliului de Securitate pentru 
a-i informa asupra rezultatelor 
obținute pînă acum și a-i consulta 
asupra acțiunilor de viitor pe 
care ar urma să le întreprindă 
secretarul general provizoriu. O 
asemenea întîlnire are loc astăzi 
îrlre U Thant și Mircea Malița, 
șeful delegației Republicii Popu
lare Romîne.

rea lui, împotriva acestei date 
pronunțîndu-se doar puterile 
occidentale. Rezoluția în în
tregime a fost adoptată de Co
mitet în ultimele minute cu 
81 de voturi în favoarea ei și 
25 de abțineri. <

Rezoluția anglo-americană 
a întrunit doar 50 de voturi 
în favoarea ei, adică mai pu
țin decît jumătate din numă
rul membrilor adunării, toți 
delegații neutri .— 42 la nu
măr — ș-au abținut, iar cele 
12 țări socialiste au votat îm
potrivă.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 noiem
brie la Comitetul Central al 
P.C.U.S., Nikita Hrușciov, 
Leonid Brejnev, Frol Kozlov 
și Alexei Kosîghin, s-au întîl- 
nit cu Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar aî Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

în timpul întîlnirii a avut 
loc un larg schimb de păreri 
în problemele actuale care 
prezintă un interes comun. în- 
tîlnirea a decurs într-o atmos
feră de sinceră prietenie și 
cordialitate și în spiritul uni
tății depline de vederi în toa
te problemele discutate.

MOSCOVA. — La 5 noiembrie 
a plecat din Moscova înapoindu-se 
la Berlin delegația Partidului So
cialist Unit din Germania condu
să de W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G.

SOFIA. — La 4 noiembrie a 
sosit la Sofia pentru a parti
cipa Ia Congresul al VlII-lea 
al P.C. Bulgar, delegația 
P.C.U.S. condusă de M. A. 
Suslov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

primită de Ben Bella
ALGER 5 (Agerpres). — De

legația Republicii Populare 
Romîne condusă de tov. Petre 
Burlacu, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. a fost primită de primul 
ministru al Republicii Algeri
ene Democratice și Populare, 
Ben Bella, căruia i-a transmis 
un mesaj din partea președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer.

Ben Bella a vorbit despre 
relațiile de prietenie dintre 
cele două țări, despre lupta 
comună împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, 
transmițînd un mesaj priete
nesc tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer.

Delegația a făcut, de ase
menea, vizite ministrului de 
Externe, ministrului indus
triei, ministrului comerțului 
și ministrului sănătății, discu- 
tînd probleme care intere
sează cele două țări.

U.R.S.S. : Una din vilele pentru copii muncitorilor constructori din stajiunfea Anapa

Un erou al anului 45

■
 ș fi vrut să scriu în 

aceste rînduri des
pre luminile festive 
ale Moscovei, des
pre realizările ob- 
ținute în cinstea 
lui 7 Noiembrie, 

despre zborul navei „Marfe-1“... 
Dar toate acestea s-au concen
trat pentru mine în chipul minu
nat al unui tînăr sovietic pe 
care l-am cunoscut în acest, ajun 

de mare sărbătoare.
Zilele trecute am vizitat Mu

zeul Lenin din Moscova. Intr-una 
din sălile acestui muzeu s-a or
ganizat o expozi/ie consacrată 
celei de a 45-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, transformării în viață
a genialelor idei leniniste. In
cadrul expoziției, înfr-una din
vitrine, există o fotografie. O fo
tografie obișnuită dar care odată 
expusă la muzeu, a intrat totuși 
în istorie și va fi văzută de ge
nerații. In această imagine pot fi 
văzute chipurile unor muncitori 
de la uzina ce poartă numele 
lui Vladimir llici din Moscova. Pe 
fefele lor citești bucuria. E și 
firesc. In aceste zile au primit 
înaltul titlu de fruntaș al muncii 
comuniste. La fel ca toți oamenii 
muncii din întreaga Uniune So
vietică, ei participă la schimbu
rile de onoare în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie. Pe drept cu
vînt, se poate spune că aci, în 
această brigadă care a meritat 
cinstea de a fi fotografiată pen
tru Muzeul Lenin sint reprezen
tanții tuturor generațiilor. Cel 
mai bătrîn membru al brigăzii a 
luptat cu arma în mînă acum 45 
de ani pentru instaurarea Puterii 
Sovietice la Moscova. Altul a lu
crat la construirea marilor obiec
tive ale cincinalelor sovietice.

ROMA — Sîmbătă seara s-au 
încheiat la Roma lucrările șe
dinței Consiliului de condu
cere al Comunității Europene 
a Scriitorilor. La această șe
dință s-a hotărît ca în zilele 
de 15-20 mai 1963 să aibă loc 
la Varșovia Congresul inter
național al scriitorilor din ță
rile europene. Din partea 
R. P. Romîne a participat Mi- 
hai Beniuc, președintele Uni
unii scriitorilor.

WASHINGTON. — La 4 no
iembrie, președintele J. Ken 
nedy a anunțat că a fost în
cheiată actuala serie de expe
riențe nucleare americane în 
atmosferă, în regiunea Ocea
nului Pacific, începută Ia 25 
aprilie a.c. Președintele a a- 
nunțat însă că exploziile sub
terane la poligonul experimen
tal din statul Nevada vor con
tinua. In timpul actualei serii 
de explozii nucleare în atmos
feră, Statele Unite au efectuat

Nava cosmică sovietică „Marte-1“
își continuă cu succes zborul

• LEGĂTURĂ PRIN RADIO CU STAȚIA INTER
PLANETARA ESTE STABILA • OBSERVATOARELE 
ASTRONOMICE AU REALIZAT FOTOGRAEII ALE 
NAVEI COSMICE SOVIETICE • BATERIILE SO

LARE FUNCȚIONEAZĂ NORMAL

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Stația inter
planetară „Marte-1“ continuă 
să zboare spre planeta Mar- 
te. La 3 noiembrie s-a sta
bilit de două ori legătura prin 
radio cu stația interplanetară, 
a fost verificat regimul de 
funcționare a unor sisteme și 
agregate ale stației și au fost 
efectuate măsurători ale ele
mentelor traiectoriei de miș
care a stației : distanța de 
Pămînt și viteza de deplasare, 
precum și unghiurile de ob
servare a stației.

Rezultatele prelucrării mă
surătorilor traiectoriei efec
tuate în cursul stabilirii pri
melor două legăturț prin ra
dio au arătat că devierile or
bitei reale a stației „Marte-1“ 
de orbita stabilită prin calcul 
sint cuprinse în limitele sta
bilite. La 2 noiembrie obser
vatoarele astronomice din 
Uniunea Sovietică au fotogra
fiat stația interplanetară 
„Marte-1“ și racheta cosmică 
pe fondul cerului în timpul

Celălalt a venit la uzină direct 
de la Berlin unde participase la 
cucerirea Reichstagului. >Și iafă-l 
și pe mezinul brigăzii, Serghei 
Zaițev. Deși lucrează doar de cî- 
țiva ani la uzină, numele lui este 
rostit cu respect de toți.

La locul lui de lucru am vă
zut stegulețul roșu de fruntaș al 
muncii comuniste. L-am întrebat:

— Cum ai obținut acest înalt 
titlu l

A răspuns modest :
— Am muncit. N-am făcut ni

mic ieșit din comun.

Corespondentă 
telefonică 

din Moscova

Intr-adevăr, realizările în pro
ducție, comportarea exemplară, 
comunistă în viața de zi cu zi, 
atașamentul pentru cauza construi
rii comunismului, sînt în Uniunea 
Sovietică elemente obișnuite care 
intră în firea lucrurilor. Numai în- 
țelegînd aceasta îți vei da seama 
de izvoarele eroismului oameni
lor sovietici, de uriașele victorii 
la care acum, în pragul celei 
de-a 45 aniversări a puterii so
vietice, ei privesc cu mîndrie.

Aș vrea să revin la Serghei 
Zaifev, In doi ani, acest iinăr 
muncitor și-a însușit o calificare 
superioară. N-a făcut-o pentru 
bani. Atunci cînd era încadrat în
tr-o categorie inferioară, executa 
piese în serie, depășea planul și 
cîștiga foarte bine. Jnfre timp a 
învățat și i s-au dat lucrări mai 
grele. Este drept, plata pentru 
fiecare lucrare în parte este mai 
bună, dar și timpul necesar de

36 de explozii, din care 5 ex
plozii la mare altitudine.

ROMA — La 5 noiembrie a 
avut loc greva generală na
țională a muncitorilor agri
coli. Greviștii cer schimbarea 
politicii actuale a guvernului 
în domeniul agriculturii, crea
rea la sate a așa-numitelor 
„Comitete de dezvoltare“ care 
să aibă dreptul să împroprie
tărească pe țăranii fără pă
mînt sau care au pămînt pu
țin. Ei cer, de asemenea, acor
darea de drepturi egale mun
citorilor din agricultură cu ale 
celor din industrie în ceea ce 
privește asigurările sociale.

MOSCOVA. — Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a prezentat la 4 noiembrie 
ambasadei S.U.A. la Moscova 
un protest categoric și a ce
rut ca Richard Jacob, membru 
al ambasadei S.U.A., să pără
sească de îndată Uniunea So

nopții. Pe fotografii aceste o- 
biective se prezintă ca niște 
stele respectiv de mărimea a 
14-a și a 13-a.

La 4 noiembrie, la ora 12 
stația interplanetară s-a aflat 
la o distanță de 975 000 km de 
Pămînt, continuînd să se în
depărteze de el cu o viteză de 
4 km pe secundă. Legătura 
prin radio cu stația interpla
netară „Marte-1“ este stabilă. 
Temperatura în interiorul 
stației interplanetare este 
menținută de sistemul de 
reglare termică în limitele 
cuprinse între 20—30 grade 
Celsius, presiunea este de 850 
mm coloană de mercur. Bate
riile solare funcționează nor
mal.

La 5 noiembrie, la ora 12, 
(ora Moscovei) stația interpla
netară s-a aflat la o depăr
tare de 1321000 km de Pă
mînt a avut următoarele 
coordonate astronomice: as
censiune dreaptă — 7 ore și 
22 minute și înclinarea 45 
grade și 55 minute.

lucru d mai mare. Și procesele 
sînt mai pretențioase.

— Nu banii sînt totul — îmi 
spunea el. Nu trebuie să uitați 
că am obținut ceva ce nu se 
poate calcula în bani: mulțu
mirea sufletească, satisfacția că 
pot face ceva mai bun, Nu știu 
dacă mă înțelegeți...

L-am înțeles pe Serghei .Zai
fev și înțelegîndu-l pe el, ai în 
față portretul tinerei generații 
sovietice. Serghei Zaițev învață. 
Va ajunge inginer. Știe că uzina 
lui are nevoie de cadre, comu
nismul are nevoie de oameni în- 
vătafi. Și pentru Serghei acesta 
este principalul. Pe Serghei îl 
poți vedea seara cu banderola 
roșie de „'drujinik“ pe străzile 
Moscovei. După amiază îl găsești 
la biroul obștesc de construcții 
al uzinei unde se proiectează in
stalații care nu întră în planul 
nici unei secții, dar care pot da 
rezultate bune. Duminica trecută, 
alături de mii de tineri din Mos
cova, a fost la muncă patriotică 
pe șantierul. șoselei 'rnelare care 
a fost dată în funcțiune zilele 
acestea.

Acesta e Serghei Zaițev. Bio
grafia lui nu prezintă nimic ex
traordinar. N-a fost nici Ja polul 
nord, n-a lucrat la construcția 
navelor Vostok, este unul din 
milioanele de comsomoliști sovie
tici, unul din eroii anului 45 al 
revoluției, unul din aceia care, 
în preajma marii sărbători de 
7 Noiembrie, a fost distins cu 
titlul de fruntaș al muncii comu
niste. Și cei care poartă acest 
înalt titlu muncesc, trăiesc și în
vață în chip comunist. Aceasta 
spune totul.

AL. STARC
Moscova, 5 noiembrie 1962

vietică. Vinerea trecută, orga
nele securității de stat sovie
tice au prins în flagrant de
lict Pe Richard Jacob în mo
mentul cînd scotea materiale 
cu caracter de spionaj dintr-o 
ascunzătoare aflată în subso
lul casei cu nr. 5/6 de pe stra
da Pușkin din Moscova. Ca
racterul materialelor găsite a- 
supra lui Jacob nu lasă nici 
un dubiu că el întreținea le
gături cu un spion aflat pe te
ritoriul U.R.S.S.

ATENA. — Bertrand Russell, 
om de știință și fruntas de 
scamă al vieții publice din An
glia, a adresat cunoscuților 
luptători democrați greci M. 
Glezos și A. Ambatelos la în
chisoarea de pe insula Egina o 
scrisoare în care își exprimă 
„admirația față de curajul lor 
personal". Adresîndu-se prin 
Glezos și Ambatelos tuturor 
deținuților politici greci. Rus
sell scrie : „Vă rog să primiți

Deschiderea celui de-al VlII-lea Congres
al P. C. Bulgar

SOFIA 5 (Agerpres). — B.T. A. transmite:
In dimineața zilei de 5 noiembrie s-a deschis in Sala congre

selor a Casei partidului din Sofia cel de-al VlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar.

Delegații au întîmpinat cu 
aplauze puternice pe membrii 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Boian Bîlgaranov, Di- 
mităr Ganev, Mitko Grigorov, 
Raiko Damianov, Todor Jiv- 
kov, Ivan Mihailov, Encio 
Staikov, Stanko Todorov. îm
preună cu conducătorii Parti
dului Comunist Bulgar au in
trat în sală conducătorii dele
gațiilor partidelor comuniste 
și muncitorești. între delega
țiile partidelor frățești se află 
delegația Partidului Muncito
resc Romîn în frunte cu to
varășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., a deschis 
congresul. El a arătat că în 
perioada de după Congresul 
al VlI-lea al P.C.B. au avut 
loc evenimente importante: 
Consfătuirea de la Moscova a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
noiembrie 1960, Congresele al 
XXI-lea și al XXII-lea ale 
P.C.U.S., care au avut o 
uriașă influență asupra miș
cării comuniste și muncitorești

„Călătorie în anul 1918"
Un nou film documentar despre activitatea Iui V. I.
Lenin în ziua primei aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 5 (Agerpres).—TASS 

transmite : Studioul central de 
filme documentare din U.R.S.S. 

a realizart un film intitulat „Călă
torie în anul 1918” a cărui pre
mieră va avea loc la 7 noiembrie.

Filmul redă aspecte din activi, 
tatea lui V. I. Lenin în ziua pri. 
mei aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Autorii filmului au folosit ma
teriale din arhivele Institutului de 
marxist.leninism de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S. și o colecție rară de

La Moscova :

Expoziție de cărți editate in R. P. Romină
MOSCOVA. — Sub auspi

ciile Asociației de prietenie 
sovieto-romîne (A.P.S.R.) du
minică s-a inaugurat la Casa 
prieteniei popoarelor din Mos
cova o expoziție de cărți în 
limbile romină, rusă, precum 
și în alte limbi, apărute în 
Editura Meridiane. La deschi
derea expoziției au asistat 
Evgheni Afanasenko, mini
strul învățămintului al 
R.S.F.S.R., președintele con
siliului de conducere al 
A.P.S.R., acad. Sidorov care

Clement Attlee 
se opune aderării 

Angliei 
la Piața comună

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Fostul prim-ministru Clement 
Attlee, s-a pronunțat cu hotă- 
rîre împotriva aderării Angliei 
la Piața comună. într-un arti
col publicat în ziarul „Sunday 
Express“, Attlee a enumerat 
serioasele primejdii politice 
care se vor ivi după ce An
glia se va alătura Pieței comu
ne și se va rupe de Common
wealth.

„Nu vreau să văd cum An
glia din centru al unei mari 
comunități multinaționale se 
va transforma într-o fărîmă a 
Europei despărțită de conți, 
nent prin Canalul Mînecii", 
scrie Attlee.

din partea mea cele mai calde 
urări pentru dv. personal și 
pentru toți cei care împreună 
cu dv. se află în închisoare 
pentru înalta lor conștiință și 
care sint exponenții istorici a 
tot ce are mai bun civilizația 
umană“. In scrisoarea sa Rus
sell cere eliberarea deținuților 
politici greci.

ATENA. — Potrivit datelor 
oficiale complete ale recen- 
sămîntului, Ia 19 martie 1961 
populația Greciei a fost de 
8 388 600 de oameni.

PEKIN. — După cum anun
ță agenția China Nouă, dele
gația guvernamentală a R. P. 
Chineze condusă de generalul 
de armată Siui Guanda, care 
se află într-o vizită în Algeria, 
a transmis primului ministru 
al Republicii Algeriene Demo
crate și Populare, Ben Bella, o 
invitație din partea premieru
lui Ciu En-Iai de a vizita Chi
na la o dată ce îi convine. Ben 
Bella a primit invitația pre
mierului Ciu En-lai. 

internaționale, precum și asu
pra dezvoltării Partidului Co
munist Bulgar.

La propunerea lui Todor 
Jivkov, delegații au cinstit 
printr-un moment de reculege
re memoria fruntașilor miș
cării comuniste și muncitorești 
care au încetat din viață în pe
rioada care a urmat Congresu
lui al VlI-lea al P. C. Bulgar.

Delegații au cinstit, de ase
menea, memoria membrilor 
C.C. al P.C. Bulgar care au 
încetat din viață.

Todor Jivkov a anunțat că 
la congres participă reprezen
tanții a 55 de partide comu
niste și muncitorești frățești. 
Delegații la congres au salutat 
cu căldură delegația P.C.U.S. 
și delegațiile celorlalte partide 
frățești.

La congres participă re
prezentanți ai partidelor na
ționale democratice din ță
rile Africii și Orientului A- 
propiat — Uniunii sudaneze 
din Republica Mali și Fron
tului de Eliberare Națională 
din Arabia Saudită.

La congres asistă ca oaspeți 
membrii Prezidiului Uniunii

fotografii aparținînd generalului 
Eremin, lost cursant al primei pro
moții a școlii din Kremlin.

Relatarea verbală este făcută 
de participanfi la sărbătorirea 
primei aniversări a Revoluției din 
Octombrie — aviatorul Boris 
Rossinski, care a zburat în acea 
zi deasupra Pieței Roșii, și sculp
torul Serghei Konnenkov, autorul 
primului monument ridicat în 
cinstea luptătorilor căzuți pentru 
Revoluție.

lucrează în prezent la studiul 
„Arta poligrafică în R.P.R.“, 
Ivan Koceskov, consilier în 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., reprezentanți ai 
mai multor edituri din capi
tala Sovietică. Au fost pre- 
zențl de asemenea Ion Avram, 
prim-secretar al ambasadei 
R.P.R. la Moscova și alți 
membrj a.1 ambasadei. Cu 
prilejul inaugurării expoziției 
au vorbit Evgheni Afana
senko și Petre Nicolae, direc
torul Editurii Meridiane.

Un compromis 
semnificativ...

După criza guvernamentală provocată de acți
unile arbitrare ale lui Strauss împotriva revi

stei vest germane „Der Spiegel*.
BONN 5 (Agerpres).— Criza 

guvernamentală provocată de 
acțiunile arbitrare ale lui 
Strauss împotriva revistei 
burgheze vest-germane „Der 
Spiegel“, s-a terminat prin
tr-un compromis între parti
dele care fac parte din coali
ția guvernamentală. Liber- 
democrații s-au împăcat cu 
creștini-democrații, dar nu cu 
prețul încetării persecuțiilor 
împotriva revistei „Der Spie
gel“, ci al destituirii a doi 
demnitari guvernamentali — 
secretarii de stat de la minis
terele Justiției și Războiului, 
Walter Strauss și Volkmar 
Hopf — care l-au jignit per
sonal pe ministrul liber demo
crat al justiției Stammberger, 
neanunțîndu-1 la timp în pri
vința măsurilor luate împo
triva acestei reviste. Stamm
berger și-a retras demisia, iar 
iluziile unor cercuri vest-ger
mane că democrații își vor 
lua în serios rolul de „cam
pioni ai libertății presei", așa 
cum se lăudau, au fost spul
berate.

De altfel, France Presse su-' 
bliniază că „întreaga pro- 
blerhă s-a rezumat la calma
rea susceptibilităților jignite 
și la readucerea în mod defi
nitiv a cazului „Der Spiegel“ 
de pe tărîmul politic pe cel 
pur juridic“.

Neașteptata concesie pe care 
a făcut-o cancelarul pentru a 
da satisfacție amorului pro
priu al liber democraților se 
explică prin aceea că falimen
tul coaliției guvernamentale 
ar fi însemnat în primul rînd 
o lovitură ireparabilă pentru 
el însuși. Criza de guvern ar 
fi împiedicat plecarea lui 
Adenauer în S.U.A. de care el 
își leagă mari speranțe în în
tărirea prestigiului său de 
stat serios zdruncinat și în- 
tr-un nou sprijin acordat de 
Washington politicii sale reac
ționare. Criza de guvern ar 
apropia ziua demisiei lui Ade
nauer din funcția de cancelar. 
Ea ar constitui o încununare 
tristă a „erei lui Adenauer" 
lipsită de glorie, care apune, 
în asemenea condiții, după 

populare agrare din Bulgaria, 
în frunte cu Gheorghi Trai- 
kov, precum și membrii Comi
tetului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Patriei, 

în prezidiul de onoare al 
congresului a fost ales Comi
tetul Central al P.C.U.S. în 
frunte cu N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Au fost alese organele de 
conducere ale congresului și a 
fost aprobată următoarea or
dine de zi a congresului:

1. Raportul de activitate al 
Comitetului Central al P. C. 
Bulgar — raportor Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar.

2. Raportul de activitate al 
Comisiei centrale de revizie — 
raportor Iordan Katrandjiev.

3. Alegerea organelor cen
trale ale Partidului Comunist 
Bulgar.

După aprobarea ordinei de 
zi tov. Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, a prezentat raportul Co
mitetului Central al P.C. Bul
gar. Raportul a fost subliniat 
in repetate rînduri cu aplauze 
prelungite.

încheierea lucrărilor 
celui de-al XXIV-lea 

Congres al Ligii 
Tineretului Comunist 
din Marea Britani©

La 4 octombrie la Londra 
ți-a încheiat lucrările cel 
de-al XXIV-lea Congres al 

Ligii Tineretului Comunist din 
Marea Britanie. Timp de două 
zile aproximativ 260 de repre
zentanți ai tineretului englez au 
discutat principalele probleme 
internaționale, situația din țară, 
situația tineretului englez.

Tema principală a discuțiilor 
a constituit-o primejdia pentru 
pace care s-a ivit în urma acțiu
nilor provocatoare ale S.U.A. 
față de Republica Cuba.

Reprezentanții tinerilor englezi 
și-au exprimat, de asemenea, 
neliniștea în legătură cu politica 
Occidentului în problema ger- 
mană.

Vorbitorii au subliniat că zeci 
de mii de tineri și tinere nu gă
sesc de lucru, pentru mulți sînt 
închise porțile institutelor de în- 
vățămînt superior. într-o serie de 
rezoluții, participanții la Con
gres au protestat împotriva po
liticii guvernului în domeniul în- 
vățămîntului, asigurării de lucru, 
calificării în producție a tinere
tului.

Delegații au aprobat rezoluția 
politică a Comitetului Central în 
care se spune printre altele că 
viitorul tineretului englez îl con
stituie socialismul.

cum subliniază ziarul „Deuts- 
che Zeitung“, cancelarul a fost 
nevoit să caute „o ieșire ono
rabilă“ din situația creată.

Preîntîmpinînd scindarea 
coaliției, Adenauer nu a putut 
totuși salva prestigiul „demo
crației" de la Bonn definitiv 
zdruncinată din pricina atacu
lui polițienesc împotriva re
dacției revistei „Der Spiegel“. 
După părerea cercurilor poli
tice de la Bonn, de la inter
zicerea ilegală în R.F.G. a 
Partidului Comunist din Ger
mania, acest prestigiu nu a 
fost niciodată atît de coborît 
în ochii opiniei publice vest- 
germane. Ziarul „Neue Rhein 
Zeitung“ denumește, pe bună 
dreptate, actualul guvern al 
R.F.G. „coaliția de la Bonn a 
oamenilor care și-au pierdut 
personalitatea".

între timp personalul re
dacțional al revistei „Der 
Spiegel“ a hotărît da primul 
număr al revistei, să apară 
nu în 500 000 de exemplare, 
așa cum apărea pînă acum, ci 
în 700 000 de exemplare, Josef 
Augstein, avocatul revistei a 
declarat că ancheta judiciară 
nu a dus la nici un fel de în
criminări serioase împotriva 
redactorilor arestați.

în Germania occidentală 
continuă protestele împotriva 
acțiunii arbitrare a guvernu
lui. Agenția D.P.A. anunță că 
conducerea organizației social- 
democrate de tineret „Șoimii“ 
a declarat într-o rezoluție că 
metodele folosite împotriva 
revistei „Der Spiegel" încalcă 
principiile ordinei de drept 
democratice și aduc prejudicii 
reputației Republicii Federale 
în lumea întreagă. în rezolu
ția comună adoptată de con
ducerea organizației „Tinerii 
democrați germani“ și „Uni
unea studenților liberali“ se 
subliniază că opinia publică 
din Germania occidentală tre
buie să-și dea seama că nu va 
fi pusă la adăpost împotriva 
unor astfel de atacuri asupra 
libertății și dreptății, pînă 
cînd nu va fi îndepărtat mi
nistrul de război Strauss.
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