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tineretului turii al statului Maharashtra, 
Desay, care le prezintă pe con
ducătorul complexului, Khu- 
rody, și o serie de colabora
tori ai săi.

Solii poporului romîn sint 
conduși spre o colină de unde 
se poate avea o privire largă 
asupra întregului complex de 
ferme. Dl. Khurody dă înalți- 
lor oaspeți ample explicații 
cu privire la istoricul coloniei, 
la modul ei de organizare 
și funcționare. „Colonia Lapte
lui“ se întinde pe o suprafață 
de 283 ha și cuprinde 30 de 
ferme, în care sînt îngrijite 
peste 20 000 capete de vite. Cu 
13 ani în urmă pe acest loc 
nu se aflau nici un fel de con
strucții. In 1949 guvernatorul 
de atunci al statului Maharah- 
stra a hotărît scoaterea vite
lor din oraș și amenajarea

Aspectului vesel al străzilor li 
se adaugă acum o notă în 
plus: steagurile roșu-galben- 
albastru și portocaliu-alb - 
verde care flutură alături, 
simbol al prieteniei dintre 
Republica Populară Romînă 
și Republica India, dintre po
poarele celor două țări.

In cea de-a doua zi a vizi
tei în Bombay, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu tovarășii Ion Ghe
orghe Maurer, și Corneliu Mă- 
nescu, au vizitat așa-numita 
„Colonie a Laptelui“ din Aarey 
— un complex model de ferme 
pentru produse lactate, și In
stitutul de energie atomică 
de la Trombay. Deși atît de 
deosebite prin specificul lor, 
cele două obiective incluse în 
programul vizitei au însă tră
sături comune: ambele sînt 
menite să slujească la promo
varea bunăstării poporului

BOMBAY 13 Trimisul spe
cial Agerpres Ion Gălățeanu 
transmite: Bombayul, care 
prin mărimea și numărul lo
cuitorilor săi (peste patru mi
lioane), este al doilea oraș al 
Indiei, se aseamnă cu o largă 
potcoavă în golul căreia pă
trund valurile înspumate ale 
Mării Arabe. Bombayul a că
zut sub stăpânirea colonială 
portugheză în anul 1498, dar 
nu mult după aceea portughe
zii l-au cedat prințului moște
nitor al Angliei cu prilejul 
căsătoriei acestuia. In sutele 
de ani de dominație britanică, 
orașul Bombay era considerat 
„Poarta Indiei", fiind princi
palul port de acces în această 
țară imensă, despre care se 
spunea că era „perla coroa
nei britanice".

Astăzi, Bombayul este un 
important centru industrial, 
comercial și portuar al In
diei independente. Fiind si
tuat sub tropicul Racului, 
peste tot în oraș se poate ob
serva o vegetație luxuriantă. 
Fațadele blocurilor moderne, 
care se înșiruie pe marile bu
levarde, sînt încadrate armo
nios de prezența zveltă a pal
mierilor. Pretutindeni în oraș 
se remarcă o mare animație.

indian, la accelerarea progre
sului economic al țării.

De la Raj Bhavana — reșe
dința conducătorilor de stat 
romîni — și pînă la „Colonia 
Laptelui“ înalții oaspeți au 
fost însoțiți de guvernatorul 
statului Maharashtra, H. K. 
Chainani, de ministrul muncii 
al Republicii India, Jai 
Sukh Lai Hathi, de am
basadorul Republicii India la 
București, M. P. Mathur, și de 
ambasadorul Republicii popu
lare Romîne la Delhi, Iancu 
Horațiu. De-a lungul celor 32 
km cît măsoară drumul pînă 
la Aarey populația din Bom
bay și din regiunile înconjură
toare a făcut o caldă demon
strație de simpatie solilor po
porului romî/n. La ora 9,30, 
ora locală, coloana de mașini 
oficiale ajunge la „Colonia 
Laptelui“. Aici oaspeții sînt 
primiți de ministrul agricul- (Continuare in pag. a IV-a)

lucrărilor agricole

Muncitor

Noul peisaj arhitectonic al băfrînulut oraș moldovean.lașiO noua fabrică moderna de plăci
aglomerate
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Ritm mai intens

de toamnă !
In majoritatea regiunilor țării lucrările 

agricole de toamnă au fost intensificate. Din 
datele primite la Consiliul superior al agri
culturii rezultă că pînă la 11 octombrie, floa- 
rea-soarelui a fost recoltată de pe 95 la sută 
din suprafața cultivată, porumbul și cartofii 
de pe 77 la sută, iar sfecla de zahăr de pe 
65 la sută. în multe unități agricole socialiste 
recoltările de toamnă s-au terminat.

In ultima săptămînă s-au executat lucrări 
de pregătire a terenului pentru semănat pe 
mai mult de 400 000 hectare. Aceste lucrări 
s-au făcut pînă acum pe 2 165 000 hectare, ce
ea ce reprezintă 65 la sută din suprafața de
stinată însămînțărilor de toamnă. în gospodă
riile agricole de stat, lucrările de pregătire a 
terenului au fost efectuate în proporție de 
85 Ia sută, iar în gospodăriile colective din 
regiunile Galați, Dobrogea și București în 
proporție de peste 80 la sută.

Pînă la 11 octombrie s-au semănat cu grîu 
și secară 1420 000 hectare, adică aproape ju
mătate din suprafața prevăzută. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, suprafața 
însămînțată în toamna aceasta este mai mare 
cu 370 000 hectare.

Gospodăriile colective din regiunea Galați 
sînt fruntașe pe țară în desfășurarea însă
mînțărilor de toamnă. Folosind din plin ca
pacitatea de lucru a tractoarelor și celorlalte 
mașini agricole, mecanizatorii și colectiviștii 
din această regiune au realizat 82 la sută 
din planul de însămînțare a griului și seca
rei. De asemenea, peste 60 la sută din terenu
rile prevăzute au fost însămînțate și în re
giunile București, Dobrogea și Argeș.

Consiliile agricole regionale și raionale, 
precum și cadrele tehnice, trebuie să îndru
me în continuare pe muncitori și colecti
viști pentru a executa lucrări de calitate atît 
la pregătirea terenului, cît și la însămînțări.

Pentru terminarea însămînțărilor în epoca 
optimă și efectuarea lor în bune condiții agro
tehnice pe întreaga suprafață este necesar ca 
în săptămînă viitoare să se grăbească și 
mai mult lucrările de pregătire a terenului, 
precum și însămînțările, în deosebi din cen
trul și nordul țării, unde aceste lucrări tre
buie să ia sfîrșit mai devreme decit în cele
lalte regiuni. De asemenea, unitățile agricole 
socialiste trebuie să ia măsuri pentru termi
narea în cel mai scurt timp a strîngerii recol
tei culturilor tîrzii. 
tinue mai intens și 
execută în această 
florii-soarelui și al 
livezi și grădinile 

pentru plantările de pomi și viță de vie, livra
rea producției contractate și buna depozi
tare a recoltei.

Concomitent, să se con- 
celelalte lucrări ce se 

perioadă — treieratul 
orezului, culesul în vii, 
de legume, pregătirile

(Agerpres)
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Zilnic, Nicolae Burlacu, pre
ședintele gospodăriei colec
tive din comuna Mihălășeni, 
raionul Săveni, împreună cu 
inginerul agronom Elena Silvi- 
anu, controlează calitatea în
sămînțărilor, dau îndrumări, a- 
jută. încă o verificare nu-i de 
prisos. Boabele se prefiră prin
tre degete. A fost bine tra

tată sămînța 1
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30 000 tone laminate 
peste plan

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de la laminoarele de 
profile de 650 și 800 mm de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara au înregistrat un nou 
succes în întrecerea pe care o 
desfășoară cu laminoriștii reși- 
țeni. Aici a fost produsă a 
30 000-a tonă de laminate pes
te plan de la începutul anu
lui. Totodată, rebuturile au 
fost reduse în medie cu peste 
10 Ia sută față de normele ad
mise și s-au realizat economii 
peste plan care depășesc suma 
de 4 milioane lei.

Laminoriștii hunedoreni a- 
plică acum în continuare ini
țiativele care i-au ajutat să 
obțină asemenea realizări: 
scurtarea cu 10-15 secunde a 
duratei de laminare a fiecărui 
lingou și blum de oțel, utili
zarea mai perfectă a cajelor 
finisoare etc.

♦

Combinatul pentru 
industrializarea lemnului de 
la Gherla a intrat în func
țiune o fabrică modernă de 
plăci aglomerate din lemn. 

Noua unitate, cu o ca
pacitate de 18 000 tone de 
plasei aglomerate pe an, 
produce plăci triplu strati-

ficate, cu rezisfenjă mare 
și de diferite grosimi. Ma
teria primă o constituie 
lemnul ’de esență moale, 
folosit în amestec cu de- 
șeurile rezultate de la fa
bricile de furnire și de 
cherestea de fag. Aceste 
deșeuri, care se foloseau

Concurs al cooperativelor sătești
între 1 octombrie 1962 — 31 ianuarie 1963 

se desfășoară un concurs al unităților coope
ratiste sătești. Concursul se desfășoară în 
două etape și are drept obiective principale 
o cili mai bună prezentare a mărfurilor, 
aprovizionare și servire a consumatorilor și 
îndeplinirea și depășirea planului de desfa
cere.

Unităților clasate pe primele locuri li se 
vor decerna diplome, iar lucrătorii fruntași 
vor fi premiați.

pînă acum drept com
bustibil, capătă astfel o 
valorificare superioară.

înzestrată cu utilaje și 
instalații corespunzătoare 
nivelului actual a| tehnicii, 
noua fabrică se caracteri
zează printr-un grad ridicat 
de mecanizare și auto
matizare. Buștenii sînt 
transportați mecanizat la 
mașini speciale care îi cu
răță de coajă, iar apoi , tri
miși la utilajele de aș- 
chiere. Tot cu ajutorul unor 
jmașini speciale se fac u- 
mezirea și încleierea aș
chiilor care sînt transpor
tate pneumatic. Dozarea 
așchiilor pe mărimi, în ve
derea producerii unor plăci 
de grosimi diferite, este 
supravegheată de la un 
pupitru de comandă.

eiegrame

(Agerpres) (Agerpres)

0 sărbătoare a celor de 14
n zumzet vesel a- 
mintind de un 
harnic stup de 
albine a pus stă
pânire pe sală. O 
sută cincizeci de 
tineri în vîrstă 

din mai multe co- 
raionului Hirlău 

în această zi bule-

de 14 ani, 
mune ale 
vor primi 
ținui de identitate. De aceea 
sînt atît de emoționați, aștep- 
tind clipa cind comandantul 
Miliției raionale le va înmina 
prețiosul document, li privești 

rîndul tău cu emoție. Fe- 
,.z cu panglicuțe albe în 

păr ori cu baticuri multicolo
re, băiețandrii răsăriți, îmbră- 
cați îngrijit, curat. însemnul 
roșu de pionier îl deosebești 
pretutindeni în sală.

Cine sînt acești tineri ce 
formează un nou detașament

al tinerei noastre generații 1 
O scurtă anchetă întreprinsă 
printre cei 150 de tineri în 
vîrstă de 14 ani este deosebit 
de semnificativă: 147 de ti
neri din comunele Belcești, 
Cotnari, Ceplenița, Scobinți, 
Hirlău, Deleni, Frumușica sînt 
elevi în clasele a VILa și a

aniicopii ce s-au născut în 
noștri se bucură din plin de 
binefacerile regimului de de
mocrație populară. Ei au cele 
mai largi posibilități de învă
țătură, au asigurate cărți gra
tuit, școli bine dotate, profe
sori calificați.

Iată, pe o bancă, se află

din rîndurile pionierilor. Do
resc din toată inima să devin 
utemist. Mama mea, tată 
n-am, muncește în gospodăria 
colectivă...

Totul era spus cu fruntea 
senină și priviri pline de în
credere.

Nu departe de el, un băiat

ÎNMÎNAREA BULETINULUI DE IDENTITATE
VlII-a ale școlilor din aceste co
mune. Din cei 150 de copii din 
comună, 115 sînt fii și fiice 
de colectiviști, iar 35, de mun
citori și salariați la diferite 
întreprinderi de stat (raionul 
Hirlău este un raion agricol). 
Se vede limpede că toți acești

Vasile Helici, elev în clasa a 
Vll-a la școala medie din sa
tul Flămânzi. Da,. din satul 
Flămînzi, unde în urmă cu 55 
de ani, truditorii ogoarelor, 
asupriți la sînge, s-au ridicat 
împotriva unui regim crud și 
nedrept,’ înălțînd flăcările de 
luptă ale răscoalei din 1907. 
Cei din fața noastră sînt ur
mașii robilor de ieri, tineri 
fericiți, cum este și Vasile 
Helici. Ce ne poate spune el, 
despre viața sa ?

— Am doar 14 ani de via
ță. Învăț, vreau să mă pre
gătesc cît mai bine, fac parte

o floare
tramvaiul 17 s-a 

Piața Unirii un 
un buchet de flori

blond cu nasul în vînt, ne-a 
atras atenția. Vasile Muntea- 
nu, căci despre el e vorba, 
este elev în clasa a Vll-a la 
școala medie din comuna Bel
cești. Am vrut să-i cunoaștem 
preocupările, gîndurile. Poate 
că unii ar fi tentați să spună : 
ce poți pretinde de la un tî- 
năr de 14 ani ? Dar nu, nu 
este așa. Vasile Munteanu 
gîndește bine, părinții săi. 
școala, organizația de pio
nieri l-au învățat să îmbine 
preocupările sale de vîrstă cu 
o gindire tot mai matură.

— Tăticu meu, tot Vasile

de
cu

In grădina Institutului agronomic ,,Dr. Petru Groza“ din Cluj, șeful 
de lucrări ing. Ion Rusu, împreună cu un grup de studenfi din anul 

lll-agronomie, la o oră de lucrări practice.

urcat 
tinăr 
în brațe. 

Să tot fi avut vreo 22—23 de ani, 
era îmbrăcat curat iar petalele 
multicolore îi aruncau pe față o 
lumină frumoasă. Un loc liber și 
tînărul s-a așezat.

La ce se gîndea ? Poate la fata 
căreia avea să-i dea florile ? Pro
babil. A duce flori unei fete e un 
lucru delicat, o dovadă a bunei 
educații și numai cînd te gîndești 
cită plăcere îi vei face te și în
cearcă un fior de emoție.

Poate că în clipa aceea restul 
călătorilor chiar în lumina aceasta 
îl vedeau pe tînărul cu florile. O 
clipă mai tîrziu s-a întîmplat un 
fapt. Cu gesturi tremurătoare s-a 
urcat în tramvai o femeie cu pă
rul alb. Și-a scos bilet și neavînd 
unde sța s-a apucat de speteaza 
scaunului din fața celui cu flo
rile. O clipă, el a zărit sub ochi 
degetele bătrîne străbătute de fi
rele viorii ale venelor. Și, fulge
rător s-a făcut mic în scaun, s-a 
răsucit întorcîndu-se cu spatele, 
încerca să ia un aer preocupat ca 
oamenii din jur să creadă că 
observă pe femeia de lingă 
Poate de aceea și ridica atît

nu
el.
de

Excelenței Sale 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Populare Romîne
București 
și guvernul 
mișcate de 

ale poporu-

Poporul, partidul 
Guineei sînt foarte 
dovezile de simpatie 
lui dv. cu prilejul celei de a pa

tra aniversări a independenței 
țării noastre. Vă rugăm să adre
sați poporului și guvernului ro
mîn sincere mulțumiri și urări de 
fericire și prosperitafe.

Cu înaltă considerație,

SEKU TURE 
Președintele 

Republicii Guineea

Conakry

La culesul viei.

Foto : FLORIN TOGA 
ajustor

îl cheamă, este un om care 
iubește mult munca. Cfl sîrg 
pune el în gospodărie ? Are 
245 zile muncă... Să știți că și 
eu iubesc gospodăria. Știu că 
în ea este viitorul meu și al 
tuturor copiilor și tinerilor 
din sat, cum îmi spunea tata 
de multe ori. Și, în concluzie, 
a ținut să adauge: Eu vreau 
să mă fac șofer să conduc 
camioanele gospodăriei colec
tive.

Acestea sint gîndurile de 
viitor ale lui Vasile Muntea- 
nu, fiu de colectivist care în 
această zi a primit buletinul 
de identitate.

Rînd pe rînd sosesc în sală 
invitații: reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă, 
cadre didactice, părinți, colegi.

Actul de înmînare către ti
neri a buletinului de popu
lație are o adîncă semnifica
ție. De aceea în cuvinte calde, 
apropiate de inima tinerilor,

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. a II-a)

sus buchetul. Era de prisos. Pen
tru că fiecare înțelesese că din 
buchet lipsea o floare.

Floarea bunului simț.

„Căsnicia“ lui Vasile
f n viata oamenilor au loc ie- 

care 
nu. 

i 
din 

sofia, 
ales

fn viata oamenilor au Ic. 
lurite întlmplări, unele 
aduc bucurie, altele 

Una dintre acestea din urmă 
s-a Întîmplat lui S. Vasile 
Hunedoara : l-a părăsit
Neplăcut, intr-adevăr, mai 
că, la plecare, „solia'' a aranjat 
în așa iei lucrurile incit, să nu-i 
lase decît pereții goi. Fapt pen
tru care Vasile a iost nevoit 
doarmă un timp prin vecini, 
iată că, In culmea necazului, 
mul ne-a trimis o scrisoare la 
dactie.

să 
Si 
o- 

re-

mea,

îl întrebăm

de zeci de 
cunoscut ?

noi.

ori...

— Nu văd care e greșeala 
zice el.

—• O iubeai ?
— Grozav.
— Dar ea ?
— Mi-a jurat
— Cum v-a ti
— M-am dus o dată la Dorohoi. 

Am stat acolo o zi. In ziua aceea 
am cunoscut-o pe solia mea...

— Dar de îndrăgostit cînd v-ati 
îndrăqostit ?

— In ziua aceea. Atunci mi-a 
și jurat că mă iubește.

— Hotărîrea de a vă căsători 
cînd aii luat-o ?

— Cum „cînd" ? Atunci 1 Nu 
v-am spus că am stat acolo o zi 
întreagă I ?

Și cînd te gîndești că omul 
avea intenția să-și întemeieze o 
căsnicie pentru toată viata.

...Păi bine, Vasile, asta-i treabă?
EUGEN FLORESCU

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romine

București

numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului RepubliciiIn numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului Republicii 
Populare Chineze și al poporului chinez vă exprimăm dv și prin dv 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Sfat, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne și poporului romîn sincere mulțu
miri pentru felicitările dv. călduroase adresate cu prilejul celei de a 
13-a aniversări de la înființarea Republicii Populare Chineze.

Poporul chinez acordă întotdeauna o înaltă prețuire prieteniei cu 
poporul frate romîn și depune eforturi neslăbife pentru întărirea acestei 
coeziuni și prietenii. Sîntem convinși că prietenia dintre poporul chi
nez și poporul romîn, bazată pe principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului prolefar, avînd la bază Declarațiile de lâ Moscova 
din 1957 și 1960, se va întări și se va dezvolta tot mai mult.

Dorim ca poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, să obțină noi și mari succese în construirea socialismului, în în
făptuirea planului șesenal de dezvoltare a economiei naționale, precum 
și în lupta pentru pace în Europa și întreaga lume.

Să se întărească și să se dezvolte zi de zi prietenia frățească dinfre 
popoarele Chinei și Romîniei I

MAO ȚZE-DUN
Președintele Comitetului 

Central al Partidului 
Comunist Chinez

CIU DE
Președintele 

Comitetului permanent 
al Adunării reprezentanților 

populari din întreaga Chină

Pekin,. 12 oct. 1962

LIU ȘAO-ȚI
Președintele 

Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

CALITATEA
PRODUSELOR■ zina metalurgică 

din Colibași, re
giunea Argeș, s-a 
dezvoltat mult. 
Sarcinile ei de 
producție au spo
rit și sporesc din

an în an. Pentru realizarea lor 
la timp și în bune condiții, 
aici a fost creată o producție 
proprie de S.D.V.-uri (scule, 
dispozitive și verificatoare). 
Sectorul sculerie a căpătat 
astfel o mare însemnătate în 
planul general al întreprinde
rii. De modul cum își îndepli
nește sarcinile acest sector 
depinde realizarea producției 
planificate de către fiecare 
sector, secție sau atelier al 
uzinei. Munca acestui sector 
capătă o și mai mare însemnă
tate dacă ținem seama că în
tre Uzina metalurgică din 
Colibași și uzinele de Tractoa
re. „Steagul roșu“ din Bra
șov, I.M.S. Roman, Uzina de 
pompe București și Fabrica 
de mașini-unelte din Arad s-a 
dezvoltat mult planul de coo
perare 
scule, 
toare.
derea ce le revine, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii acestui 
sector se străduiesc să fie la 
înălțimea cerințelor produc
ției. Rezultatele obținute pe 
luna trecută, de pildă, sînt

privind producția de 
dispozitive și verifica- 
Conștienți de răspun

edificatoare. Planul de pro» 
ducție a fost depășit cu 10 la 
sută, iar productivitatea mun
cii a crescut cu 5 la sută, iar 
calitatea produselor s-a îmbu
nătățit cu 0,5 la sută.

Cu toate rezultatele bune 
obținute, însă, unele dintre 
scule, dispozitive și verifica
toare nu sînt de calitate supe
rioară, se uzează mult prea 
devreme sau pur și simplu, 
se degradează la prima utili
zare. Unele dintre sectoarele 
uzinei au formulat dese și 
aspre critici la adresa sectoru
lui sculerie și cu privire la 
nerespectarea termenelor de 
livrare a comenzilor primite.

Pornind de la aceste con
statări, membrii postului ute- 
mist de control din uzină 
și-au propus organizarea unui 
raid în vederea stabilirii cau
zelor deficiențelor ivite.

Au fost stabilite locurile de 
muncă unde participanții la 
raid urmau să se oprească și 
s-a pornit la lucru.

★
Chiar în ziua aceea la ate

lierul ascuțitorie, un lot de 40 
de cuțite de strung, purtînd 
seria 031053, fuseseră executa
te necorespunzător. Rezulta-

NICOLAE COTIGĂ

(Continuare în pag. a 'II-a)
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In centrul dezbaterilor

înalta calificare
rin-tr© primii ute- 
miști care au luat 
cuvîntul în adu
narea de dare de 
seamă și alegeri 
a organizației de 
bază U.T.M. de la

Uzina „Metalica“ din Capitală 
a fost și controlorul de cali
tate Constantin Drăgoi, care a 
spus, printre altele :

— In anul care se apropie 
acum de sfîrșit, în fața colec
tivului uzinei noastr© au stat 
sarcini importante. Așa cum a 
arătat și darea de seamă, a 
sporit nu numai numărul sor
timentelor, dar a trebuit să 
producem piese care au soli
citat și solicită un mai înalt 
grad de tehnicitate. In anul 
care vine, uzina va produce 
un sortiment măi larg de piese 
de schimb pentru mașini agri
cole, va crește, de asemenea, 
volumul produselor ’destinate 
exportului. De aceea, eu cred 
că a procedat bine comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
punînd în centrul activității 
sale mobilizarea tuturor forțe
lor tineretului din uzina noa
stră la creșterea continuă a 
calității produselor.

Dezbaterile au arătat că în 
această privință, comitetul or
ganizației de bază U.T.M. a 
întreprins cîteva acțiuni inte- 

Așa, bunăoară, pro- 
produselor a 

citeva rînduri

punerile tinerilor și de nevoile 
producției, s-a propus condu
cerii uzinei organizarea, pe 
meserii, a trei- cursuri de ri
dicare a calificării. Perseve
rent, comitetul nu s-a decla
rat mulțumit cu ceea ce a 
făcut. Participînd la predările 
lecțiilor, membrii comitetului 
au observat că uneori lectorii 
se pierdeau în generalități, că 
repetau ceea ce tinerii învă
țaseră în școala profesională. 
Or, tinerii aveau nevoie de 
cunoștințe legate de proble
mele actuale ale producției, 
de practică, pentru a folosi 
mai bine, cu mai mare randa
ment mașinile de o înaltă teh
nicitate cu care este înzestrată 
uzina, pentru a pute» executa 
bifle piesele care se pun în 
lucru. Organizînd o consfă
tuire cu tinerii ingineri, lec
tori ai cursurilor de ridicare 
a calificării, comitetul U.T.M. 
a propus introducerea în pro
gramele analitice a unor ase
menea teme. Totuși, cursurile 
de ridicare a calificării, chiar

resante. 
blema calității 
constituit în 
subiectul unor noi dezbateri 
în adunările generale U.T.M.

— La baza obținerii produ
selor de calitate superioară 
trebuie să stea însă preocu
parea pentru continua ridicare 
a calificării, pentru cunoa
șterea și aplicarea celor mai 
noi procedee tehnologice. A- 
proape toți cei care au luat cu
vîntul, plecîrtd de la această 
concluzie amintită în adunare 
de utemistul Tudor Oaneea, 
au analizat pe larg activitatea 
desfășurată de organizația de 
bază U.T.M. pentru continua 
ridicare a calificării profesio
nale a tineretului. Dezbaterile 
au reliefat, bunăoară, modul 
în care comitetul organizației 
de bază U.T.M. a sprijinit or
ganizarea cursurilor de ridi
care a nivelului profesional 
al tineretului.

Pe baza indicațiilor organi
zației de partid, încă în luna 
martie, comitetul organizației 
de bază U.T.M., împreună cu 
comitetul sindicatului au orga
nizat o consultare largă a tutu
ror tinerilor din uzină în le
gătură cu măsurile privind 
creșterea gradului lor de ca
lificare. Ținînd seamă de pro-

Pe marginea adunării 
de dare de seamă și 
alegeri de la Uzina 

„Metalica“ 
din Capitală

mai bine organizate, n-au pu
tut satisface în întregime ce
rințele tinerilor, setea lor de 
cunoaștere. De aceea, comite
tul U.T.M. a acordat în aceiași 
timp o susținută atenție pro
pagandei tehnice, populariză
rii și răspîndirii cărții 
cialitate.

Inginerul utemist 
Stânculescu, lector 
curs de ridicare a calificării 
spunea în adunare: Succe
se am obținut noi destul de 
importante, dar lucrurile n-au 
mers chiar ca pe roate. Nu 
este un secret pea-.ru nimeni 
că tineri ca Mihai Alecu, Emil 
Cojoearu, Dumitru Milcu, Mi- 
hai Tincu ne fac încă destule 
greutăți în îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de plan și mai 
ales în realizarea unor produ
se de bună calitate,
— Și ei — a intervenit prompt 

un utemist — au fost încadrați 
în cursurile de ridicare a ca
lificării, dar nu au luat parte 
decît la una sau două lecții.

— Comitetul nostru — a con
tinuat inginerul Stânculescu 
— s-a împăcat eu „explicația“ 
acestor tineri care își moti
vau absențele de Ia cursurile

de spe-

Nicolae 
al unui

Consiliul de Miniștri al 
R. ,P. Romîne a emis recent o 
hotărîre privind prezentarea 
unor absolvenți la examenul 
de stat in invățămintul supe
rior.

Conform acestei hotărîri, 
absolvenții instituțiilor de în- 
vățămint superior din seriile 
1959-1960 și anterioare, care 
n-au promovat examenul de 
stat, se pot 
ultima oară, 
nile acestui 
1963.

prezenta, pentru 
la una din sesiu- 
examen din anul

★
Vineri seara a sosit în Ca

pitală A. C. Normann, minis
trul pisciculturii din Dane
marca, care va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîm- 
pinat de ministrul industriei 
alimentare Janos Fazekaș, de 
funcționari superiori din mi
nister, precum și de W. Wint- 
her Schmith, însărcinat eu a- 
faceri ad-interim al Danemar
cei la București.

★
La Timișoara au continuat 

lucrările celei de a IV-a con
sfătuiri de sudură și încer
cări de metale, organizată de 
Baza de cercetări științifice a 
Academiei R. P. Romîne și In
stitutul politehnic din Timi-

șoara. Au fost prezentate 32 de 
comunicări tehnico-științifice 
întocmite de oameni de știin
ță, cadre didactice și ingineri 
de specialitate din țară, de 
specialiști în domeniul sudurii 
de peste hotare. De asemenea 
au avut loc discuții care au 
constituit un util schimb de 
păreri între specialiștii romîni 
și cei din țările prietene.

★
Intre 11 și 13 octombrie în Ca

pitală a avut toc un seminar de 
arheologie 1« care au participat 
cercetători romîni și sovietici, pre
cum și numeroși invitați din partea 
muzeelor arheologice regionale și 
raionale din țară.

Au fost prezentate 20 de comu
nicări privind cercetările efectuate 
în ambele țări asupra epocii co
munei primitive — paleoliticul su
perior, epoca bronzului, cultura 
Cucuteni, treeerea ia prima epocă 
a fierului etc.

de ridicare a ' 
faptul că lucrau 
ture. Acesta este 
gument. Postul 
control a sesizat 
acestor tineri avem de-a face 
cu o atitudine de automulțu- 
mire. Cînd îi chemam la 
cursuri, undi ne răspundeau 
cam așa: „Ia mai slăbiți-mă 
cu calificarea, eu am urmat 
școala profesională. Cît îmi 
trebuie, am învățat, eu nu 
vreau să ajung inginer“.

In cuvîntul lor. utemiștii, 
criticînd eu asprime atitudi
nea înapoiată a acestor tineri, 
au arătat totodată că era de 
datoria comitetului organiza
ției de bază U.T.M. să-i ajute 
concret pe acești tineri să în
țeleagă că poziția lor de auto- 
mulțumire constituie o piedi
că în calea efortului general 
al întregului colectiv de cre
ștere a calității produselor 
uzinei.

— Schimburile de experien
ță — arăta Aneta Pieoș — 
s-au dovedit a fi deosebit de 
valoroase pentru îmbogățirea 
cunoștințelor noastre profe
sionale. Cîte lucruri intere
sante despre organizarea lo
cului de muncă, despre căile 
de economisire a metalului 
nu am învățat în schimburile 
de experiență organizate cu 
tinerii de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu“ și „Semănătoa
rea” I Dar cu o floare, tova
răși, nu se face primăvară. 
Comitetul nostru s-a mulțumit 
cu organizarea doar a cîtorva 
acțiuni de acest fel și a 
început să se laude cu ele tot 
anul, în loc să persevereze 
a organiza și altele.

Criticînd această stare 
lucruri utemiștii au propus 
în viitor să se organizeze 
mai multă regularitate, îm
preună cu comitetul sindicatu
lui schimburi de experiență. 
S-a propus ca schimburile de 
experiență să nu se facă așa, 
„în general“, cu toți tinerii, ci 
pe meserii, pe specialități. Ho- 
tărîrca adoptată de adunare 
este, de altfel, destul de bogată 
la aess.; capitol — ridicarea 
calificări; profesionale. Prin
tre altele, s-a hotărît să se ia 
măsuri pentru organizarea 
unui curs de perfecționare a 
calificării cu o tematică supe
rioară celor ce au funcționat 
pînă în prezent. S-a hotărît să 
se organizeze cu regularitate 
pe grupe, în ateliere, cu spri
jinul tehnicienilor și al ingi
nerilor, discuții asupra calită
ții produselor executate 'de 
tineri. Utemiștii ati propus ca 
noul comitet al organizației 
de bază U.T.M. să organizeze 
mai multe concursuri „Cine 
știe meserie, cîștigă“.

Analizînd cu aceeași matu
ritate și celelalte laturi ale 
muncii organizației, adunarea 
generală de dare de seamă și 
alegeri U.T.M. de la Uzina 
„Metalica" și-a îndeplinit sar
cina, constituind 
plecare pentru o 
vitate in viitor.

Vizitele cineaștilor
R. R,

(Agerpros)

care ne vizitează țara 
cu prilejul festivalului 
Ulmului sovietic s-au 
întîlnit sîmbăfă dimi
neața cu artiști și re
gizor; bucureșfeni, 
unde au fost salutați 
de Niki Atanasiu, ar
tist emerit, prfm-secre- 
tar a! Asociației oa
menilor de artă din 
instituțiile teatrale și

sovietici
Cantinuîndu-și că

lătoria în regiunea 
Bacău, delegația Aso
ciației .. de prietenie 
sovielo-romînă a vi
zitat in cursul zilei de 
slmbită Fabrica de 
țevi din Roman și cea 
de postav din Buhuși, 
precum și orașul Ba
cău.

Cineaștii sovietici

o ar
au fă.

Alte manifestări

muzicale din 
Romîni.

După-amiază 
pefii, soviețici. 
cui o vizită la Corni,
tetul de stat pentru 
cultură și arfă. Aici 
au fost primiți de 
Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului,

calificării
în diferite 
un fals ar- 
utemist de 
că în cazul

i 'Si

Perr+ru sondorii dirt echipa lui Ion Radu de la schela Băbenî, regiunea Argeș obiectivul princi
pal al întrecerii este realizarea unor intervenții rapide și de bună calitate, lată-i in fotografie le 

una din sondele puse de curînd in producte.

PE SCURT

în

de 
Ca 
cu

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— In ziua a doua a compiana- 
telor mondiale de volei au 
fost programate primele în
treceri ale preliminariilor cu 15- 
competiției feminine. Jucînd 
la Moscova (grupa a IV-a) cu 
echipa R .F. Germane, repre
zentativa R. P. Romîne a ob- 
ținttt victoria cu scorul de 
3—0 (5, 2, 10). După cum scrie 
comentatorul sportiv al agen
ției TASS în cronica sa „su
perioritatea voleibalistelor ro- 
mince a fost evidentă“. în 
primul set echipa vest-germa- 
nă a condus cu 4—1, dar 
echipa rcmînă a făcut apoi 
consecutiv 11 puncte cîștigînd 
pînă. lă urmă setul fără emo~ 
ții. Setul doi a durat 14’ fiind

ciștigat cu 15—2. în setul trei 
antrenorul echipei a introdus 
rezervele, așa se explică că 
româncele au ciștigat numai 

" -Id.
Au continuat și meciurile 

masculine. Iată cele mai im
portante rezultate : grupa I 
(Riga) Brazilia—Austria 3—0; 
Iugoslavia—Finlanda 3—0 ;
grupa ll-a (Leningrad) R. P. D. 
Coreeană—Belgia 3—0; R. P. 
Ungară—Italia 3—1; grupa 
Ill-a (Kiev) Japonia—.R. P. 
Albania 3—0; grupa IV-a 
(Moscova) R. S. Cehoslovacă— 
R. P. Bulgaria 3—1. Echipa 
masculină a R. P. Romîne a 
avut zi liberă. Astăzi voleiba
liștii noștri întîlnesc echipa 
R. P. D. Coreene.

Tripla intilnîrc «Ie fotbal

K» T« Romina—R* IX Germana

© Partida a 9-a a meciului 
pentru titlul mondial feminin 
de șah s-a terminat remiză la 
mutarea 62-a. Cu toate că la 
întrerupere Bîkova avea avan
taj material, Gaprindașvili a 
reușit să forțeze remiza prin 
șah etern. Scorul meciului 
este acum de 7-2 în favoarea 
Nonei Gaprindașvili căreia îi 
mai trebuie 1,5 puncte pentru 
a cîștiga titlul de campioană 
a lumii.

• In zilele de 20 și 21 octom
brie în sala sporturilor de la 
Floreasca va avea loc cea de-a 
3-a ediție a concursului inter
național de gimnastică la care 
vor participa echipele cluburi
lor Dinamo Moscova, Dynamo 
Berlin, Ruda Hvezda Praga, 
Dozsa Budapesta, Spartak So
fia, Gwardia Varșovia și Dina
mo București. Se vor desfă
șura întreceri masculine și fe
minine.

(Agerpres)

Sîmbătă au continuat să aibă 
loc în orașele și satele țării nu
meroase manifestări consacrate 
Lunii priteniei romîno-sovietice. 

în Capitală, la Casa universi
tarilor, acad. Ion Jalea, artist al 
poporului, președintele artiștilor 
plastici din R. P. Romînă, 
ferențiat despre „Plastica 
tică în epoca construcției 
șurate a comunismului", 
sala Casei
Artemiza Boldijar, redactor la 
Institutul de studii rotnîno-sovie- 
tic, a prezentat un jurnal de ac
tualități tehnice sovietice. Bale
rini romîni, absolvenți ai școlii 
de coregrafie din Leningrad au 
susținut, la Casa prieteniei romî
no-sovietice, un spectacol extra
ordinar de balet.

La clubul uzinelor „Steagul 
roșu“ din Brașov au avut loc 
conferințe pe temele „Comunis
mul — viitor luminos al omeni
rii", „Lupta oamenilor sovietici 
pentru o înaltă calitate a pro
duselor", „Colaborarea economi
că romîno-sovietică“

Numeroși oameni 
din Sighet au vizitat 
intitulată „Un măreț program de 
construire a comunismului*. La 
cinematograful „Minerul" din 
Baia Mare a avut loe deschide
rea tradiționalului festival al 
filmului sovietic cu filmul „9 zile 
dintr-un au".

în satele regiunii Maramureș 
numai în prima zi a festivalului,

a con- 
sovie- 
desfă- 
iar la 

Centrale a Armatei, 
Boldijar, redactor

și altele, 
ai muncii 
expoziția

filmele sovietice au fost viziona« 
te de peste 25 000 de săteni.

In regiunea Hunedoara Ia 21' 
de cinematografe sătești se des
fășoară festivalul filmului sovie
tic la care au participat pînă a» 
cum peste 25 000 de țărani co
lectiviști. Caravanele cinemato
grafice s-au deplasat în 20 de 
sate de munte unde au organizat 
„Ziua filmului sovietic“.

La clubul „Siderurgistul“ din 
Huuedoara a avut loc simpozio
nul „Societatea comunistă, socie
tatea cu cel mai înalt nivel de 
trai din lume*. în întreprinderi
le și instituțiile din regiune an 
fost afișate peste 100 
montaje cu aspecte din 
Sovietică.

Formații artistioe de 
ale sindicatelor din regiunea Ga
lați au prezentat în săli d« 
teatru, case de cultură și cămine 
culturale peste 50 de spectacole.

La Iași, Bîrlad, Pașcani, Huși 
și Vaslui, 
ascultat 
„U.R.S.S.
tru pace“ 
militantă 
mare generală și totală“.

I.a Casa prieteniei romiuo-so- 
vietice diu Craiova 300 de stu- 
denți, elevi și profesori au parti
cipat Ia o 
a fost 
„Consulul 
dov.

de foto- 
Vnhmea

amatori

numeroși cetățeni au 
expuneri ou tem» 

in fruntea luptei p»H- 
și „Uniunea Sovietică, 

activă pentru dexar-

seară de recenzii unde 
prezentat romanul 

negru" de A. Vinogra-

un punct de 
rodnică acti-

I. MARIA
I. ȘERBU

Astăzi la București și Dres- 
da va avea loc tripla întîlnire 
internațională de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale 
R. P. Romîne și R. D. Ger
mane. în Capitală, pe stadio
nul „23 August*, cu începere 
de la ora 13,30 se întîlnesc 
formațiile de juniori. Din se
lecționata țării noatre vor face 
parte printre alții Suciu, Grăj- 
deanu, Avram, Mureșan și 
Nunweiller VI. Apoi de Ia ora 
1'5,30 amatorii de sport vor 
putea urmări meciul dintre 
echipele de tineret ale celor 
două țări. Formația noastră 
este alcătuită din Ghiță, Pal, 
Petescu, Răcelescu, Popescu,

Neșu, Matei,; Dumitriu II, Ga- 
ne, Hălăgean, Haidu.

La Dresda, echipa reprezen
tativă a R. P. Romîne susține 
al doilea meci internațional al 
sezonului, întîlnind formația 
R. D. Germane, care în cursul 
acestui an a obținut rezultate 
valoroase și un meci egal: 2-2 
cu echipa Iugoslaviei. Fotba
liștii romîni au sosit vineri la 
Dresda unde au efectuat în 
cursul după-ami.ezii un ușor 
antrenament de acomodare. 
Antrenorul C. Teașcă nu a al
cătuit încă formația definiti
vă din care nu vor lipsi însă 
Dungu, Zavoda II, și Ozon.

(Agerpres)

(Urmare

sărbătoare a celor
din pag. I)

vorbit în această zi to- 
Gavril Gîtlan, prim
ai Comitetului raional 
Hîrlău și tovarășul 
Ion Banciu, coman-

le-a 
varășul 
secretar 
U.T.M. 
căpitan 
dantul Miliției raionale. Cu un 
deosebit interes au ascultat 
particlpanții la această sărbă
toare a tinerilor de 
cuvîntul tovarășului 
Trofin, prim-secretar 
miletului Central al 
Vorbitorul a arătat că fiecare 
tînăr primind buletinul de 
identitate, trebuie să înțelea
gă că a primit în mină un 
act însemnat din partea sta
tului nostru democrat-popu
lar, o confirmare a mersului 
său pe drumul maturității, o 
consemnare a încrederii ce i 
se acordă și în același timp a 
unor cerințe ce i se pun în 
față. în orice împrejurare din 
viață, în muncă, la școală, în 
relațiile cu tovarășii și prie
tenii săi, tînărul cetățean al 
patriei noastre trebuie să do
vedească o înaltă conștiință 
cetățenească, să respecte ca 
lumina ochilor legile țării, să

14 ani
Virgil 

al Co- 
U.T.M.

manifeste un puternic spirit 
colectivist, să învețe cu pasiu
ne, să se pregătească pentru 
viață, să fie cinstit șl corect, 
să-și respecte tovarășii.

Deși sala de festivități din 
centrul Hîrlăului nu are mai 
mult de 250 de locuri, totuși 
alături de emoția și bucuria 
celor de 14 ani, s-au aflat 
peste 2 500 de părinți, rude și 
prieteni care au putut asculta 
tot ce s-a întîmplat aidoma. 
Stația de 
mis celor 
comunele 
Hîrlău și 
Stivitate.

radioficare a trans- 
2 300 de părinți din 
Ceplenița, Scobinți, 
De leni întreaga fe

ani
o echipă artistică a Școlii me
dii din Hîrlău, a dezamăgit 
pe micii spectatori. Deși în 
programul artistic erau trecu
te o seamă rie recitări valo
roase și coruri apreciate, for
mația artistică s-a prezentat 
deosebit de slab, făcînd im
presia că improviza totul. Di
recțiunea acestei școli nu și-a 
adus aportul la sărbătoarea 
tinerilor de 14 ani, lucru cu 
atît mai regretabil cu cît este 
vorba de o școală.

Direcțiunea școlii are dato
ria să acționeze cu . mai mult 
spirit de răspundere decît 
pînă acum luînd astfel de 
măsuri care să ducă la for
marea unei bune echipe arti
stice a școlii și apreciată în 
raion.

*
La spectacolul prezentat sîm- 

hită seara de Opera de stat din 
Iași, rolul Aidei din 
același nume de Verdi 
terpretat de soprana 
Jamroz de Ia Opera
din Pozuan (R. P. Polonă).

opera cu 
a fost in-
Krystyna 

NaționalS

(Agerpres)

Calitatea produselor

★
Din păcate programul arti

stic ce a urmat, prezentat de

OAMENI ȘI FIARE“

Todan Adriana și Fodor Mar
gareta de la Fabrica „Porțe
lanul“ din Cluj creatoare frun
tașe discufînd pe marginea 
noilor creații de obiecte de 
decor ce vor înfrumuseța noile 

interioare

In cadrul Festivalului filmului sovietic, azi 14 octombrie 
la cinematograful „Republica

(Urmare din pag. I)

tul ? 6 cuțite rebut, altele tre
buiau remaniate pentru că 
muchiile nu aveau înclinațiile 
indicate prin desenul tehnic.

La o cercetare mai atentă, 
participanții la raid scot la 
iveală cauzele : cuțitele fuse
seră date spre executare tine
rilor Mircea Gălușcă și Ion 
Păun, rectificatori, proaspeți 
absolvenți ai școlii profesio
nale. avînd mai puțină expe
riență în muncă. Nimeni, nici 
maistrul Marin Nedea, nici 
comitetul U.T.M., nu s-au în
grijit ca acestor tineri să li se 
acorde asistența și îndruma
rea tehnică de care au abso
lută nevoie.

— Dar consumul— Dar consumul — cu a- 
proape 50 la sută mai mare 
de plăcuțe dure, de unde pro
vine?

Se constată că dintre cauze,, 
trei sînt principale: 1. După 
cum s-a văzut, slaba calificare 
a unora dintre tinerii care lu
crează în atelierul de ascuțlto- 
rie. 2. Din lipsă de pietre de 
polizor din carbură verde, se 
folosesc pietre de polizor din 
carbură neagră, care fac ca 
plăcutele dure să capete fi
suri în timpul ascuțirii lor. 3. 
Plăcuțele dure nu corespund 
normelor de consum ale atelie
rului : ele sînt procurate toate 
la dimensiuni mari, deși aici 
se execută și cuțite cu plăcuțe 
de dimensiuni reduse.

Cîteva defecțiuni semnalate 
în secțiile prelucrătoare la fo
losirea dispozitivelor j-au con
dus pe membrii postului ute- 
mist de control și pe partici- 
panții la raidul acestuia și la 
atelierul de dispozitive și ma
trițe, Aici s-a încins o discuție 
aprinsă între reprezentanții 
sectoarelor 222 și 223 și cîțiva 
dintre muncitorii atelierului. 
Ea a fost însă deosebit de rod
nică, scoțînd la iveală neajun
suri care privesc, atît munca 
atelierului dispozitive, cît și 
aceea a sectarelor 222 și 223, 
dar mai ales aceea a serviciu
lui tennic al uzinei unde lu
crează foarte mulți tineri.

S-a stabilit că nepotrivirea 
unor repere în ansamblul dis
pozitivelor, care provoacă 
dese discuții între sectoare, se 
datorește neglijenței cu care 
sînt lansate în producție unele 
dintre desenele tehnice. Nu în
totdeauna desenele specifică 
toate cotele absolut necesare, 
sau le indică greșit, fapt care 
provoacă mari neajunsuri. In 
asemenea cazuri — și acestea 
se întîmplă zilnic — serviciul 
tehnic este solicitat să inter
vină, Trec însă zile în șir pînă 
ce deficiențele sînt înlăturate. 
Astfel că atelierul de dispozi
tive — pentru a nu întîrzia 
lucrările — este nevoit să ia 
măsuri de unul singur. Așa s-a 
întîmplat în cazul cu dispozi
tivul de găurit și alezat 
carcase.

Se notează propunerea ca un 
reprezentant al serviciului 
tehnic să lucreze în sectoare 
pentru a ține permanent legă
tura cu atelierul de dispozi
tive și sectoarele prelucrătoa
re, în vederea rezolvării ope
rative a tuturor acestor nea
junsuri care împiedică execu
tarea la timp a dispozitivelor, 
dar mai ales realizarea unor 
produse de calitate superioară.

*
Majoritatea produselor bri

găzii de ajustori condusă de 
utemistul Mircea Tronaru de 
la atelierul de verificatoare 
sînt de cea mai bună calitate, 
cu toate că executarea lor 
necesită o înaltă precizie. Dar 
lucrînd neatent ei, au marcat 
uneori greșit mai multe verifi
catoare, creînd astfel posibili
tatea producerii de rebuturi.

— Este drept — spune res
ponsabilul brigăzii — unele 
dintre verificatoare poartă 
marcaj corespunzător altor 
dimensiuni de cît cele la care 
acestea sînt executate. Aici, 
după cum bine se constată, nu 
poate fi vorba decît de negli
jență, de unele defecțiuni ce-și 
au izvorul în slaba organizare 
a locului de muncă. Ameste
cul verificatoarelor dintr-un 
lot într-altul în timpul exe
cutării operației de marcare, 
vorbește de la sine. Acesta 
constituie și o cauză care face 
ca noi să întîrziem cu livra-

rea unora dintre comenzile pe 
care le executăm. Nu ascun
dem lipsurile și vom lua toate 
măsurile pentru ca munca 
noastră să se îmbunătățească. 
Dar avem și unele greutăți. 
Primim spre executare co
menzi care poartă specificația 
„urgent“. Mă folosesc de 
prilejul că avem de față repre
zentanți ai unor sectoare și 
propun să se cerceteze acolo 
cauzele pentru care prea mul
te dintre aceste comenzi poar
tă o asemenea specificație, 
care ne împinge la lucru în 
asalt, și, în ultimă instanță, la 
superficialitate în muncă, ceea 
ce dăunează calității.-

Și membrii postului utemist 
de control notează sugestiile , 
și propunerile făcute. „Cauze
le comenzilor „urgente“, do
tarea atelierului cu un mi
croscop universal, procurarea 
de noi cale-etalon (cele exi
stente fiind uzate), introdu
cerea marcajului verificatoa
relor prin pansonare“ etc.

★
Raidul a luat sfîrșit, dar nu 

ca de obicei, în atelier. De 
data aceasta a fost organizată 
și o consfătuire a participan- 
ților la raid. Au mai fost in
vitați șeful sectorului sculerie, 
tînărul inginer Petre Nițu și 
secretarul comitetului organi
zației de bază U.T.M. a secto
rului. utemistul Marin Dumi
tru,

A luat, de asemenea, parte 
tovarășul Oprea Stelian, se
cretarul organizației de partid.

Discuțiile purtate au lămu
rit mai bine o serie de lucruri 
care țin, mai ales, de colabo-

rarea care trebuie să existe 
între sectorul sculerie și cele
lalte sectoare.

Comenzile „urgente“ despre 
care vorbea țjtemistul Mircea 
Tronaru — de pildă — își au 
taina lor.

în sectoarele prelucrătoare 
nu este ținută o evidență stric
tă a consumului de S.D.V.-uri, 
nu se știe precis unde sînt ele 
repartizate. Din această cauză 
se face exces de comenzi „ur
gente“ mai ales către sfîrșitul 
fiecărei luni.

în afară de aceasta, diferite 
scule, dispozitive și verifica
toare nu sînt folosite cu grijă, 
nu sînt păstrate în dula-

puri special amenajate. Unii 
tineri, printre care Ion Tudor, 
Gheorghe Briceag, folosesc 
verificatoarele în timp ce ma
șina funcționează sau, lucrînd 
neatent, realizează un consum 
mare de spirale și alezoare. 
Alții, oa utemistul Jean Hă- 
buc, pierd sculele ce li se în
credințează sau le deteriorează, 
la prima folosire. Așa a pro
cedat tînărul Barbu Tudor 
''are a deteriorat un cuțit 
ver care costă 1 200 lei.

Consfătuirea organizată 
dovedit deosebit de utilă, 
s-a încheiat 
propuneri.

șe-

s-a
Ea 

cu următoarele

conducerii uzinei în privința• Să se ceară sprijinul conducerii uzinei în privința 
aprovizionării sectorului sculerie cu abrazive de bună cali
tate și cu plăcuțe dure Ia dimensiuni care să corespundă 
normelor de consum specifice sectorului.

• Să se recomande serviciului metrologic al întreprinderii 
să facă reverificarea calelor-etalon și să propună înlocuirea 
celor uzate,

• Conducerile tuturor sectoarelor uzinei să organizeze o 
evidență strictă a consumului de S.D.V.-uri în sectoarele 
respective.

• Comitetul organizației de bază U.T.M. de secție, împre
ună cu comitetul sindicatului, să organizeze noi cursuri de 
ridicare a calificării profesionale a muncitorilor, în care 
să fie cuprinși și cei 40 de tineri care au absolvit în acest 
an școala profesională. Să se asigure asistența tehnică tine
rilor nou veniți în secție.

• Comitetul organizației de bază U.T.M. să ia măsuri 
pentru aplicarea inițiativei tinerilor de la Uzinele de 
autobuze și troleibuze din București privind organizarea 
locului de muncă-

• Postul utemist de control își propune să organizeze rai
duri comune cu posturile din celelalte sectoare, să facă 
schimb de materiale, earieaturi, și epigrame la adresa celor 
care produc scule de slabă calitate sau la adresa celor care 
nu folosesc S.D.V.-urile rațional. Aceste materiale să fie 
afișate în toate sectoarele. Să editeze o foaie volantă și 
gazeta „Vorbește postul utemist de control“ prin care să 
fie afișate concluziile raidului întreprins.

Seria a H-a
O coproducție a studiourilor cinematografice „M. Gorki” 

din Moscova și a studioului „Defa”-Berlin 
Scenariul și regia: S. GHERASIMOV 
Roman cinematografic în două părți.

Viața plină de încercări a Iui Alexei Pavlov, căzut prizo
nier în Războiul pentru Apărarea Patriei și care se întoarce 
în țară după 17 ani de peregrinări umilitoare în străinătate, 
în rolurile principale: NIKOLAI EREMENKO, TAMARA 
MAKAROVA, V. DORONIN, JANNA BOLOTOVA și alții.

în cadrul Festivalului filmului sovietic la 15 octombrie la 
cinematograful „Republica'’

CIND COPACII ERAI/ MARI
O producție a studioului „Maxim Gorki” din Moscova în 

regia lui L. Kulidjanov
Film de înalt nivel artistic care redă forța educativă a so

cietății sovietice, în stare să transforme pînă și cele mai 
slabe caractere. în rolurile principale : IURI NIKULIN, 
INNA GULAIA, LEONID KURAVLEV.
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Pavilion
de mostre
T7 riașa cupolă de sti- 
țj clă și oțel din ve

cinătatea „Casei 
Scinteii” găzduiește, în- 
cepind de ieri, cea de-a 
4-a ediție a Pavilionului 
de mostre, intrat de a- 
cum in tradiție ca un 
obișnuit dialog între mi
lioanele de cumpărători 
de fiecare zi ai magazi
nelor, și reprezentanții 
industriei și comerțului. 

Am urmărit în prima 
zi reacția publicului. Și
rul laudelor care se a- 
duc produselor și orga
nizării Pavilionului (așa 
cum se vede și din fo
tografiile alăturate) — 
nu încape în aceste fu
gare notații. De obicei a- 
precierile sînt exprima
te prin exclamații ca ■' 
„Excepțional 
bucur 
mea !“, 
Un cetățean scrie în 
tea de impresii de 
ștandul produselor 
mase plastice : „Nu 
obiecții!“. „îmi 
noile produse ale fabri
cii „Tricotajul Roșu“, 
scria cineva pe una din
tre fișele depuse în urne. 
„Toate confecțiile din 
bumbac sînt excepțional 
de frumoase“, scrie al
tul. Lingă aragazul tip 
„Someș“ e o adevărată 
îmbulzeală: gospodine
le sînt și ele entuzias
mate de agregatul care 
le va fi pus la dispozi
ție pe un preț conve
nabil.

Ceea ce constituie ca
racteristica principală la 
Pavilion este — imediat 
după îneîntarea genera
lă — atmosfera de lu
cru. Da, de lucru. A in
trat în obișnuința, în 
deprinderea cetățeanu
lui ca — o dată pe an — 
să vină și să-și spună 
părerea asupra produse
lor care i se var oferi 
pe piață în anul viitor, 
„îmi place“ sau „nu-mi 
place“. Să se producă 
sau să nu se producă.

Impresionant este spi
ritul de răspundere 
care cetățenii își 
părerea pentru 
mite produse, 
punderea cu care fac 
propuneri de îmbunătă
țire, de îmbogățire a sor
timentelor. Un inginer 
din Urziceni cere ca 
modelele exagerat colo
rate ale unor ciorapi 
bărbătești să fie studiate 
din nou. Un medic sto
matolog cere lenjerie de 
pat lată, din olandină 
fină; un tinăr din Sna- 
gov cere mai multe pie
se de radia pentru a- 
matori. Iată fișele sem
nate de un muncitor lă
cătuș la „Electroteh
nica“ : Sînt în pragul 
căsătoriei. Multe lucruri 
sînt aici minunate. Mo
bila mi-a reținut insă 
atenția în mod deosebit- 
Un posesor de limuzină 
cere spătare din plastic 
pentru autoturisme, un 
regizor apreciază plafo- 
nierele model II și cere 
să le găsească neapărat 
în comerț. zz

Vasăzică vizitatorul 
Pavilionului nu numai 
se informează, el are 
aici o răspundere, li stau 
la dispoziție numeroase 
căi pentru a-și comuni
ca gusturile : fișe, cărți 
de impresii. Ghizii de 
anul acesta sînt oameni 
de specialitate. Sînt per
manent la dispoziția 
publicului pentru con
vorbiri, pentru sfaturi, 
pentru indicații, notea
ză orice propunere. O 
paradă a modei repetată 
de 2 ori în fiecare zi 
îți cere părerea despre 
cele peste 800 noi mo
dele de îmbrăcăminte.

Entuziasmul pentru 
bogăția de produse rea
lizate de industria noa
stră pină în prezent se 
împletește astfel cu par
ticiparea milioanelor de 
cumpărători la inovație 
și înnoire, 
celor ce-și 
crește de 
Iată două 
ma zi 
anul 
13 0(10 
ieri ?

— Alo, Pavilionul ? 
Ciți vizitatori au trecut 
ieri prin 
lor ?

— Pină 
închiderii 
electronic 
a înregistrat 26 61S per
soane. Miine, desi
gur, vor fi și mai mulți, 

Cumpărătorule, ai cu- 
vintul !

„Mă 
farapentru

„Sînt încîntat“. 
car

ia 
din 

sînt 
plac

cu 
dau 

anu- 
răs-

Iar numărul 
spun părerea 
la an la an. 
date : în pri- 
pavilionul de 

au fost
la
trecut 
de vizitatori. Dar

fața ștanduri-

aseară la ora 
numărătorul 

de la intrare

EUGEN GRECEANU 
Fotografiile : I- CUCU

Al l-lra Pavilion 
dr mostre 

este flescliis zilnic, 
îara întrerupere,
intre orele 10-19, 
inclusiv (luminița

Citind versurile unui tinăr confrate -»
Pentru iubitorii de poezie, a- 

pariția unui nou volum în colec
ția „Luceafărul” nu poate avea 
caracterul unei surprize. Cu- 
noscuți din paginile revistelor 
literare, tinerii poeți se prezin
tă, în elegantele pagiui ale a- 
cestei colecții, doar pentru „ofi
cializarea" debutului, și trebuie 
să recunoaștem că rafturilor 
noastre cu cărți le stă mult mai 
bine de cînd au început să pri
mească în mod regulat recoltele 
lirice ale celei mai tinere gene
rații. Ce va urma după acest 
prim volum ? în ce măsură își 
vor ține tinerii poeți promisiu
nile, cum va arăta drumul crea
ției lor în viitor ? Versurile te 
lasă să citești, chiar din starea 
lor incipientă, un fapt valoros : 
talentul. Pină acum, colecția 
„Luceafărul" și-a înscris un 
punct de onoare prin publicarea 
unor certe talente poetice, cu 
atît mai certe cu cît fiecare din
tre ele aduce o promisiune pro
prie.

Un asemneea talent am salu
tat, cu patru ani în urmă, în 
primele încercări ale lui Ion 
Crînguleanu, al cărui nume este 
înscris azi pe. volumul „Ano* 
timpurile Griviței”. Patru ani, 
pentru un tinăr poet, înseamnă 
6 etapă dacă nu decisivă, în ori
ce caz extrem de importantă, 
cînd se cer biruite o bună parte 
din greutățile începutului, cînd 
influențele înaintașilor și con
temporanilor se resimt, pină la 
epigonism, cînd totul ți se pare 
ușor și în același timp și foarte 
greu. Nenumărate caiete își aco

peră paginile cu versuri, și din 
toată această trudă aduni doar 
un mănunchi de poezii — uneori 
ajutat competent, alteori mai 
puțin competent, de bunăvoința 
confraților mai vîrstnici, — pe 
care le prezinți marelui judecă
tor — publicul. Care poet n-a 
cunoscut emoția așteptării unor 
opinii, după debut ?

Versurile lui Ion Crînguleanu 
sînt marcate, și pozitiv, și ne
gativ, de toate semnele unui 
debut cu adevărat poetic. Dar 
ceea ce îl definește pe tînărul 
poet este simplitatea cîntecului 
său, ingenuu și plin de substan
ță lirică. Necăutînd expresii 
„personale" Ion Crînguleanu, 
reușește să se exprime pe sine 
prin limba vie, simplă, a oame
nilor din mijlocul cărora a ve-

Mihu Dragomir

soare, să oîute. / își frîngea din 
inimă stînci. / Aruncîndu-le, vu
ind, în văile-adînci ; / Ar fi vrut 
trupul întreg să-i devină / Uriașă 
statuie de cînt și lumină...“ 
Și finalul j . Cînd am stors din 
tăcerile sale cărbune, / Am făcut 
universul de fier să răsune. / 
Trecînd prin milenii, visătoare, 
căruntă, I Piatra în mîinile mele 
azi cîntă“.

Pe această strună cristalină 
sînt cîntate prefacerile, izbîn- 
zile epocii noastre. Nefiind pa
tetic, Crînguleanu privește totul 
cu ochii nevinovați ai copilului 
de țăran. Imaginile lui nu sînt 
construite, ci izvorîte firesc din

Va sclipi de atîta lumină..." 
Ca poet al satului de azi, Crîn
guleanu nu se referă decît rar 
la trecut. El face parte din 
„generația lui 23 August” și 
punctele de reper ale poeziei 
lui sînt numai în prezent. Ver
surile închinate „anotimpurilor 
Griviței” sînt scrise tot de pe 
această poziție. Din mîinile 
„feroviarilor în revoluție” plecau 
— spune el — „drumuri ferate 
spre generația noastră“, Șt 
aceasta conferă poemului au
tenticitate și, deci, putere de 
convingere. Aceeași convingătoa
re simplitate și în „PARTIDU
LUI MEU“, confesiunea unui tî- 
năr poet militant crescut în a- 
nit de după Eliberare : „Alergam 
printre oameni / Cu picioarele 
goale, / Cînd tu mi-ai ieșit l

Volumul „Anotimpurile Griviței“ 
de Ion Crînguleanu

uit : „In mine Nordul Moldovei 
fremăta de păduri, 1 Fremăta de 
holde, / De fluier, de joc... / Și 
eram plin de dor să opresc tre
cătorii, 1 Să le cînt pe struna 
de la marginea țării“. O muzi
calitate limpede reiese din a- 
ceastă simplitate, chiar cînd 
poetul încearcă simboluri mai 
complexe, ca în acest frumos 
„CINTEC DE PIATRĂ“: „Mult 
s-a căznit piatra-n tărie / S-a
jungă și ea, ciocîrlie... / Urca 
pe brînci, cum putea : iat-o 
munte !... I ...Visa, ureînd lîngă

La primirea în U. T. M.
Recent, într-o adu

nare generală a orga
nizatei de bază U.T.M. 
de la Țesător ia l-ll 
schimbul 8 a Uzine
lor textile „30 De
cembrie“ Arad a 
fost luată în discuție 
cererea tinerei Ana 
Cișmașu de a fi prb 
mită în rîndurile Uni
unii Tinerelului Mun
citor.

Rînd pe rînd, ute- 
miștii, tovarăși de 
muncă ai Anei Ciș
mașu și-au spus pă
rerea despre ea, i-au

făcut recomandări pen. 
tru activitatea-i de vi
itor.

—> Este o munci
toare fruntașă — sa 
arătat In adunare. Lu
crează la tî războaie 
automate de mare ran
dament și-și îndepli
nește bine sarcinile 
profesionale.

— Ajută pe tova
rășele ei de muncă... 
Se străduiește să-și 
îmbogățească cunoș
tințele politice, pro
fesionale...

La sfîrșitul adunării

utemiștii au votat în 
unanimitate pentru 
primirea tinerei țesă
toare în rîndurile 
U.T.M.

Emoționată, Ana 
Cișmaș s-a angajat să 
muncească mai bine în 
viitor, să-și ajute to
varășele cu o califi
care mai slabă, să-și 
ridice nivelul politic.

PETRE I DOBREA 
corespondent 

voluntar

Contribuția brigăzii
Tînărul Andrei Kiș este bri

gadier zoatehnician la brigada a 
Il-a de vaei cu lapte pentru 
producție a Stațiunii experi
mentale din Livada, raionul Oaș.

Dintre cele 3 brigăzi care lu
crează la sectorul zootehnic, cele 
mai bune rezultate le obține bri
gada condusă de Andrei Kiș, 
care și-a adus o mare contribu
ție 1a realizarea, pe primele 8 
luni ale anului, a celor 4 390 hl

Teatrul de amatori 
și-a reluat activitatea

Odată cu deschiderea sta
giunii teatrale și-a reluat ac
tivitatea șt teatrul de ama
tori din orașul Lugoj.

Primul spectacol a avut loc 
cu piesa „Un milion pentru 
un surfe“ de Sofronov.

Deși tinăr, teatrul de ama
tori din Lugoj are înscrise în 
repertoriul său piese valoroa
se, realizînd spectacole care 
s-au bueurat de succes. In 
stagiunea trecută, artiștii a- 
matori lugojeni au prezentat 
spectacole cu piesele „Nila“ 
de Salînski, „Ultimul mesaj“ 
de Fulga, „Povestea unei iu
biri“ șt altele. Multe din ace
ste piese vor fi reluate și în 
stagiunea actuală.

Ajutat de organele locale 
de partid și de stat, sprijinit 
de Teatrul de Stat din Timi
șoara, entuziastul colectiv de 
amatori desfășoară o rodnică 
activitate în Lugoj și în îm
prejurimile sale.

LAZĂR BERNEANȚU 
activist al Casei de cultură 

Lugoj

de lapte față de 4 194 hl çît 
a fost planificat.

Cum a reușit brigada Iui An
drei Kiș să obțină rezultate bune 
în sporirea producției de lapte?

în primul rînd, toți cei 19 
mulgători diu brigadă respectă 
cu strictețe disciplina socialistă 
în producție. Pentru fiecare din
tre ei îngrijirea vacilor după 
programul de grajd, furajarea 
lor rațională, în funcție de pro*
ducție este o lege de la care 
nu se abate nici unul.

Lunar, în brigadă, se anali
zează activitatea crescătorilor de 
animale, se popularizează expe
riența bună a fruntașilor.

Așa se face că cei 19 mulgă
tori realizează zilnic producții 
sporite de lapte.

IULIU CIARNO 
activist U.T.M.

această înțelegere luminoasă a 
realității. De aceea, de exemplu, 
un poem despre electrificare se 
numește la el „NOPȚI FERME
CATE16, ca într-un basm. Dar, 
cu toată atmosfera de basm, ver
surile sînt inundate de realitate: 
„Fiecare bec / Va fi o notă mu
zicală / Din marele poem simfo
nic al luminii... i în curînd pă
durile mele / Vor răsuna în 
adîncuri de cîntecul meu — /
S-or mira cerbii și ciutele / De 
nemaiauzitul ecou. / Și ciulind 
urechile — sfioși — i Vor veni 
să contemple / Cerul înstelat, / 
Coborît în sînul pădurilor, / 
Peste sat... / Prin toate casele / 
Va intra Lenin/ Zîmbind către 
oameni cu inima plină : / Satul /

Puternic în cale. / Mîngîindu-mi 
creștetul mărunt, i M-ai învățat 
cum să cînt pe pămînt —- / 
M-ai chemat lîngă tine să tră
iesc, / Să mă-nalț, / Ca un mu
gur ieșit din învelișul de smalț,/ 
Și-ai sădit entuziasmul în mine, / 
Să-mi vibreze inima pe raze și 
strune...“

Cînd părăsește această linie 
de simplitate naturală, și în
cearcă să „construiască66, poetul 
nu înregistrează, deocamdată 
succese. Nimeni nu poate, desi
gur, să condamne căutările, dar 
de aplaudat se aplaudă numai 
rezultatele pozitive. Tentativa 
de poem „UNIVERS DE CALE 
FERATA66 ni se pare, din acest 
punct de vedere un amestec

cam amorf de imagini șt, în orice 
caz, ideea exprimată în final nu 
apare suficient de clară de-a lun
gul versurilor. Discutabile sînt 
și poeziile „COPIII CRESC..“ 
(nu simplă, ci simplistă) sau 
„GALAȚI 1961“ (corectă, dar 
lipsită de fior poetic). Oricum, 
în stadiul actual credem că poe
tul este mult mai apt să reali
zeze o poezie concentrată, redusă 
chiar la o singură imagine, de
cît poeme ample, în care firul 
inspirației se rupe mereu și, 
bineînțeles, se cere înodat. Dar 
nodurile se văd. Preferăm un 
distih cum este „COSMOSUL 
CUCERIT“: „Iată-mi brațele: 
două ramuri imense l Purtînd u- 
niveisul cu nisipul lui de pla
nete“. Sau acest remarcabil pas
tel intitulat: „ANOTIMP" > 
„Zarea se umple de gînduri, / 
Scrutînd zăpezi de arte / Cân
tecul rodului urcă, / Verdele de 
cer se desparte. / In văzduhuri, 
aurul toamnei / A începu, de pe 
crengi să coboare; /■ Toamnă-i 
în struguri și-n ape :/ Incandes
centă rapsodie sub soare...“ 
Merita, de asemenea, să fie subli
niate versurile de dragoste, fe
rite de vorbăria de circum
stanță.

Ce ne va aduce al doilea vo
lum de versuri al lui Ion Crîn
guleanu ? Încă nu știm, dar pri
ma sa culegere ne dă tot drep
tul să așteptăm o producție li
rică în plin mers către maturi
zare, o mărturie și mai profun
dă a vremii noastre, o muzică 
și mai sigură de ea însăși. „ANO
TIMPURILE GRIVIȚEI“ ne-au 
demonstrat că tînărul poet nu 
intenționează să compună ver
suri, ci să creeze poezie, Este 
un angajament solemn față de 
cititori.

Pe platou) Bucegrloț

'Polo: A. STOENESCU
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Teatre
TEATRUL DE OPERĂ ȘI BA

LET AL R. P. ROMÎNE : SPĂR
GĂTORUL DE NUCI — (orele 11); 
FALSTAFF — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERE
TĂ: ÎNTILNIRE CU DRAGOSTEA 
— (orele 10,30) PLUTAȘUL DE 
PE BISTRIȚA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L.

CARAGIALE’’ (Sala Comedia) : 
PIAȚA ANCORELOR _ (orele 10), 
POVESTE DIN IRKUTSK — (orele 
19,30). (Sala Studio): SICILIANA 
— (orele 10); FIICELE — (orele 
19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA” 
(Sala Magheru); ANTONIU ȘI 
CLEOPATRA — (orele 10); CIO- 
CÎRLIA — (orele 19,30) (Sala Stu
dio): SCANDALOASA LEGĂTURĂ

ARTA DE A PRIVI

DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 10,30); 
BUCĂTĂREASA — (orele 20),

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA” (Bd, Schitu Măgu- 
reanu 1) : CAMERA FIERBINTE
— (orele 19,30). (Sala Studio — 
Str. Alex. Sahia nr. 76 A) : COS- 
TACHE ȘI VIAȚA INTERIOARĂ
— (orele 19,30).

SALA MICĂ A PALATULUI 
R. P. ROMÎNE: RECITAL POPU
LAR PENTRU TINERET. în pro
gram : DANSURI INSTRUMENTA
LE ȘI PIESE VOCALE INSPIRATE 
DIN FOLCLORUL POPOARELOR
— (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala, pentru tineret) : O- 
CEANUL (premieră) — (orele 20). 
(Sala pentru copii) : DOI LA 
ARITMETICĂ _ (orele 10 și 
orele 18).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE
— (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT- 
UN PROCES NETERMINAT — 
(orele 20),

ANSAMBLUL DE ESTRADĂ 
FRIEDRICHSTADT-PALAST R.D.G. 
— Sala Palatului R, P. Romine — 
Spectacolul extraordinar „BERLI
NUL SALUTĂ BUCURESTIUL" — 
(orele 11 și orele 20,30).

Orice portret, datorat unui 
pictor romîn contemporan ne re
ține atenția în primul rînd pen
tru că fiecare dintre noi cau
tă în această Imagine directă 
a omului reflectarea celor mai 
înalte aspirații ale epocii noastre.

Problema redării omului a deve
nit astăzi, pentru orice pictor, o 
problemă cheie. Portretul se ridică 
la semnificația unui document de 
prim ordin al reflectării și apre. 
eterii activității omului, a gînduri- 
lor sale. Și deși tot oame
nii sînt aceia în jurul că
rora se înfiripă subiectul unei 
compoziții, care dau veridicitate 
scenelor de muncă, animă peisajul 
sau își răsfrîng prezența spirituală 
într-o „natură moartă“, portretul 
rămîne în arta plastică un fel 
„de a privi prin lupă“ : perso
najul este singur, așezat în primul 
plan, analizat cu profunzime.

Muncitorul care i.a pozat lui 
Alexandru Ciucurencu pentru por
tretul aflat la Galeria Națională 
a Muzeului de Artă al R.P.R. este 
un om simplu, constructor al so- 
jialismului»

Tabloul înfățișează un muncitor, 
cu un șorț de piele care îi aco
peră torsul, finind în mină o une
altă de muncă. Atitudinea sa este 
simplă, nu un efort, ci un mo
ment de reflexie.

Personajul pozează. Ceea ce 
îl deosebește esențial de chipurile 
de oameni ai muncii prezente în

fixate cu meșteșug original, rezul
tanta unei experiențe de viață și 
a unei concepții noi despre 
muncă.

In pictura noastră nouă portre
tul încetează a fi un pretfext pentru 
îndrăzneli coloristice sau studii de 
lumină. Ciucurencu însuși își 
cenzurează modalitatea de ex

pictura de dinainte de Eliberare, 
este conștiința frumuseții și a va
lorii muncii creatoare.

Pictorul surprinde cu o simpli
tate scrupuloasă poziția activă a 
personajului în fața vieții — în 
privirea inteligentă, consecvența, 
și fermitatea caracterului — în 
ușoara cută de pe frunte. Portretul 
pictat capătă conturările unei bio
grafii caracteristice, fiindcă con
densează în exgresie și atitudine,

presie. El alege o paletă caldă, 
unitară. Fondul în tonuri roșiatice, 
profunde, amintește de ambianța 
incandescentă în care lucrează 
muncitorul. O lumină puternică dă 
relief feței hotărîte și concentrate, 
trupului svelt și robust. Incîn- 
tarea în fața culturii, exuberanța 
în lumină plină, e temperată de 
străduința de a reflecta lumea in
ferioară a eroului: echilibrul 
interior, al muncitorului, con-

secvența și siguranța sa își găsesc 
corespondentul in culoarea opti
mistă și șfăpînifă, în excepționala 
consonantă dintre albul nuanțat și 
cenușiu și tonurile profunde de la 
ocru la brunuri variate. Ciucurencu 
aplică vopseaua pe un desen 
sever și nu abandonează exactita
tea anatomică de dragul unor 
proporții simbolice. Iar atunci cînd 
folosește linia de contur, o face 
pentru a detașa din cîmpul ta
bloului mîinile muncitorului crea
tor de bunuri materiale.

Este limpede că subiectul și 
implicațiile sale au definit și impus 
artistului o rezolvare cromatică, 
un regim de lumină, o așezare 
în pagină specifice toate pe 
linia personalității originale a 
lui Ciucurencu. Avem aici de-a 
face cu una din cele mai inte
resante creații ale lui Alexandru 
Ciucurencu, pictorul găsind în 
realitatea muncii și luptei poporu
lui marile teme și marile motive 
de inspirație.

MARIANA CELAC

Cinematografe

FESTIVALUL FILMULUI SOVIE- 
Â!*Ț.:„?eI’ublica' 1 DRUMURI 
DESPĂRȚITE rulează la cinemato
grafele ; Magheru, I. C. Frimu, 
Alex. Sahia; CARTIERUL VISE- 
ca?» V. Alecsandri, Flacăra; 
CASA DE LA RĂSCRUCE: Bucu
rești; AVENTURILE LUI HUCKLE- 
BERRY FINN : Elena Pavel.înfră- 
Urea intre popoare, B. Delavran- 
cea ; O VIAȚĂ: Tineretului, V. 
Roaita; PACE NOULUI VENIT: 

ÎNTÎMPLARE EXTRA
ORDINARĂ (ambele serii): Cen- 
t» t rP™GRAM special PEN
TRU COPII — dimineața : 13 Sep
tembrie ; ȘAMPANIE ȘI MELO
DII — după-amiază: 13 Septem- 
orie, Miorița, Libertății ; CHEIA 
— IGNORANTUL ÎNVAȚĂ — 
VREAU SA ȘTIU TOT nr. 22 ru
lează la cinematograful Timpuri 
N°i : START CĂTRE NECU
NOSCUT, rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki, FRUNZE ROȘII- 
Culturali DRUM DE ÎNCERCARE^ 
A»L-,r.DQja' Eîoreasca, G. Coșbuc ; 
CÎND VINE DRAGOSTEA rulează 
la cinematograful Alex. Popov : Z®OARA COCORII; 8 Manìe 
AEARMĂ PE INSULĂ: Grivița 
COPILUL ȘI ORAȘUL rulează Ia 
cinematograful C-tin David • LA- 
ZARILLO DE TORMES : Unirea 
G. Bacovia; SOARE ȘI UMBRĂ: 
1 • viadimirescu, NUMAI O 
GLUMA : Munca; UN PUMN DE 
NOTE — cinemascop : Popular- 
ÎMPOTRIVA ZEILOR : Arta ;
NTEweÌFBAMo?ilor| ALEXANDR 
TT A c Ài ,P™Cxa SÌmOi GENERA- 

: 16 Februarie,
ófìSS?, PENAL : M- Eminescu ; 
VÎNTUL SUDULUI: Ilie Pintilie- 
SOARTA UNUI OM : 8 Mai •
OMUL CU DOUĂ FEȚE: Luceafă
rul; FRAȚII KOMAROV — 
VÎNĂTOAREA DE LUPI: Olqa 
Bancic; FANTOMELE DIN SPÈS- 
ȘART; Drumul Serii; 49 DE ZILB 
ÎN PACIFIC ; 30 Decembrie,



Datoria O.N.U. este de a bara
calea războiului

TRAGEDIA ȘOMERILOR
și Ion Gheorghe Maurer în India

(Urmare din pag. I)

unui loc special pentru ele. La 
început au existat numai șap
te ferme și ceva mai mult de 
3 400 capete de vite. Astăzi 
numărul fermelor s-a împătrit, 
iar numărul vitelor 
șase ori mai mare, 
se, îmbuteliază 100 000 
tri de lapte, care sînt 
buiți printr-o largă rețea de 
desfacere, cuprinzînd 700 de 
centre.

După ce oaspeții romini au 
primit aceste explicații-, s-a 
trecut la vizitarea unității nr. 
5 din cadrul complexului și a 
fabricii pentru pasteurizarea 
și îmbutelierea laptelui. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și-a exprimat aprecierea pen
tru felul în care este organizat 
procesul de producție și pen
tru calitatea produselor acestei 
întreprinderi moderne ^Condu
cătorii de stat romini, în
soțiți . de personalități in
diene s-au îndreptat apoi 
spre casa de oaspeți unde, în 
cursul unei discuții s-a 
arătat că ar fi folositoare 
organizarea unui schimb de 
experiență între specialiștii ro
mini și cei indieni. Un astfel 
de schimb, a menționat amba
sadorul Republicii India la 
București, Mathur, și Khurody, 
conducătorul cotoniei, ar fi re
ciproc avantajos. Schimbul de 
experiență, a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, este 
întotdeauna folositor. Pre
ședintele Consiliului de Sat 
al Republicii Populare Romim 
l-a invitat pe Khurody să facă

• o vizită în țara noastră în 
timpul verii. Ambasadorul in
diei la București a subliniat 
că vara este anotimpul cel mal 
indicat pentru o vizită în fru
moasa Românie.

Ministrul agriculturii Desay 
s-a interesat îndeaproape de 
dezvoltarea 'agriculturii Ro
mîniei, de sistemul de educați?, 
în general, și de pregătirea 
cadrelor cu calificare superi
oară, în special. El a mulțumit 
tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pentru expli
cațiile date. Conducătorii de 
stat romini au semnat în car
tea de onoare a coloniei. La 
rugămintea gazdelor, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
plantat, potrivit unei vechi 
tradiții indiene, un arbust de 
asopalav în Parcul Prieteniei 
de la Aarey pe un teren unde 
se află numeroși arbuști plan
tați de șefi de state și guverne 
care au vizitat India.

Adresîndu-se, gazdelor, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a spus : „Fie ca oamenii 
să trăiască în pace, să nu mai 
existe 
cestui 
crăm 
agriculturii, Desay, a adăugat: 
„Acesta este și punctul de ve
dere al guvernului indian“. 
„Vă rugăm, a spus Desay, să 
reveniți pentru a vedea cum 
a crescut arbustul“.

Mlădița nou plantată este 
străjuită de o tăbliță albastră 
pe care scrie cu litere albe: 
„Plantat de excelența sa dl. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
la 13 octombrie 1962“.

In cursul după-amiezii, înal- 
ții oaspeți romîni au vizitat 
Institutul de energie atomică 
de la Trombay, situat la mar
ginea orașului Bombay. Ca și 
dimineața, cînd conducătorii 
de stat romîni au străbătut 
drumul spre Aarey, pe străzi 
au venit să-i salute numeroși 
locuitori ai orașului care au 
ovaționat la trecerea coloanei 
de mașini oficiale.

Conducătorii de stat romîni 
au fost însoțiți de Jai Sukh 
Lai Hathi, ministrul muncii a 
Republicii India, de Salebhoy 
Abdulkadar, membru al gu
vernului statului Maharashtra, 
de ambasadorul Indiei la Bucu
rești Mathur, și ambasadorul 
Republicii Populare Romîne ia 
Delhi, Iancu Horațiu.

Institutul de energie atomică 
din Trombay, cel mai mare

niciodată 
scop să 
forțele“.

Declarația lui A. A. Gromîko
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centru de cercetări 
din India, este 
cu trei reactoare și 
roase aparate și 
ultramoderne. In cele 15 sec
toare ale institutului desfă
șoară o activitate intensă peste 
2 800 de oameni de știință și 
tehnicieni. Aci se fac expe
riențe și se întreprind cerce
tări pentru aplicarea energiei 
atomice în cele mai diferite 
domenii: fizică, chimie, biolo
gie, medicină.

La intrarea în institut, oas
peții romini au fost întîmpi- 
nați de Sethna, locțiitor al di
rectorului general, și de șefi* 
unor sectoare de cercetări. In 
fața unei scheme, locțiitorul 
directorului general a descris 
amplasarea clădirilor și insta
lațiilor institutului, planurile 
de dezvoltare ale acestuia. A- 
poi oaspeții au vizitat o serie 
de sectoare unde U s-au dat 
explicații cu privire la func
ționarea diverselor mecanisme 
și dispozitive. Intre tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Sethna a avut loc o scurtă 
convorbire, în cadrul căreia 
locțiitorul directorului general 
a subliniat că institutul între
ține relații strânse cu Institu
tul de fizică atomică din 
București și a primit pînă a- 
cum de două ori vizita direc
torului acestuia, acad. Horia 
Hulubei.

In timpul vizitei, oamenii de 
știință, tehnicienii și laboran- 
ții Institutului de energie ato
mică au primit cu căldură pe 
oaspeții romîni, exprimîndu-și 
bucuria pentru prilejul pe 
care l-au avut de a le arăta 
roadele muncii lor.

La sfârșitul vizitei, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
urat succese în muncă colecti
vului de oameni de știință Și 
tehnicieni de la Trombay, a- 
preciind rezultatele obținute 
de colectivul Institutului în 
activitatea sa științifică. La 
despărțire, locțiitorul directoru
lui general al Institutului a 
declarat tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej că întregul co
lectiv se simte onorat de vi
zita care a fost făcută de înal- 
ții oaspeți români.

La înapoierea spre Bombay 
zeci și zeci de mii de oameni 
au salutat prietenește pe solii 
poporului romîn. Pretutindeni 
putea fi auzit un salut stră
vechi în limba hindi adresat 
în mod tradițional oaspeți
lor și prietenilor: „victorie 
vouă“.

Seara, guvernatorul statului 
Maharashtra a oferit un di
neu în cinstea conducătorilor 
statului romîn.

Presa din Bombay publică 
ample relatări cu privire la 
primirea caldă care a fost fă
cută încă din prima zi oaspe
ților romîni ds locuitorii ora
șului. După cum scrie ziarul 
de limbă englezi „Free Preșs 
Journal“, „Președintelui romîn 
însoțit de primul ministru și 
de ministrul afacerilor exter-, 
ne li s-au făcut la aeroport o 
primire călduroasă. In drumul 
spre Raj Bhavana ei au fost 
aclamați de o mare mulțime“. 
Ziarele „Times of India", 
„Free Press“ și „Lokasatta" 
însoțesc reportajele din prima 
zi a vizitei cu fotografii înfă
țișând pe conducătorii de stat 
romini la sosirea în Bombay.

romîne la Leningrad
MOSCOVA 13 — Corespon

dentul Agerpres transmite: 
După cum s-a anunțat orche
stra simfonică a radiotelevi- 
ziunii romîne întreprinde un 
turneu în U.R.S.S. în cadrul 
tradiționalei Luni a prieteniei 
romîno-sovietice. Primele trei 
concerte care au avut loc la 
Leningrad s-au bucurat de un 
mare succes. Publicul și criti
ca muzicală au făcut o primi
re călduroasă orchestrei noa
stre. In repertoriul orchestrei, 
dirijată de Iosif Conta și Ema- 
noil Elenescu, se află nume
roase lucrări ale compozitori
lor romîni și sovietici: Sim
fonia a II-a de George Enescu,

Simfonia aV-a de Șostakovici, 
Suita de Ion Dumitrescu, Con
certul nr. II de Prokofiev, 
precum și cunoscutele lucrări 
ale compozitorilor clasici uni
versali : Simfonia spaniolă de 
Lalo, Ucenicul vrăjitor de 
Paul Ducas și TUI Eulenspie- 
gel de Richard Strauss.

Orchestra și soliștii — Ion 
Voicu și Valentin Gheorghiu 
— au dat la cererea publicu
lui numeroase bisuri.

La concertul din Leningrad 
au asistat numeroși muzicieni 
de seamă sovietici care au dat 
o înaltă apreciere orchestrei 
simfonice a radioteleviziunii.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 13 
octombrie, în cadrul unei con
ferințe de presă A. A. Gromî
ko, șeful delegației sovietice 
la cea de-a 17-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a făcut o declarație 
în care a insistat asupra prin
cipiilor fundamentale ale po
liticii externe a Uniunii So
vietice în cele mai importan
te probleme.

Ni se cere, a spus A. A. 
Gromîko, să facem aprecieri 
asupra ultimei perioade de 
activitate a Adunării Gene
rale și despre cea ce se poate 
spune în legătură cu princi
palele tendințe ale discuției, 
în primul rînd, delegația so
vietică nu poate trece cu ve
derea încercările unor state de 
a îndrepta schimbul de păreri 
pe făgașul polemicii în pro
blemele ideologice. Guvernul 
sovietic este convins că obiec
tul discuțiilor în acest forum 
internațional nu trebuie să fie 
divergențele ideologice. Desfă
șurarea discuțiilor arată că 
majoritatea statelor — mem
bre ale O.N.U. — susțin acest 
punct de vedere.

Ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. a declarat că gu
vernul sovietic prezentînd A- 
dunării Generale propunerile 
sale, pornește, în primul rînd, 
de la faptul că în fiecare zi 
și în fiecare ceas în lume se 
intensifică pregătirile de 
război și că datoria O.N.U. 
este de a ridica o barieră de 
neînvins în fața războiului. 
Guvernul sovietic pornește 
totodată de la teza că nu exis
tă o inevitabilitate fatală a 
unui nou război mondial. Nu 
sîntem de acord cu afirmații
le. și astfel de afirmații am 
ascultat din partea șefului de
legației americane, a spus 
A. A. Gromîko, potrivit cărora 
„calea spre pace trece prin 
jungla conflictelor“.

Expunîndu-și la O.N.U. po
litica sa externă, a spus în 
continuare A. A. Gromîko, gu
vernul sovietic are în vedere 
faptul că baza de neclintit a 
relațiilor dintre state trebuie 
să fie principiile coexistenței 
pașnice, adică renunțarea la 
război ca mijloc de rezolvare 
a problemelor litigioase, nea
mestecul în treburile interne 
ale altor state, colaborarea și 
întrecerea pașnică, adoptarea 
unor hotărîri în problemele 
litigioase internaționale la 
masa tratativelor, și nu impu
nerea lor cu ajutorul bombei 
lor și rachetelor nucleare.

Ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S. a vorbit despre pro
blemele luptei popoarelor colo
niale și țărilor slab dezvoltate 
pentru independența națională. 
El s-a oprit, printre altele, a-

supra luptei poporului Cuban 
împotriva încercărilor imperia
liștilor de a-1 readuce la capi
talism. Revoluția 
spus A. ' ~
pildă de 
por mic 
energie
apăra cauza lui vitală, liber
tatea și independența.

în continuare, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. 
a subliniat că U.R.S.S. a ve
nit la Adunarea Generală cu 
un program precis în toate 
problemele mai importante ale 
relațiilor internaționale, dar 
Statele Unite ale Americii nu 
au un astfel de program.

Ar fi o greșeală, a subliniat 
el, dacă Adunarea Generală 
nu s-ar ridica pînă la înțele
gerea situației critice care se 
datorește politicii duse de 
principalele puteri ale blocu
lui N.A.T.O.

în încheiere, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. a 
declarat că scopurile politicii 
externe a Uniunii Sovietice 
sînt clare. în toate problemele 
principale ale vieții interna
ționale ele au fost exprimate 
în declarațiile respective ale 
guvernului sovietic inclusiv la 
Adunarea Generală. Aceasta se 
referă la problema cubană. A- 
ceasta se referă la încheierea 
Tratatului de pace german. A- 
ceasta se referă, de asemenea, 
la dezarmare și la programul 
economic al dezarmării, la 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară, condam
narea propagandei în favoarea 
războiului nuclear preventiv, 
problema lichidării colonialis
mului, admiterea R. P. Chine
ze în O.N.U., retragerea tru
pelor americane din Coreea, 
convocarea unei conferințe 
pentru problemele comerțului, 
problema modificării structu
rii O.N.U.

Politica noastră, a spus A. A. 
Gromîko, este o politică de 
pace, de coexistență pașnică și 
de imobilizare a forțelor agre
siunii.

cubană, a 
A. Gromîko, este o 
felul în care un po- 
poate să dezvolte o 
uriașă, pentru a-și
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I Unemployed Demonstration In Durban I

„Demonsfrajie a șomerilorReproducem din ziarul „NEW AGE“ o fotografie apărută sub titlul 
din Durban“

„Disperarea populafiei este atît 
de mare îneîf oamenii sînt în 
stare să facă orice doar pentru 
a primi pujină mîncare...“.

lată zugrăvite în cîteva cuvinte 
pe care le-am reprodus după 
ziarul „NEW AGE“ starea îngro
zitoare de mizerie în care se zbat 
nenumărafi oameni ai muncii în 
Republica Sud Africană.

Și iată, concret, un caz. Mun
citorul Paul Khulan în vîrstă de 
56 de ani, tată a șase copii, este 
șomer de zece ani de zile I Zece 
ani acest om a fost nevoit să tră
iască doar din mila și pomenile 
semenilor lui... înfro bucătărie, 
dărăpănată, singurul loc de adă-

post pentru familia sa, el își duce 
zilele de azi pe miine fără spe
ranța că va izbuti să iasă din a- 
ceastă îngrozitoare situație. Ca 
acest om sînt mii și mii de șo
meri, tineri sau vîrstnici. Potrivit 
Ziarului „NEW AGE“ „40% din 
numărul fotal al muncitorilor sînt 
șomeri“.

Șomajul bîntuie făcînd adevă
rate ravagii în localități ca Happy 
Valley (n.r. nume care în limba 
engleză înseamnă „Valea Ferici
tă“ I) la Clairwood Soufh, la Sea 
Cow Lake ca și în Durban unde 
copii deformaji, rahitici, subnu- 
triți, adevărate schelete hoinăresc 
prin praf și murdărie. Părinții lor

fos
ei 

nu 
care 
unei

nu izbutesc să le astîmpere 
mea. Școala este pentru 
de domeniul viselor ce 
se pot împlini. Ravagiile pe 
le iac bolile, foamea, lipsa 

medicale, toată mizeria 
trebuie s-o suporte îm- 
cu nenumăratele sama- 
ale rasiștilor din Repu-

aW PE SCURT

La secfia experimentală a Uzine
lor de tractoare din Harkov 
(U.R.S.S.) a intrat în rodaj trac
torul „T-125“ cu un motor Diesel 

de 130 C.P.

BUDAPESTA, 13 (Agerpres). — 
La 12 octombrie, Federajia Mon
dială a Tineretului Democrat . a 
trimis o telegramă generalului 
Franco în care protestează împo
triva condamnării la moarte a 
studentului spaniol Jorje Camillo 
Vals.

F.M.TjD. cere eliberarea ime
diată a tuturor antifasciștilor în
temnițați și încetarea asasinatelor, 
torturilor și represiunilor îndrep
tate împotriva celor care luptă 
pentru libertatea poporului spa-

MOSCOVA — Nikita Hrușciov 
și alți conducători ai Partidu
lui Comunist și guvernului so
vietic au vizitat noul sector 
al metroului din Moscova care 
a fost dat în exploatare la 13 
octombrie. Noua linie „Ka- 
luga“ care are o lungime de 
9 km leagă centrul Moscovei 
de raionul de sud-vest unde 
se desfășoară mari lucrări de 
construcții de case de locuit.

Conducătorii PJC.U.S. și gu
vernului au vizitat cele cinci 
stații ale noului sector al me
troului.

SOFIA 13 (Agerpres). — In 
prima jumătate a lunii octom
brie reprezentanți ai uniunilor 
compozitorilor dintr-o serie de 
țări socialiste au fost oaspeții 
Uniunii Compozitorilor bulgari. 
Uniunea compozitorilor din R. P. 
Pomină a fost reprezentată de 
Ion Dumitrescu, maestru emerit 
al artei, prim-secretar al Uniunii, 
într-o atmosferă prietenească au 
fost discutate și examinate pro-

Conferința Federației naționale

a femeilor <iin india
DELHI 13 (Agerpres). — La 

12 octombrie s-a deschis la 
Delhi într-un cadru solemn 
cea de-a 4-a conferință a Fe
derației naționale a femeilor 
din India. Această organizație 
democratică de masă, înteme
iată în anul 1952, a adus o 
mare contribuție la dezvolta
rea mișcării democratice de 
femei din țară. In primele 
sale rânduri se află asemenea 
activiste pe tărîm obștesc din 
India ca d-na Rameșvari 
Nehru, laureată a Premiului 
internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare“, 
fostul primar al orașului Del
hi, d-na Aruna Asaf Aii, și 
deputata în parlament Renu 
Ceakravarti.

Pe ordinea de zi a conferin
ței se află problemele păcii și 
dezarmării care frămîntă ma
mele de pe toate continentele 
globului, problemele învăță
mântului, problemele situației 
sociale, emancipării depline a 
femeii indiene în fața căreia

în India independentă se des
chide o cale largă spre viitor.

Conferința a fost deschisa 
de președinta federației, Ka- 
pila Kandvala, pioniera miș
cării democratice de femei din 
India. Apoi s-a dat citire me
sajelor de salut ale președin
telui republicii, dr. Radha- 
krishnan și ale altor fruntași. 
D-na Rameșvari Nehru, care 
din cauza bolii nu a putut să 
participe la deschiderea con
ferinței, scrie în mesajul său :

„Această organizație a apă
rat întotdeauna cauza apro
piată mie — cauza menținerii 
păcii în întreaga lume și a 
dezarmării generale și. totale.

Cred că femeile trebuie să 
acționeze prin eforturi comu
ne pentru a obține dezarma
rea. Sper că toate femeile își 
vor da seama de răspunderea 
lor și vor face tot posibilul 
pentru realizarea dezarmării, 
interzicerea fabricării și expe
rimentării armei nucleare“.

Conferința va dura patru 
zile.

de dezvoltarea 
în

blemele legate 
continuă a culturii muzicale 
țările socialiste.

LEOPOLDVILLE — Gheor- 
ghi Fcdeașin, corespondentul 
Agenției TASS, transmite: 
In capitala Republicii Congo 
domnesc din nou îngrijorare 
și încordare. Temîndu-se de 
manifestații în masă ale parti
zanilor lui Gbenye, care mai 
este deținut în închisoare, 
autoritățile au trimis în car
tierele africane din Leopold
ville detașamente întărite dc 
poliție. Detașamente deosebit 
de puternice sînt postate în 
partea administrativă a orașu
lui unde sînt concentrate prin
cipalele ministere. In fața re
ședinței primului ministru A- 
doula a fost aliniată o gardă 
alcătuită din parașutiști ai lui 
Mobutu.

BUDAPESTA — Sîmbătă 
dimineața a avut Ioc Ia Szony 
(nordul Ungariei) inaugurarea 
porțiunii ungare a conductei 
de țiței „Prietenia".

Această porțiune a conduc
tei a intrat în funcțiune luna 
trecută, Ungaria devenind ast
fel a doua țară — după R. S. 
Cehoslovacă — care primește 
țiței sovietic prin această con
ductă transeuropeană.

WASHINGTON 13 (Ager- 
pres). — Sfidînd protestele oa
menilor de știință și ale opi
niei publice mondiale, care au 
avertizat asupra efectelor dău
nătoare ale exploziilor nucle-

MM Deputati italieni

otasem în carnet : „Este evi
dent că dezvoltarea indu
strială a Romîniei a început 
efectiv după cel de-al doilea 
război mondial”. Vorbea 
AURELIO COLLEONI, con
ducătorul delegației comisiei

pentru industrie și comerț a Camerei 
Deputaților din Italia. Parlamentarul 
italian își depăna impresiile. La Uzinele 
„23 August” din București a remarcat o 
organizare ce asigură o gamă variată de 
produse, la Uzinele „1 Mai” din Ploiești 
l-a impresionat înaltul grad de speciali
zare în producerea utilajului necesar in
dustriei ' " ‘ ‘ — - •
de țevi 
ei poate

Filele 
însă și alte însemnări. ALDO AMADEO, 
deputat democrat-creștin, a binevoit să 
ne spună cîteva cuvinte pentru cititorii 
ziarului nostru despre vizita sa în R. P. 
Romînă.

—Eu sînt un tehnician. De aceea m-am 
preocupat de a examina — chiar cu spi
rit critic — organizarea producției in
dustriale și îndeosebi în sectorul petro
chimic. Trebuie în mod cinstit să recu-

petroliere, iar despre Fabrica 
din Roman afirma că producția 
fi considerată drept bogată, 
carnetului de reporter poartă

tara noastră
că am găsit întreprinderi moderne.nosc

bine organizate. Ele se bazează nu numai 
pe un utilaj modern, ci și pe principii de 
organizare corespunzătoare 
stadiu de dezvoltare 
dustriale. Totodată am 
ța unor tehnicieni și 
înaltă specializare.

Deputatul italian ne amintește că vine 
dintr-o regiune a Italiei vestită prin fru
musețile ei turistice.

— Este lesne de înțeles că am admirat 
frumusețea peisajului vostru. Am fost 
preocupat însă și de cunoașterea modu
lui în care sînt ele valorificate. Apreciez 
efortul vostru pentru ca această valorifi
care să se facă cît mai complet, înainte 
de toate pentru muncitorii romini.

— Cu ce impresii încheiați vizita ?
— Impresia nr. 1 este spiritul de 

cordialitate al poporului romîn pe care 
am avut posibilitatea să-l simt. Pot să 
spun că poporul romîn nutrește un sen
timent de viu atașament față de patria 
sa, o sinceră și serioasă voință de a con
tribui Ia efortul pe care țara îl face pen
tru a avea o structură economică 
mai înaintată.

La capitolul impresii solicităm și pă-

actualului 
a producției in- 

constatat prezen- 
muncitori cu o

tot

rerea lui BALLARDINI RENATO, depu
tat socialist.

— Două caracteristici fundamentale 
le-am sesizat în zilele petrecute în Ro- 
mînia. Prima : progresul tumultos al in
dustriei. A doua: atingerea unui nivel 
de rapidă creștere economică a tuturor 
regiunilor țării. Succesele voastre econo
mice demonstrează eficacitatea econo
miei planificate și aș putea spune sînt 
o contribuție la pacea în lume. Am re
marcat adeziunea sinceră a marilor 
mase la opera constructivă pe care o 
întreprindeți.

— încă o întrebare : ați vizitat Com
plexul studențesc de la Grozăvești. Ce 
ne puteți spune despre el ?

— Căminele studențești pe care le-am 
văzut demonstrează multă grijă pentru 
tineretul universitar și sînt tot ceea ce 
este mai bun din ceea ce se poate ima
gina. Complexul studențesc de Ia Groză
vești este cel mai modern în funcțiune 
Pe care l-am văzut pînă acum...

Timpul — era seara tîrziu — ne de
termină să punem punct interviului. 
Cîteva ore mai tîrziu deputății italieni 
aveau să plece către patrie.

M. RAMURA

l. .
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are americane la mare altitu
dine asupra cercetărilor cos
mice în scopuri pașnice, gu
vernul S.U.A. a anunțat la 12 
octombrie că pregătirile în 
vederea unor noi explozii a- 
semănătoare se apropie de 
sfîrșit.

Potrivit agenției U.P.I., gu
vernul S.U.A. a hotărît să 
efectueze cel puțin încă trei 
explozii nucleare la mare al
titudine, precum și numeroase 
alte explozii la altitudini mai 
mici. începînd din primăvara 
acestui an Statele Unite au 
efectuat 29 de explozii nu
cleare în Pacific.

HANOI. — Intr-un comuni
cat al Consiliului militar su
prem al Laosului, semnat de 
președintele Consiliului, ge- 
neralul-maior Kong Le, Sta
tele Unite și aliații lor sînt 
condamnate pentru încălca
rea acordurilor de la Geneva 
din 1962.

In acest comunicat, trans
mis de postul de radio „Vocea 
Laosului”, se arată că Sta
tele Unite și sateliții lor nu 
respectă întocmai hotărirea 
privind evacuarea trupelor și 
personalului lor militar din 
Laos. Ei 
că prin 
ment și 
Laos și 
la Savannaket să-și întărească 
puterea militară și să creeze 
noi baze.

asistențe 
pe care 
preună 
volnicii 
blica Sud Africană, transformă în
tr-un adevărat iad viața oameni
lor muncii.

Ziarul „New Age" a întreprins 
o anchetă spre a arăta din ce 
trăiesc și cum pot să-și ducă zi
lele acești oameni. Publicăm mai 
jos un crîmpei semnificativ : 
„Aproape loji cei întrebați au 
răspuns invariabil că viejuiesc 
frăgîndu-și de la gură, din dato
riile pe care trebuie să le facă, 
uneori din ajutorul neînsemnat al 
unor rude sau prieteni, alții din 
cerșit. Iar cînd nu mai au ce 
rnînca, cînd nu mai au nimic — 
beau apă pentru ca să-și mintă 
foamea“.

Oamenii muncii exploatați și a- 
suprifi își unesc din ce în ce mai 
strîns rândurile și luptă pentru 
drepturile lor. Același ziar „New 
Age“ relatează că în ultimul timp 
au avut loc demonstrații a căror 
amploare crește pe zi ce frece 
în ciuda acțiunilor represive ale 
rasiștilor sud africani. Fotografia 
pe care o publicăm mai sus în
fățișează un aspect din timpul 
unei manifestații care a avut loc 
la Durban. Pe pancartele demon
stranților se poate citi: „Să se 
pună capăt discriminării rasiale“; 
„De lucru pentru toată lumea“.

Nu de mult timp a luat ființă 
„Uniunea șomerilor" organizație 
menită să conducă lupta munci' 
lorilor pentru drepturi, pentru o 
viață mai bună.

GH. CHIDU

F. M. T. D. condamnă

continuă să introdu- 
contrabandă arma- 

material militar în 
sprijină gruparea de

WASHINGTON. — Potrivit 
cifrelor date publicității de 
ministrul muncii al S.U.A., W. 
Wirtz, procentul de șomeri a 
fost în Statele Unite în cursul 
lunii septembrie de 5,8 la 
sută din totalul forței de 
muncă.

BUDAPESTA 13 (Agerpres). 
— TASS transmite : Secreta
riatul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat a adre
sat Ia 12 octombrie Secretaria
tului O.N.U. o telegramă de 
protest împotriva interven
ției Arabiei Saudite în Ye
men. F.M.T.D. cere ca O.N.U. 
să condamne de urgență agre
siunea Arabiei Saudite care a- 
menință pacea în Orientul A- 
propiat.

Trupele yemenite 
au încercuit
pe agresori

SANAA 13 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează 
pe larg despre situația din 
Yemen și recunosc eșecul in
tervenției trupelor străine pe 
teritoriul Yemenului.

Agenția M.E.N. transmite că 
în seara zilei de 12 octombrie 
Abdalah As Sallal, primul 
ministru al Yemenului a de
clarat că triburile credincioa
se republicii, împreună cu 
subunitățile armatei naționale 
yemenite și ale gărzii națio
nale au încercuit unitățile mi
litare saudite care au pătruns 
pe teritoriul Yemenului la 
frontierele de nord-est ale a- 
cestei țări. în prezent, a sub
liniat Sallal, situația trupelor 
intervenționiste saudite este 
fără speranță. în prezent tru
pele yemenite încheie cu suc
ces operațiile de curățire a 
frontierelor lor de agresori.

CAIRO 13 (Agerpres). — 
După cum transmite agen

ția M.E.N., primul ministru al 
Republicii Arabe Yemen, Ab
dalah As-Sallal, i-a trimis 
lui U Thant, secretarul gene
ral provizoriu al O.N.U., o te
legramă în care îl înștiințea
ză în mod oficial despre in
staurarea in Yemen „a unei 
noi orînduiri revoluționare“, 
precum și despre aceea că și-a 
asumat împuternicirile de 
prim-ministru al noului gu
vern al Yemenului, care, în 
prezent, este singurul guvern 
legal pe întregul teritoriu al 
Yemenului.

în telegrama sa, As-Sallal 
a declarat că Republica Ara
bă Yemen dorește să-și ocupe 
locul ei legitim in toate orga
nele O.N.U. și că va respecta 
cu fermitate principiile Car
tei O.N.U.


