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BANGALORE 15 — 
misul special Agerpres, 
Gălățeanu, transmite:

în cursul zilei de luni, to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu, însoțiți de 
Jai Sukh Lai Hathi, ministrul 
muncii în guvernul Indiei, 
M. P. Mathur, ambasadorul 
Indiei la București, și Nijlin- 
gappa, ministrul principal al 
statului Mysore, au vizitat u- 
zina de avioane, uzina de te
lefoane și o expoziție de arti
zanat din orașul Bangalore. 
în anii care au trecut de la 
cucerirea independenței, la 
Bangalore au luat ființă nu
meroase întreprinderi, aparți- 
nînd sectorului de stat al eco
nomiei.

La uzina de avioane „Hin- 
dustan“, oaspeții au vizitat 
secția de motoare și secția de 
asamblare a avioanelor. Di
rectorul general, Redy, a urat 
oaspeților un călduros bun 
venit. în curtea uzinei și în 
ateliere, mii de muncitori au 
aclamat cu însuflețire pe con
ducătorii de stat romîni.

Marea uzină de avioane din

Tri* 
Ion

Bangalore are în momentul de 
față patru sucursale situate 
în diferite orașe ale statului 
Mysore, la care lucrează în 
total 18 000 de persoane. După 
proclamarea independenței 
Indiei, guvernul a preluat con
trolul acestei întreprinderi, 
subordonată în trecut unei so
cietăți americane. Producția 
s-a dezvoltat. Anul 1961 a 
marcat un punct de cotitură 
în industria aeronautică in
diană : la uzina „Hindustan“ 
a fost proiectat și creat primul 
avion supersonic fabricat în 
India.

Pe lingă uzina de avioane 
funcționează și o fabrică de 
vagoane. în 1947 a fost pro
iectat aici primul vagon de 
cale ferată. în prezent, fabri
ca produce 1 600 de vagoane 
anual.

După vizitarea uzinelor, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a mulțumit pentru expli
cațiile primite, a elogiat buna 
organizare a producției și a 
transmis întregului colectiv 
urări de succes și fericire.

La uzina de telefoane — 
unde oaspeții au fost întîmpi-

Bați cu mult entuziasm de mii 
de muncitori și tehnicieni — 
directorul general Kangi Lai 
le-a expus istoricul dezvoltă
rii uzinei. Ea a fost creată în 
1948, fiind prima uzină de a- 
cest fel din India. în uzină 
lucrează 8 000 de oameni, pen
tru care s-a construit un mic 
orășel. Pe lingă telefoane se 
produce echipament pentru 
liniile de telecomunicații, apa- 
rataj telegrafic etc.

Conducerea uzinei a oferit 
în dar tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu 
telefoane din prima serie rea
lizată după proiecte ale unor 
ingineri indieni.

La plecare, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a mulțu
mit pentru primirea călduroa
să și a transmis tuturor lucră
torilor uzinei cele mai bune 
urări.

Mănescu

In pag.

ri această perioadă, 
în organizațiile de 
bază U.T.M. din 
întreprinderi, in
stituții, S.M.T., 
G.A.S., G.A.C., din 
școli și facultăți

au loc adunările de dări de 
seamă și alegeri. Pregătite te
meinic și cu grijă, ele sînt 
chemate să ducă la creșterea 
întregii activități de organiza
ție.

In pregătirea adunărilor de 
dare de seamă și alegeri un 
rol important îl au comitetele 
regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. Ele trebuie să ia 
în continuare măsurile nece
sare pentru a pregăti temeinic 
activul U.T.M., cadrele orga
nizațiilor de bază în vederea 
desfășurării în cele mai bune 
condiții a adunărilor.

Practica anilor trecuți a do
vedit cît de necesar este ca 
secretarii și membrii birouri
lor și comitetelor regionale, 
raionale și orășenești U.T.M., 
toți activiștii U.T.M. să pri
mească sarcini concrete pentru 
a ajuta organizațiile de bază 
în pregătirea și desfășurarea 
adunărilor de dare de seamă 
și alegeri. Așa a procedat, 
de pildă, și în acest an Comi
tetul orășenesc U.T.M. Sibiu, 
în frunte cu primul secretar, 
fiecare activist răspunde con
cret de un număr de organiza
ții. Ei ajută comitetele orga-

Tot în cursul dimineții, Oas
peții romîni au vizitat o ex
poziție a obiectelor de artiza
nat, la care sînt prezentate 
lucrări ale meșteșugarilor 
întregul stat Mysore.

Luni după-amiază a 
vizitat Institutul indian 
științe, centru de cercetări 
de pregătire postuniversitară. 
Oaspeții au fost primiți de 
prof. Khrishnan, directorul 
institutului, și de ceilalți 
membri ai conducerii institu
tului, care le-au oferit potri
vit frumoasei tradiții indiene, 
ghirlande de flori.

Fondat în 1911, 
este actualmente 
principalele centre 
țări științifice ale IndieL Ini
țial el avea numai secții de 
tehnologie, electrotehnică și

din

fost 
de

lnsti.tu.tul 
unul din 
de cerce-
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Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la marea întîlnire cetățenească 

din orașul Bangalore

La ora de tehnologia meseriei, cu elevii de la Școala profesională a întreprinderii filatura româ
nească din Capitală. Foto : AGERPRES

înaintate. Mobilizați de orga
nizația U.T.M., tinerii colecti
viști de la G.A.C. Măgura au 
adus o însemnată contribuție 
la strîngerea recoltei, la însi- 
Iozarea plantelor furajere, la 
toate lucrările 
de toamnă.

Nu peste tot 
s-au petrecut și 
Sînt organizații de bază U.T.M. 
ca cele din secția de deservire 
a întreprinderii de produse 
industriale din cadrul T.R.C.L. 
Tîrgu-Mureș, Școala medie nr. 
1 din Brăila și altele, unde 
munca de pregătire a adunări
lor de alegeri a fost redusă 
doar Ia întocmirea dărilor de 
seamă. La Școala medie nr. 1 
din Brăila s-au desfășurat ale
geri în clasele anului IX, fără 
să se fi ținut măcar, de la în
ceputul anului, o informare 
politică, fără să se fi luat mă-

nizațiilor de bază, birourile 
U.T.M. de secții să organizeze, 
pînă la adunarea de alegeri, 
o seamă de acțiuni care să 
ducă la îmbunătățirea activi
tății de organizație.

O sarcină esențială pentru 
perioada premergătoare 
nărilor 
alegeri 
muncii 
retului, 
activă la îndeplinirea sarcini
lor de producție. Bine au pro
cedat în această privință orga
nizațiile de bază U.T.M. de la 
Rafinăria nr. 3 Teleajen, sec
torul de industrializare a lem
nului din Vișeul de Sus, Com
plexul de lucrări Săvinești, 
G.A.C. Măgura din raionul 
Alexandria și altele, care au 
analizat în adunările generale 
din luna septembrie contribu
ția tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, stabi- suri pentru organizarea învă- 
lind măsuri concrete pentru “ ‘ ............
îndeplinirea sarcinilor rămase 
în urmă, pregătirea temeinică 
a deschiderii anului de în- 
vățămînt politic, s-au îngrijit 
ca in adunările de alegere a 
organizatorilor de grupă 
U.T.M. să se încredințeze sar
cini concrete fiecărui utemist. 
In întreprinderile industriale, 
organizațiile de bază U.T.M. 
au dat o mai mare atenție an
trenării tinerilor la întrecerea 
socialistă ; s-a organizat mai 
bine răspîndirea experienței

adu- 
de dare de seamă și 
este intensificarea 

politice în rîndul tine- 
mobilizarea lui și mai

din campania

însă lucrurile 
se petrec așa.

Marca fabricai" iaitscrisa
pe 1 OOO OOO tone țeava

Cel de-al IV-Iea Pavilion de mostre deschis în Capitală se bucură 
de un deosebit interes. în decurs de trei zile, prin fața standurilor 
care prezintă cîteva zeci de mii de exponate au trecut 112 000 de 
vizitatori din Capitală și din alte regiuni ale țării. Pavilionul a fost, 
de asemenea, vizitat de grupuri de turiști și specialiști străini.

(Agerpres)

Reducerea timpului de laminare
La laminorul de 500 

de milimetri din Com
binatul siderurgic Hu
nedoara s-a pornit ini
țiativa de a reduce 
timpul de laminare a 
unui lingou cu 10 se
cunde. Acest timp 
prețios, clștigat la fie
care lingou, dă posibi
litatea să se lamineze 
o cantitate măi mare 
de metal.

O cifră edificatoare: 
de la începutul anu
lui și pînă acum, la 
laminorul amintit s-au

produs peste plan 1 700 
tone de laminate fi
nite.

(Agerpres)

Linii de înaltă tensiune

țămintului politic U.T.M.
Comitetele regionale, raio

nale și orășenești U.T.M. tre
buie să sprijine mai mult or
ganizațiile de bază pentru a 
folosi perioada de pregătire a 
adunărilor de alegeri în scopul 
creșterii activității organiza
țiilor de bază U.T.M., îmbună
tățirii vieții interne de orga
nizație.

In desfășurarea adunării de 
alegeri, darea de seamă are o 
importanță deosebită. De ea 
depinde în mare măsură parti
ciparea unui număr mare de 
utemiști la cuvînt, analiza 
profundă, exigentă, în spiritul 
unei înalte combativități, a 
activității desfășurate pînă a- 
cum, stabilirea unor măsuri 
concrete pentru activitatea vii
toare a organizației respective. 
De aceea, darea de seamă 
trebuie să fie întocmită de 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. cu cea mai mare grijă 
și răspundere. S-a dovedit 
bună metoda comitetelor orga
nizațiilor de bază U.T.M. de 
la IPROMET-Galați, Sectorul 
de exploatare C.F.F.-Fălticeni 
și altele care au antrenat la 
întocmirea dării de seamă un 
colectiv larg de utemiști; au 
consultat muncitori cu expe
riență, tineri fruntași in pro
ducție, conducerea întreprin
derii etc. Aceasta a ajutat ca 
darea de seamă să fie concre
tă, cuprinzătoare, mobilizatoa-

Laminorul de țevi-Roman. Zi 
și noapte în dogoarea focului 
oamenii de aici plămădesc me
talul, scriu cu mîndrie justifica
tă pe fiecare produs, spre cin
stirea lor, „marca fabricii” apre
ciată în numeroase alte țări. I-am 
cunoscut în iureșul muncii, în 
luptă cu timpul, biruindu-1. Au 
contopit priceperea cu entuzias
mul și din această forță s-au 
născut în primele 9 luni ale a- 
nului, 15 820 tone produse, adică 
287 km de țeava peste plan.

Milioane de lei economii și 
beneficii peste prevederile pla
nului, produse mai multe, de ca
litate superioară, iată pe scurt 
bilanțul întrecerii din acest an.

Zilele acestea laminoriștii ro- 
mașcani au sărbătorit o victorie 
însemnată — realizarea celei de 
a 1 000 000-a tonă țeavă dată de 
la intrarea în funcțiune a lamino
rului. Deci într-un sens fiecare 
din cei ce lucrează aici este

milionar. Și tînărul maistru 
Goldan Gheorghe care a adus în 
rîndul fruntașilor numeroase 
brigăzi de producție, și lamino- 
riștii Gheorghe Zaharia, ~ 
Cîrjan și alți numeroși 
care alături de 
viață sarcinilor 
de-al III-lea Congres 
dului.

1 000 000 tone țevi, 
acestui succes a fost 
un spectacol 
„Vasile Alecsandri” din oraș. 
Au luat cuvîntul tovarășul An
ton Gherghel, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Roman al 

Constantin 
Fabricii de

virstnici 
trasate < 

al

Duca 
tineri 

i dau 
de cel 
parti-

în cinstea 
organizat 

in sala teatrului

P.M.R., inginerul 
Iordache, directorul 
țevi, muncitori.

Ansamblul artistic 
a prezentat un 
artistic răsplătit 
de spectatori.

al fabricii 
variat program 
cu vii aplauze

LIDIA P.

Recolta în hambare, sămînța sub brazda !

In regiunea Oltenia se execută numeroase 
lucrări de electrificare. De la Începutul anu
lui au fost construili 150 de kilometri de 
linii de 15 kilovolli, 112 kilometri de linii de 
110 kilovolfi și 16 statii de transformare.

„Scînteia tineretului'4

au
să

olectiviștii din ra
ionul Caracal 
mari posibilități 
termine însămînță
rile de toamnă la 
timp și în condiții 
agrotehnice bune.

S-a acordat multă atenție, mai 
ales, recoltării porumbului pen
tru boabe. Pînă 
strîns recolta de 
toate cele 28 000 
porumb.

La gospodăria 
Gostavăț toate cele opt tractoa
re lucrează din plin. Tinerii 
mecanizatori de aici, ziua însă- 
mințează cu cinci semănători, 
celelalte trei tractoare fiind folo- 
•ite la pregătirea terenului de pe 
care colectiviștii au recoltat po
rumbul. Noaptea se continuă 
arăturile pe terenurile eliberate

în prezent 
știulcți de 
de hectare

colectivă din

însămînțărilor intr-un ritm te- 
tens, fără

Aceeași
rezultate
•înt și la 
din Băbiciu, Fărcașele, Rotunda, 
Scărișoara, Traian și altele, care

întirzieri.
preocupare, aceleași 

bune la însămințari 
gospodăriile colective

tură. Tot pînă la această dată 
erau însămînțato cu grîu 250 
do hectare din cele 840 de hec
tare planificate. Colectiviștii din 
Stoienești au avut cam aceeași 
suprafață cultivată cu porumb 
și însămîuțează 
cam atîta cît

con- 
zilnice, 
le fa- 
fiecare 

în

Raid în raionul Caracal

de culturile tîrzii. Cele 850 
de hectare destinate însămințării 
păioaselor sînt pregătite aproape 
în întregime. Pînă la data de 10 
octombrie s-au însămințat 500 
de hectare. Despre calitatea lu
crărilor, tovarășul Dumitru Iova, 
președintele gospodăriei colec* 
tive, spunea : ___________

— L* 
troalele 
pe care 
cern la 
tractorist
parte, lucrările corespund ce
rințelor agrotehnicii. De fapt 
aceasta face ca brigada să 
fie fruntașă pe stațiune. Noi ne
am preocupat de procurarea și 
tratarea la timp a întregii canti
tăți de sămînță, am eliberat tere
nul de coceni, am asigurat 
aprovizionarea ritmică a semănă
torilor.

Aceștia sînt principalii factori 
care contribuie efectuarea

au pregătit Bămînța și terenul 
din vreme.

La gospodăria agricolă colec
tivă „Unirea” din Stoieuești s-a 
acordat atenție strîngcrii la timp 
a recoltei do pe toate cele 480 
de hectare cu porumb. Dar nu 
așa stau lucrurile și cu tăiatul 
cocenilor. Pînă Ia 10 octombrie 
nu erau eliberate de cocenii de 
porumb decît 160 de hectare din 
cele 300 ocupate cu această cul-

ducția de grîu din acest an Ia 
Stoienești să fie cu mult mai 
mică decît la Gostavăț.

Rămase în urmă cu însămin- 
țările sînt și gospodăriile colec
tive „Victoria socialismului”* 
Caracal, Zănoaga, Slăveni și altele.

Pînă la 10 octombrie în raion 
s-a însămințat numai 38 la sută 
din suprafața planificată. A- 
ceasta din cauză că însemnate 
suprafețe nu sînt eliberate de 
coceni și de tulpinele de floa- 
rea-soarelui. Limita epocii opti
me pentru efectuarea insămînță- 
rilor este aproape. Pentru asi
gurarea unor producții sporite 
în anul viitor, ea nu trebuie de
pășită. Iată de ce este necesar 
ca în aceste zile consiliul agri
col raional Caracal să ajute mai 
mult gospodăriile colective în 
organizarea muncii în campanie, 
astfel îneît cea mai mare parte 
a forțelor de lucru să fie în
dreptate spre eliberarea terenu
rilor de culturile de toamnă, să 
se asigure aprovizionarea ritmică 
a semănătorilor cu semințe, pen
tru ca tractoarele să fie folosita 
cu întreaga lor capacitate.

La aceste acțiuni organiza
țiile U.T.M. pot aduce o impor
tantă contribuție, mobilizindu-i 
pe toți tinerii colectiviști la 
muncă în principalele fronturi 
ale campaniei, acolo unde se cer 
mai multe forțe, mai multă ope
rativitate.

cu grîu tot 
vecinii lor din Gos

tavăț. Ambele 
gospodării au 
început însămîn- 
țările în aceeași 
zi — 1 octom
brie. Dar într-o 

perioadă de cinci zile cei din Gos
tavăț semănaseră cu peste 230 
de hectare mai mult decît cei 
din Stoienești. Rămînerea în 
urmă a acestei lucrări la Stoie
nești sc datorește, în primul rind, 
ritmului lent în care se elibe
rează terenul de cocenii de 
porumb, fapt care duce la întîr- 
zierea pregătirii terenului pentru 
însămințari și, deci, a însămîn
țărilor. Rezultă de aici că acum 
forțele de muncă din gospodărie 
trebuio îndreptate în principal 
Ia tăierea și transportul coceni
lor de pe teren, și în primul 
rind, de pe acele suprafețe pe 
care se va însămința griul. Prin 
aceasta se va reduce mult din 
întîrziere. Și colectiviștii din 
Stoienești știu ce pierderi pro
voacă întîrzierile : anul trecut 
aici s-au prelungit însămînțările 
de toamnă pe parcursul a peste 
20 de zile. Și aceasta a fost una 
din cauzele care au făcut ca pro-

Un nou hibrid dublu de porumb Articole

N. BARBU

HDF-5. Noul hibrid este 
la secetă, la 

se depănu- 
ușurează re- 
mecanizate. 

mai produc- 
porumb ra-

gan recolte de peste 5 000 kg 
boabe la hectar.

Cercetătorii pun la dispozijia 
unităjilor agricole socialiste să- 
mînfă din noul hibrid pentru a 
fi cultivate în anul viitor circa 
25 000 de hectare.

(Agerpres)
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VASILE BARAN 
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noap-
secre-

de bețivani 
fie ca ei. 
bun,'toa- 
pierdeau 
petrecute

a deter- 
majo- 
dintre 
se o- 
acest

l-au pus în

stare să vindecăm 
beție ? — se fră- 
Bumbăcea, cel mai 

să

care

Specialiștii de la Institutul de 
cercetări pentru cereale și plan
te tehnice de la Fundulea au ob- 
jinut un nou hibrid dublu de po
rumb — UD." 5. îl—' 1,1 
semitîrziu, rezistent 
cădere și dăunători, 
șează ușor, ceea ce 
coltarea cu mijloace 
Ei este cu 30 la sută 
tiv decît soiurile de . 
ionate. în acest an hibridul dublu 
de porumb HDF-5 a dat în Bără-

Prietene și colege de muncă, 
tinerele Florea Eugenia și 
Ghevan Maria de la Fabrica 
de tricotaje „Moldova“ din 
lași, își împărtășesc din meto
dele de muncă. De data acea
sta, se sfătuiesc cum să apro
vizioneze mașina pentru a se 
reduce cît mai mult timpii ne

productivi

Colectivul de muncă al Combi
natului de faianță fină și sticlă 
din Sighișoara a produs în cele 
trei trimestre care au trecut din 
acest an 30 de articole noi și a 
dat peste plan Însemnate cantități 
de articole din sticlă și faianță. 
Acestea se disting prin coloritul 
lor plăcut și finețea în finisare.

Prin aplicarea unui complex de 
măsuri tehnico-organizatorice și 
prin perfecționarea calificării, 68 la 
sută din întreaga 
faianță fină este de 
față de 62 la sută 
planul.

producție de 
calitatea Intîi, . 
cit prevedea

(Agerpres)

Se finisează la unul din noile 
blocuri construite în orașul Su

ceava

xistă o pedagogie 
a vieții, a faptelor 
obișnuite, izvorită 
din grija deseori 
de-a dreptul emo
ționantă a oame
nilor pentru tova- 

Vn om a greșit, dar 
zeci,

rășii lor. 
indiferent care-i cauza, 
sute de alți oameni îi vin în 
sprijin, ajutîndu-l să scape de 
meteahna care-l urițește și de 
care poate nu-și dă seama 
limpede.

Să ascultăm un caz povestit 
la Rafinăria „Ploiești“ de tine
rii de la secția conducte.

Cu câțiva ani în urmă, la 
ei în secție a fost angajat tî- 
nărul Valeriu Adam. Curînd, 
muncitorii și-au dat seama că 
noul lor tovarăș avea patima 
beției. Trăise (pe strada lui) 
într-un colectiv 
care-l învățaseră să 
Tot ce era în el mai 
te calitățile lui se 
după cîteva ceasuri 
cu nasu-n pahar. Lucra prost,

lipsea de la lucru, vorbea 
urît. Ba mai mult: salariul 
și-l risipea în 2-3 zile, apoi se 
„împrumuta“. Ajunsese pînă 
acolo îneît își vînduse hainele 
de pe el ca să bea.

Unii erau de părere că un 
asemenea om era iremediabil 
pierdut. Tinerii 
discuția adună
rii generale 
U.T.M., au dis
cutat cu el. El 
a promis că 
„n-o să mai 
facă“, dar mai 
apoi a luat-o 
de la cap cu apucăturile sale. 
Au hotărît ca în ziua salariu
lui — în interesul lui — să 
meargă cu el direct de la rafi
nărie la magazin și să-i cum
pere haine. Adam și-a luat ast
fel două costume, palton, pan
tofi, cămăși... Dar după un timp 
a început să vîndă și din ele.

După toate aceste fapte ai 
zice că numai cineva care ar 
fi obișnuit să-și irosească vre

mea în zadar s-ar mai apuca 
în continuare să-l îndrepte pe 
un om ca Adam.

Dar iată că lucrurile 
stat așa.

— Nu puteam dormi 
tea, spunea Ilie Dobrică,
tarul organizației U.T.M., un 
om iubit în rafinărie

lăcătuși,pasiunea
pune în muncă, pentru dra
gostea și grija față de fiecare 
tînăr din colectiv. Nu puteam 
dormi noaptea — zicea el — 
cînd mă gîndeam că la acele 
ore Adam „petrecea" cu 
știe ce pierde-vară prin 
ciumă.

— Sîntem noi în stare 
reparăm cea mai complicată 
instalație din rafinărie și nu

sîntem în 
un om de 
mintă Ion 
bun șef de echipă. 11 iau 
lucreze cu mine.

Convingerea că e sarcina în
tregului colectiv să-l ajute pe 
Adam — oricit timp le-ar fi 
cerut acest lucru 

minat pe 
ritatea 
tineri să 
cupe de 
caz. Viorel Cer- 
chizan, Con
stantin Capriș, 
Stelian Băcanu, 

țevari, sudori, ingi
neri și maiștri, cu toții s-au 
ocupat de Adam.

Știau că nu va fi ușor și, 
mai ales, știau că victoria nu 
va fi obținută de la o săptă
mână la alta. In locul priete
niei bețivanilor, ei i-au oferit 
prietenia lor. In locul sticlei 
cu vin — un spectacol, o sea
ră distractivă, o acțiune inte-

resantă organizată de ei, 
care l-au antrenat și pe Adam. 
Sigur, au mai avut și insucce
se cu el, dar zi de zi zgura în
rădăcinată a obiceiului urât 
elimina.

Știți cit timp le-a trebuit 
să ajungă la clipa în care 
poată spune : „reușim !" ? Mai 
bine de doi ani!

...Și iată-l că se face om.
Am stat de vorbă cu Adam. 

Lucra la niște aparaturi com
plicate de la o instalație de 
distilație atmosferică. Cină a 
auzit despre ce e vorba s-a 
roșit pînă în vîrful urechilor:

— Mult s-au mai zbătut ei 
pentru mine...

Adam și-a cumpărat din nou 
haine. își aranjează casa. De 
curînd s-a căsătorit. E tînăr

(Continuare in pag. a Il-a) Rodul bogat a| muncii umple de bucurie inimile colectiviștilor. In 
fotografie : culesul strugurilor la G.A.C. Băbeni, regiunea Galaji.



La Suceava

Prima finala de zonă 
a „Cupei agriculturii“

Prima finală de zonă interregi- 
uni a popularei competifii de 
masă, rezervată sportivilor de la 
sate — „Cupa agriculturii" — s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică în 
trei comune din regiunea Sucea
va : Vama, Frasin și Moldovifa. 
Peste 500 de tineri sportivi din 
satele regiunilor lași, Bacău, Mu- 
reș.Autonomă Maghiară și Suceava, 
câștigători ai fazelor regionale, au 
oferit dispute pasionante în ca
drul concursurilor desfășurate la 9 
discipline sportive. Buna organi
zare a acestor întreceri (se cuvine 
a fi remarcată strădania Organe
lor regionale U.T.M. și U.C.F.S. 
Suceava) a asigurat concurenfilor 
cele mai bune condi/ii de con
curs. In comuna Frasin, vestita ce
tate a lemnului din regiune, s-au 
disputat întrecerile de oină, gim
nastică și ciclism. Frăsinenii, buni 
cunoscători ai jocului nostru na
țional, au aplaudat călduros vic
toriile echipei sătești locale „A- 
vîntul“ care, după ce a dispus de 
reprezentativele regiunilor lași și 
Mureș-Autonomă Maghiară, cu 
22-0 și respectiv 12-3, a întrecut

în întîlnirea decisivă reprezenta
tiva regiunii Bacău cu 11-9.

Concursul de gimnastică a pri
lejuit, de asemenea, afirmarea unor 
talente ca Teodora Kohal, Gheor- 
ghe Burlacu, Maria Galin, com
ponent ai formației „Zootehni
stul“ din Sendriceni (Suceava) 
care au totalizat 50 de puncte 
revenindu-le primul loc. Cu mult 
interes au fost urmărite și cursele 
de ciclism 10 km fete și 15 km 
băieji, cîștigafe de Viorica 
Ociorba — regiunea Bacău și Mi- 
hai Teleagă — Suceava.

Pavoazate sărbătorește, bazele 
sportive din Vama au găzduit în
trecerile de volei, trântă și atle
tism. Disputate la un nivel supe
rior fa)ă de anii frecufi, probele 
atletice au demonstrat buna pre
gătire fizică și tehnică a sportivi
lor Vasile Midvighi, (Suceava), 
11,7 secunde la 100 metri plat 
juniori, Carol Birtolon (Mureș-Au
tonomă Maghiară) Mihai Ursoc, 
(Bacău), Silvia Dobra (lași), și 
Bela Glako (Alureș-Aufonomă Ma
ghiară).

Popicarii mureșeni, în evident

Crosul „Să intîmpinăm

7 Noiembrie"
In regiunea Galafi, crosul de 

masă „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie“ a antrenat la start mii de 
tineri muncitori, colectiviști și 
elevi. Bunăoară, numai în orașul 
Galați s-au înscris pînă în pre
zent peste 11 000 de concurenji.

...Intr-o după-amiază am po
posit la întreprinderea textilă din 
Galafi. Primul schimb tocmai lă
sase lucrul. In curtea fabricii am 
întîlnit grupuri de tinere filatoare.

— Astăzi avem programate în
treceri pe secție în cadrul crosu
lui de masă „7 Noiembrie", ne 
informează utemista Rada Pa- 
lade, filatoare fruntașe.

D,upă cîteva minute ne aflăm 
la baza sportivă, amenajată re
cent în curtea fabricii. Aici con
curentele erau așteptate de pro
fesoara de educafie fizică Ro- 
dica Drăgan. Le dă unele îndru
mări și urmează ...startul. Prima a 
trecut linia de sosire Maria lehim, 
fiind urmată de Mioara Brăileanu 
și Rada Paîade.

Nici fetele de la secția fesăto- 
rie nu s-au lăsat mai prejos decît 
colegele lor, filatoarele. întrece
rea harnicelor țesătoare a fost, de 
asemene^, pasionantă,, victoria 
revenind BfeffiirteTtuWTdră Bălan.

Tovarășa prof. Rodica Drăgan a 
finut, după concurs, să ne preci
zeze cîteva amănunte :

— Mai întîi am organizat între
ceri pe secții după care concuren-

Sportivii Reșiței
Muncitorii reșițeni se mîn-

drese cu tovarășii lor de mun

tele clasate pe primele 3 locuri 
își vor disputa întîiefafea la faza 
pe asociație.

Amănunte interesante am aflat 
și la școala profesională a combi
natului siderurgic din orașul du
nărean, unde s-au înscris la în
treceri peste 1 000 de concu- 
renji. Aici, după cum ne-a infor
mat prof. G'h. Conciu, întrecerile 
s-au desfășurat pe clase (sînt 
circa 50 de clase), iar acum ur
mează concursurile pe grupe de 
ani și apoi pe școală.

Organizația U.T.M. și asociafia 
sportivă au luat o serie de mă
suri eficiente, menite să contri
buie la reușita acestei competifii. 
Pentru popularizarea competifiei 
a fost confecționat un panou cu 
programul întrecerilor și numele 
învingătorilor. Asffel, aflăm că 
printre cei mai buni concurenfi se 
numără : Eugen Teodorescu, anul II 
L, Gh. Ilinca, anul III C, D. Du
mitrescu, anul III C, I. Ca- 
raev, anu| II A și aljii. Aso
ciația sportivă a pus la dispoziția 
concurenfilor echipamentul spor
tiv necesar, un număr de instruc
tori sportivi care-i ajută pe tineri 
în pregătea neceșa/p parțiciRării 
la cros.

Asemenea concursuri s-au orga
nizat și sînt în curs de desfășurare 
și la asociațiile sportive Ancora 
(Șantierele Navale), Știința (Institu
tul Politehnic), Meseriașul (Școala 
profesională de meserii), precum 
și în celelalte orașe și sate din 
regiune, unde populara competiție 
se bucură de un frumos succes.

S. SPIREA

progres, au reușit să cîșfige fi' 
nala întrunind cele mai multe 
punctaje de popice doborîfe 
(770), în timp ce la volei, în în- 
fîlnirea decisivă, echipa asociației 
sportive „Recolta“ Dumbrăveni 
(băieji) a pierdut cu 0-3 în fafa 
voleibaliștilor asociației Avintul 
din Pipirig (Bacău).

La concursul de trântă, sport 
foarte popular în satele moldo
vene, cei mai buni s-au dovedit 
sportivii suceveni, urmafi de cei 
din regiunile Bacău, Mureș-Auto. 
nomă Maghiară și lași.

întrecerile de fotbal și handbal 
în 7 (băieți și fete), disputate la 
baza sportivă din comuna Moldo
vifa, au dat cîștig de cauză echi
pelor Energia Moldovița și Re
colta Diham care au dispus de 
Recolta Podul lloaiei și Avîntul 
Ibănești cu 19-15 și respectiv 11-1. 
La fotbal, echipa Avîntul Frasin a 
dispus în meciul decisiv de re
prezentativa regiunii Mureș-Aufo- 
nomă Maghiară cu scorul de 3-0, 
după ce învinsese reprezentativa 
regiunii lași cu scorul de 5-3.

Regiunea Suceava, ale cărei 
echipe au totalizat cel mai mare 
număr de puncte Ia un număr de 
6 discipline sportive, a repurtat un 
frumos succes clasîndu-se pe 
primul loc al întrecerii cu 460 de 
puncte, urmată în ordine de regi
unile Bacău, Mureș-Autonomă Ma
ghiară și lași. întrecerile sportive 
din cadrul acestei competiții au 
oferit un minunat prilej sportivilor 
din satele celor patru regiuni de 
a lega numeroase prietenii, de 
a-și îmbogăfi cunoștințele tehnice 
sportive.

Pînă la sfîrșitul lunii se vor 
desfășura și celelalte finale de 
zonă programate în regiunile Ba
nat, Dobroge.a și Argeș.

AL. VELT

Desfășurat la Dres- 
da în fața a peste 
30 000 de spectatori, 
meciul dintre selec
ționatele de fotbal 
ale R. D. Germane și 
R. P. Romîne s-a 
terminat cu victoria 
echipei gazde la sco
rul de 3—2 (1—0).
Corespondentul spor
tiv al agenției A.D.N. 
apreciază că a fost un 
joc de luptă în pri
ma repriză, mai teh
nic și spectaculos în 
cea de a doua, cînd 
romînii au acționat 
cu mai multă vigoa
re. Apărările imedia
te ale celor două e- 
chipe s-au comportat 
slab, în timp ce li
niile de mijlocași au 
fost excelente. Ca
racteristic este faptul 
că golurile echipei 
romîne au fost mar
cate de mijlocașul 
dreapta Petru Emil. 
Cei mai buni jucă
tori germani : Wirth, 
Schroeter și Koerner. 
Din echipa romînă 
s-au remarcat Petru 
Emil, Koszka și Ivan- 
suc.

La București pe 
stadionul „23 Au
gust” echipa de ju
niori a țării noastre 
a învins cu 6—0 e- 
chipa R. D. Germane, 
iar la tineret oaspe
ții au cîștigat cu 
1—0 prin punctul 
marcat de Vogel.

• Selecționata mas
culină de volei a 
R. P. Romîne a ob
ținut o nouă victorie 
în preliminariile cam
pionatelor mondiale. 
De data aceasta spor
tivii noștri au între
cut cu 3—1 (15—2 ; 
16—18; 15—8; 15—3) 
echipa R. P. D. Co
reene și se află pe

locul întîi în grupa 
de la Leningrad.

Rezultate normale 
și victorii ale echi
pelor favorite în tur
neul feminin. La Mos
cova în cadrul celei 
de-a 4-a grupe, echi
pa U.R.S.S. a învins 
cu 3—0 (6, 7, 7) se
lecționata R. P. Ro
mîne. Tot în grupa 
a 4-a Olanda a dis
pus de R. F. Germa
nă cu 3—0 (6, 8, 2). 
Voleibalistele noastre 
joacă în ultimul meci 
cu Olanda și în caz 
de victorie se califi
că pentru turneul 
final.

® Șahiști din cinci 
țări participă la 
turneul internațional 
care a început dumi
nică la Belgrad. în 
prima rundă, cam
pionul romîn Victor 
Ciocîltea l-a învins 
cu piesele albe pe 
argentineanul Rosset

to. Marele maestru 
internațional Gligo- 
rici a cîștigat la 
Czerniak (Israel) și 
Ivkov la Foguelman 
(Argentina). Restul 
partidelor s-au în
trerupt.

® Handbaliștii clu
bului Steaua Bucu-

rești au repurtat du
minică aeara în sala 
Floreasca o frumoa
să victorie cîștigînd 
cu scorul de 16—15 
((9—6) întîlnirea fi
nală cu echipa pra- 
gheză Dukla, una din 
cele mai bune din 
Europa. în felul a- 
cesta echipa Steaua 
a ocupat primul loc 
în turneul interna
țional, fără a suferi 
vre-o înfrîngere. în 
cel de-al doilea meci 
al programului Hon- 
ved Budapesta a în
vins cu scorul de 
34—8 (21—3) pe
Ț.D.N.A. Sofia.

• Duminică la Ti
mișoara au fost de
semnați noii cam
pioni republicani la 
lupte clasice. La cat. 
muscă titlul de cam
pion a revenit Iui D. 
Pîrvulescu care l-a 
învins prin tuș pe 
Ion Baciu. Primul 
loc Ia cat. pană a 
fost atribuit lui I. 
Cernea, care a ter
minat la egalitate cu 
M. Șultz. EI a primit 
titlul deoarece a a- 
vut mai puține punc
te penalizare decît 
adversarul său.

• Continuîndu-și 
turneul în țara noa
stră echipa iugoslavă 
de fotbal Spartak Su- 
botița a evoluat du
minică la Reșița în 
compania echipei 
C.S.M. Echipa gazdă 
a terminat învingă
toare cu scorul de 
4—0 (3—O) prin 
punctele marcate de 
Varga (2), Scînteie și 
Sfîrlogea.

(Agerpres)

Calitatea rulmenților este prin
cipala problemă care preocupă 
întregul colectiv al fabricii de 
rulmenți din Bîrlad. Zilnic fî- 
năra controloare Novac Euge
nia apreciază cu „foarte bine“ 
produsele care se execută aici

Foto : N. STELORIAN

că, cei 19 campioni republicani
pe anul acesta la diferite dis
cipline sportive.

Amatorii sportului cu mă
nuși au în fruntea lor pe bo
xerii juniori Constantin Buzu- 
luc de la C.S-M-R. și Ion Ho- 
boșan de la Metalul Bocșa 
care au îmbrăcat de curînd 
tricourile de campioni ai RP.R.

La natație, Mihai Potoceanu 
de la A. S. Olimpia a cucerit 
la 100 m spate juniori și 200 
m delfin frumosul titlu de 
campion republican datorită 
seriozității cu care se antre
nează, seriozitate care-l ca
racterizează în întreaga lui ac
tivitate. Colegii lui de asocia
ție, Nicolae Tat și Heinrich 
Pischl au îmbrăcat și ei de 
curînd tricourile de campioni, 
ca răsplată pentru rezultatele 
obținute la 200 m delfin și res
pectiv 100 m.

Dar A. S. Olimpia a dat 
campioni republicani și la alte 
discipline sportive. Printre ei 
se numără membrii ștafetelor 
4x100 și 4x200 m., Ana Arvai 
campioană la junioare, caiac 
simplu, precum și echipa mas
culină de popice.

GH. BOZU 
impiegat

Portarul formației da Juniori M R. D. Germane salvează în ultimă Instanță

Construcții 
zootehnice noi
Gospodăria colectivă din comu

na Vișani, raionul Făurei, are 
peste 550 bovine, 1 267 porcine,
2 900 ovine precum și numeroase 
păsări. în timpul verii colectiviș
tii au fost ocupați cu celelalte 
munci agricole, insă ei nu au uitat 
că iarna animalele de care dispu
ne gospodăria trebuie să fie bine 
adăpostite și îngrijite pentru a da 
producții mari. De aceea, în acesl 
an au fost construite două saiva
ne pentru oi, o maternitate pentru 
scroafe și au fost prelungite încă
3 grajduri pentru bovine. Numai 
la prelungirea grajdurilor, prin fo
losirea materialelor din resurse lo
cale, colectiviștii au realizat o eco
nomie de 31 000 lei. Gospodăria 
are acum 11 grajduri, 3 materni
tăți pentru scroafe, 2 padocuri pen
tru păsări, saivane etc.

C. ARNĂUTU
student

Scrisoare către redacție
In primul rînd vă rog să primiți 

o mulțumire din partea mea, To- 
roc Vasile a Todosi. Sînt băfrîn, 
de 57 de ani. Tot Toroc Vasile 
îl cheamă și pe fiul meu. El se 
află în prezent elev la Școala pro
fesională nr. 9, la București. Am 
văzut că a ajuns acolo și prin 
ajutorul dumneavoastră, pentru 
care vam mulfumif mai sus.

Eu, ce să zic, am o muncă 
ușoară, pentru vîrsta mea, aici la 
balastiera din Domeșfi.

Despre munca la balastiera asta 
a noastră vă mai scriu că sînt 
aici două tractoare care fac între 
ele o întrecere. Tractoristul Ada- 
miței Gheorghe cu tractoristul 
Crisfan Vasile și încărcătorii Sved 
Mihai și Cioată Gheorghe îm
preună cu tovarășul lor Picheru 
Băran caută să facă planul și să-l 
depășească. Ar reuși ei bine dacă

nu s-ar strica cam des tractoarele. 
Dar și așa, tot fac ei planul.

Vă rog nu vă supărafi că am 
scris eu singur. Poate n-am scris 
așa de bine ca unul care a fost la 
școală. Am învățat carte singur.

TOROC VASILE A TODOSI
comuna Dornești, 
raionul Rădăuți, 

regiunea Suceava

li mulțumim băfrînului Toroc 
Vasile a Todosi pentru scrisoarea 
lui simplă și afît de frumoasă și 
desigur nici gînd de supărare că 
a scris-o el singur, li mulțumim că 
ne-a pus la dispoziție un exemplu 
afîf de emoționant despre voinfa 
de a ști, de a învăța, li mulțumim 
pentru acea copleșitoare mărturi
sire i „Am învățat carte singur“.

Un colectiv harnic
Moara de mozaic din satul Arieș aparținătoare întreprinderii „Ineul"- 

Năsăud este deservită de un colectiv mic de muncitori. Dar rezultatele 
obținute de acest colectiv dovedesc că realizarea sarcinilor de plan, 
reducerea continuă a prețului de cost constituie o preocupare perma
nentă a lui.

Pînă în prezent au fost produse peste plan 82 tone mozaic de dife
rite granulații. In urma punerii în funcțiune a unui dispozitiv de cap
tare a mozaicului, care se risipea la concasare și la încărcarea în ca
mioane, s-au realizat economii în valoare de 40 000 Iei la prețul de 
cost. In această acțiune s-au evidenfiaf tinerii muncitori Lazăr Hoza, 
Augustin Ureche, Traian Poptenie, llie Boșca și alții.

RECITAL NICOLAE HERLEA
Electrecord a imprimat de 

curînd un interesant disc cu- 
prinzînd unele arii din popu
larele opere italiene interpre
tate de Nicolae Herlea. In a- 
fara cunoscutei cavatine a lui 
Figaro din Bărbierul din Sevilla 
de Rossini, discul mai cuprin
de monologuri și arii din Ri- 
goletto, Traviata, Trubadurul, 
Bal Mascat de Verdi, Andréa 
Chenier de Giordano și prolo
gul din Paiațe de Leoncavallo.

înregistrată, vocea baritonu
lui Herlea apare cu toate im
presionantele ei calități : in
tensă, clară și de mare am
ploare, caldă și generoasă, cu 
accente de un puternic dra
matism. Valorosul nostru cin- 
tăreț posedă, incontestabil, 
una dintre cele mai frumoase 
voci ce se pot auzi astăzi.

Dincolo de aceste remarcabile 
daruri naturale ale cântărețu
lui, este de relevat capacitatea 
sa de a face să trăiască per
sonajele, ale căror sentimente 
și gînduri le redă cu o forță

de expresie cu totul convin
gătoare. Zglobiu și de o scân
teietoare vervă în Figaro, in
terpretul devine dramatic 
când exprimă ura și disprețul 
lui Rigoletto față de curtezani,

In aria lui Gérard (Inamicul 
patriei) din opera Andrea 
Chenier cântărețul parcurge 
cu multă suplețe o gamă în
treagă de sentimente.

Toate ariile sînt cântate în 
italienește. Dicțiunea este 
foarte inteligibilă iar pronun
ția bună.

Muzica în genere apare la o 
mare intensitate sonoră miș- 
cîndu-se în limitele nuanțelor 
de forte și fortissimo iar une
ori de mezza-voce. Orche
stra simfonică a cinematogra
fiei condusă de Jean Bobescu 
și cea de Studio a Radiotele- 
viziunii dirijată de Constantin 
Bobescu, susțin corect și mu
zical acompanierea cântărețu
lui.

LEONTIN ILEȘAN
mecanic auto

S-a schimbat 
fața satului

In satul Balta Verde — raionul 
Craiova — locuiesc aproape 200 
de familii de țărani colectiviști. 
In anii puterii populare viața lor 
s-a îmbunătățit considerabil. Nu
mai în acești ani s-au ridicat, în 
fiecare curte aproape, case noi, 
din cărămidă, acoperite cu țiglă. 
La cîteva din ele tencuiala este 
încă proaspătă, iar schelele abia 
au fost demontate. Lampa lui llici 
luminează strada dar și încăperile 
noilor case pe care se zăresc tot 
mai multe antene de radio.

In sat nu mai sînt nici 20 de 
case vechi. Dar și în curfile lor 
sînt puse la adaposf stive de că
rămidă care așteaptă primăvara 
pentru a fi folosife la ridicarea 
altor case.

C. ARAMBAȘA 
student

La clubul 
minerilor

In cadrul clubului minerilor 
din Vulcan au funcționat pînă 
acum 4 cercuri: balet, foto, mu- 
xică și croitorie, cu peste 300 de 
membri. De curînd au mai luat 
ființă altele două, unul al pes
carilor amatori și altul al prie
tenilor filmului. Artiștii ama
tori ai clubului se pregătesc să 
prezinte minerilor procesul lite
rar „O tragedie americană”, 
după romanul cu același nume 
al scriitorului american Th. 
Dreiser.

(Agerpres)

17.000 de vagoane 
de struguri vinîficați

După cum rezultă din datele 
primite la Consiliul Superior 
al Agriculturii și la Ministe
rul Industriei Alimentare, 
pînă acum în întreaga țară 
s-a strîns mai mult de 60 la 
sută din recolta de struguri, 
în regiunea București, culesul 
este aproape terminat, iar în 
regiunile Oltenia, Dobrogea și 
Galați s-a realizat între 75—90 
la sută.

în același timp, unitățile Mi
nisterului Industriei Alimen
tare au vinificat pînă în pre
zent circa 17 000 vagoane de 
struguri. Față de aceeași pe
rioadă din anul trecut s-a ob
ținut o cantitate de vin mai 
mare cu 4 000 de vagoane. în
treprinderile „Vinalcool“ din 
București, Constanța și Brăila 
au realizat prevederile planu
lui anual de vinificare.

Recolta din acest an este 
cantitativ și calitativ mai bună 
decît cea din anul trecut 
Pentru a o valorifica din plin 
este necesar să se intensifice 
culesul și vinificarea struguri
lor mai ales în regiunile Plo-, 
iești, Argeș, Banaț și în cele 
din Ardeal.

(Agerpres)

Colectivul — tovarăș 
și părinte

(Urmare din pag. I)

și vrea să fie în rlndul oame
nilor adevărați.

e cîte ori nu în- 
■tîlnești asemenea 
oameni! Mește
rul acesta între 
două vîrste, iubit 
și respectat de toți 
acei care-l încon

joară se simte în uzină ca în 
propria sa casă. Ici dă un sfat, 
colo discută o schiță pentru un 
nou dispozitiv sau ajută un 
tînăr să înțeleagă rostul învă
țăturii... El pare a fi și ingi
ner și pedagog, iar oamenii îl 
simt aproape de inima lor, ca 
pe un bun tovarăș. Niciodată 
nu și-a spus el că e deajuns 
ceea ce face. Aici, între oa
meni și mașini trăiește el cal
da bucurie pe care o dă omu
lui munca creatoare.

— Și Cînd te gândești că cu 
ani în urmă...

— Dar cine este el ?
— Ovidiu Enache.
...De fapt cele de mai sus 

sînt un tablou de anticipație. 
Ovidiu Enache nu este un om 
între două vîrste, nici meșter... 
El are abia 18 ani și a fost 
angajat cu un an în urmă la 
Uzinele „Rulmentul" din Bra
șov. Dar el, Ovidiu Enache, 
n-a învățat încă să prețuia- 
scă munca, să vadă în ea un 
izvor de bucurii, ca acel meș
ter din imaginea de mai sus.

Și totuși tovarășii săi de 
muncă au o deplină încredere 
că și Ovidiu Enache va fi un 
astfel de om.

— E greu, dar va fi! Dum
neata spui că-i un chiulangiu 
și derbedeu. Dar ce, noi nu 
știm asta? Unde vrei să-l dăm? 
Și de ce la altă secție ? Ca să

PE SCURT
• In atenția consi- 

îiului de conducere al 
gospodăriei agricole 
colective „1907’' din 
satul Obrejița, raionul 
Rm. Sărat a stat asi
gurarea bazei furajere 
pentru iarnă. La aceas
tă acțiune au partici
pat din plin un mare 
număr de utemiștl.

Planul de 600 tone 
a fost depășit. Astfel, 
au fost insilozate 700 
tone porumb, pălării 
și frunze de floarea- 
soarelui, colete de 
sieclă de zahăr și vreji 
de dovleci. Munca s-a 
eiectuat zi și noapte. 
(C. GEORGESCU, co
lectivist).

• Brigada nr. 4 a 
secției montaj, sectorul 
dulii-lanterne a Între
prinderii „Electro-Ba- 
nat" este fruntașă pe 
secție. La Început a- 
ceastă brigadă a luat 
ființă numai cu cîteva 
muncitoare. Printre ele 
se numără și utemis
ta Irina Biedl. astăzi 
șefă de brigadă. A în
drăgit această sarcină 
și s-a străduit să în
drume și să-și ajute 
tovarășele de muncă. 
Brigada își depășește 
lunar planul de pro
ducție în medie cu 108 
la sută.

In atenția brigăzii 
a stat și stă ridicarea 
calității produselor pe 
care le realizează. 
Pentru rezultatele fru
moase obținute în 
muncă, brigada a fost

declarată fruntașă pe 
secție. (FIRESCU MA
RIAN, corespondent 
voluntar).

• Printre inovatorii 
fruntași de la Între
prinderea regională de
electricitate - București 

se află și tînărul Mar
cel Friedman. Ultima 
sa inovație se referă 
Ia introducerea unui 
nou sistem de telesem- 
naîizare a funcționă
rii instalației de ilumi
nat public. Costul ma
terialelor necesare 
realizării unei unități 
de semnalizare după 
noul sistem este de 
167 Iei, față de 847 lei, 
iar numărul de ore 
de lucru, necesare 
pentru executarea lu
crării este mai mic 
cu 26. (LIDIA ȘERBĂ- 
NESCU și ION CO- 
NECINI — ingineri).

• Tinerii din comu
na Urși, raionul Rm. 
Vîlcea, au săpat în 
cursul lunilor august 
și septembrie peste 
6 000 gropi pentru 
plantarea pomilor fruc
tiferi, evidențiindu-se 
tinerii Silvia Rogoji- 
naru, Nicolae Oprea, 
Zamfir Alexa și alții. 
(IONESCU TRAIAN — 
student).

• Nu de mult la 
clubul „Vagonul'' din 
'Arad a avut loc o sea
ră literară cu tema

„Mitiail Eminescu și 
poezia sa". Tinerii 
participanți și-au re
împrospătat o seamă 
de cunoștințe despre 
opera marelui nostru 
poet. (LADISLAU IAN- 
CULESCU — ajustor).

• Orașul Timișoara 
devine, pe zi ce trece, 
tot mai frumos. Noi 
blocuri își primesc lo
catarii, sînt deschise 
noi magazine. De cu
rînd în cvartalul stu
denților de pe Bule
vardul Eroilor a iost 
dat în iolosință un 
modern complex ali
mentar iar la întretă
ierea Bulevardului 30 
Decembrie cu Piața 
Huniade s-a deschis 
un restaurant Lacto- 
bar. (L. DRENOJECZ 
— profesor).

• Sînt elev în cla
sa a Vill-a C de la 
Școala medie nr. 5 
Craiova. Anul acesta 
noi învățăm într-un lo
cal de școală nou. La 
ferestrele claselor am 
pus perdeluțe albe și 
multe, multe flori. Mo
bilierul nou al clasei, 
noi ne-am angajat să-l 
păstrăm cu grijă. Au 
trecut doar cîteva săp- 
tămîni de la începutul 
anului școlar și noi 
toți căutăm să învă
țăm bine pentru a 
mulțumi în acest fel 
grijii părintești a parti
dului. (LEON IANCO- 
VICI — elev).

se muncească cu el de la în» 
ceput? Noi îl cunoaștem acum 
cel mai bine. El însuși a prins 
o oarecare încredere în noi. De 
ce să stricăm totul? Parcă nu
mai dumneata te-ai săturat 
pînă peste cap de el? Să-l 
facem să ne fie drag, să ne 
mîndrim cu el. Să-l facem 
om! Sigur, nu spune nimeni 
că-i ușor. Ba, încă ce greu e I

Era la ora schimbului și oa
menii se adunaseră la această 
ședință în biroul tovarășului 
Ion Hinta, secretarul organi
zației de partid de la montaj 
să discute ce maz putea fi de 
făcut cu Ovidiu Enache. Își 
puneau întrebări, încercau să 
găsească soluții, frămîntîn- 
du-se pentru soarta lui ca o 
familie pentru copiii săi.

11 chemară în ședință și pe 
Ovidiu. Părul netuns, îmbră
cămintea, întreaga lui înfăți
șare erau într-adevăr ale unui 
om neserios. Lipsise aproape 
o săptămînă de la uzină.

— De ee ai lipsit, Ovidiule?
Ovidiu nu mai poate minți. 

Se uită la oamenii care-l ju
decă, obrajii îi roșesc:

— N-am să mai lipsesc...
După o vreme însă Ovidiu 

a lipsit din nou. S-a dus hai- 
hui prin piață, apoi la un 
meci, sărind gardul stadionu
lui.

— Ce citești tu, Ovidiule ?
— Nimic.
— De ce nu vil la club ? 

Unde-ți petreci tu timpul li
ber ?

Unul dintre tineri s-a revol
tat : „Dar părinții lui ce-or fi 
făcînd ? L-au dat pe seama 
uzinei și acum puțin le pasă/**

Părinții ? Părinții vor trebui 
să fie ei, muncitorii uzinei. Au 
trecut patru ani de cînd șo
ferul Ion Enache, un tată lip
sit de răspundere și omenie 
și-a părăsit soția și copiii după 
ce-i terorizase printr-o viață 
de bețiv și bătăuș. Se părea că 
Ovidiu rămăsese în voia soar- 
tei. Mama nu-l mai putea stă- 
pîni și el colinda toată ziua 
străzile fără nici o ocupație. 
Stătea prin restaurante cu 
niște „prieteni mai mari“.

Puțini vor fi aceia care își 
vor aminti în ce împrejurări 
a fost adus Ovidiu Enache în 
uzină. Ovidiu însă n-ar trebui 
să uite. Era în gară, noaptea, 
beat, pe o bancă și l-a văzut 
acolo bătrînul lăcătuș-mecanic 
Ion Popescu de la revizia de 
vagoane. „Ce faci tu, măi bă
iatule, ce viață ai tu?"

Așa a început intervenția 
oamenilor în viața lui Ovidiu 
Enache. Aproape 100 de oa
meni începînd cu cetățeni din 
comitetul de stradă, din comi
sia de femei, cu tovarăși de 
la miliție, de la biroul de tu
telă al sfatului popular l-au 
ajutat din ziua aceea în mod 
direct să-și găsească un drum 
bun în viață. Tuturor acelor 
oameni s-ar cuveni să se s' ' 
dator Ovidiu Enache. Dai 
ales acestui colectiv de mun
citori care luptă să-l facă om.

...Ciți ani să fi trecut de a- 
tunci? Să fie el, omul acesta 
de la linia automată despre 
care se spune că n-ar putea 
trăi fără uzină, el, Ovidju Ena
che? Da, fără îndoială, el este. 
Așa cum îl văd muncitorii 
mîine.

Pentru omul acesta, luptă 
ei azi.

*—-o——»
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In satul lui Ion
ORĂȘTIE. — (De la cores

pondentul nostru). Satul Cig- 
mău din raionul Orăștie, locul 
în care s-a născut autorul 
„Țiganiadei”, Ion Budai — 
Deleanu, a găzduit duminică 
prima întîlnire cu cititorii din 
cadrul „Săptămînii poeziei” a 
poeților Ion Brad, Leonida 
Neamțu, Alexandru Căprariu, 
Ana Șoit.

Printre iubitorii de poezie 
se aflau țărani colectiviști din

Budai-Deleanu
Cigmău, Boiu și Bobîlna, e- 
levi și profesori. La șezătoarea 
literară de la cămin, poetul 
Ion Brad a vorbit despre lo
cul poeziei în viața făurarilor 
de frumusețe, care, sub con
ducerea partidului, desăvîr- 
șesc socialismul în patria noa
stră.

Poeții au recitat apoi din 
creațiile lor care s-au bucu
rat de o caldă apreciere din 
partea ascultătorilor.

hotărîri concrete care, înde
plinite, să ducă la creșterea 
activității viitoare a organiza
ției de bază. La organizația 
nr. 2 Construcții metalice, 
la „Uzinele mecanice”-Timi- 
șoara, comitetele organizații
lor de bază U.T.M. cerînd din 
vreme sprijinul biroului orga
nizației de partid, au discutat 
cu conducerea secțiilor cu 
maiștri, tehnicieni, munci
tori în vîrstă, cu tineri. 
Propunerile, sugestiile aduna
te au constituit un bogat ma
terial pentru întocmirea pro
iectului de hotărîre. Completat 
în adunare cu propunerile fă
cute de utemiști, cuprinzînd 
sarcini concrete și răspunderi 
precise el constituie un pian 
bogat pentru activitățile vii
toare. Din el rezultă angaja
mentele luate de tineri pentru 
îndeplinirea la toți indicii a 
planului de producție Pe anul 
1962, măsuri concrete pentru 
mobilizarea tineretului Ia în
deplinirea sarcinilor planului 
de stat pe anul 1963, pentru 
ridicarea calificării profesio
nale a tineretului, însușirea și 
aplicarea tehnicii înaintate, 
îmbunătățirea calității produ
selor și realizarea de impor
tante economii.

Procedează, de asemenea, 
bine acele organizații de bază 
din G.A.S., G.A.C. și S.M.T. 
care, trecind la întocmirea 
dării de seamă și a proiectului 
de hotărîri, analizează în pri
mul rînd modul în care ute
miștii au îndeplinit măsurile 
stabilite în adunările generale 
U.T.M. pe baza sarcinilor re
ieșite din Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea 
extraordinară a Marii Adu
nări Naționale. In felul acesta, 
în proiectul de hotărîre ele 
vor putea prevedea angaja
mente concrete pentru anul 
1963 cu privire Ia contribuția 
tineretului la creșterea pro
ducției la hectar, la dezvolta
rea sectorului zootehnic și 
asigurarea bazei furajere, la 
intensificarea muncii politice 
în perioada de iarnă, Ia mobi
lizarea unui număr cît mai 
mare de tineri colectiviști și 
lucrători din S.M.T. și G.A.S. 
Ia cursurile agrozootehnice.

Este de datoria fiecărui ute- 
mist să ia parte activă la 
dezbateri, să manifeste o 
înaltă exigență și răspunde
re politică față de alegerea 
birourilor sau comitetelor or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
Utemiștii sînt chemați să 
aleagă in noile organe ale 
U.T.M. membri și candidați de 
partid, pe cei mai buni ute
miști, care studiază cu 
verență, își însușesc și 
în practică învățătura 
ist-leninistă, luptă 
pentru traducerea în 
a hotărîrilor partidului 
guvernului, care critică 
curaj și luptă cu hotărîre 
împotriva lipsurilor, tineri 
sîrguincioși, modești, entuzi
aști, hotărîți și energici, activi, 
cu inițiativă, care au crescut 
în procesul muncii și se achi
tă conștiincios de sarcinile ce 
le revin în producție și învă
țătură, tineri care prin mun
ca și activitatea lor au dove
dit o înaltă răspundere față 
de calitatea de membru al 
organizației U.T.M. Utemiștii 
sînt chemați să aleagă oa
meni legați de masa tinere
tului, care-și închină toate 
forțele și talentul, cunoștin
țele lor luptei pentru îndepli
nirea mărețelor sarcini trasate 
de partid.

Este de datoria comitetelor 
raionale și orășenești U.T.M. 
să se ocupe cu toată răspun
derea de sprijinirea birourilor 
și comitetelor organizațiilor 
de bază U.T.M. 
încă din prima 
geri ele trebuie 
deaproape să-și 
munca, să-și întocmească pla
nul de activitate, să mobili
zeze la realizarea sarcinilor 
organizației pe toți utemiștii 
și, în jurul lor, să atragă ma
sa largă a întregului tineret.

activității. Neridicînd proble
mele centrale privind munca 
organizației, ea n-a trezit in
teres, iar la cuvînt s-a înscris 
un număr mic de utemiști. 
Evident că asemenea dări de 
seamă nu-și ating nici pe de
parte scopul.

Adunările de dare de seamă 
și alegeri din școli și facultăți 
sînt chemate să analizeze 
munca politico-educativă des
fășurată în rindul elevilor și 
studenților pentru cunoașterea 
hotărîrilor partidului și guver
nului, pentru dezvoltarea Ia 
elevi și studenți a răspunderii 
față de învățătură, întărirea 
disciplinei școlare, educarea 
poiitico-ideologică a elevilor și 
studenților, pentru a dezvolta 
la aceștia combativitatea și 
vigilența împotriva oricăror in
fluențe ale ideologiei burgheze 
și a altor manifestări străine 
moralei comuniste. Pe o ase
menea poziție înaintată s-au 
situat analizele făcute de dări
le de seamă de la adunările 
U.T.M. pe clase și ani de la 
Școala medie „Avram Iancu“ 
din orașul Brad și din alte 
părți. Ele au constituit baza 
unor discuții temeinice și 
fructuoase făcînd posibilă 
adoptarea unor măsuri eficien
te pentru traducerea în viață 
a sarcinii de bază a fiecărui 
elev — învățătura. Au fost 
adoptate măsuri pentru crea
rea unei opinii de masă îm
potriva mediocrității, a atitu
dinilor necorespunzătoare din 
comportarea unor elevi.

Nu peste mult timp vor în
cepe adunările generale 
alegeri și in organizațiile de 
bază U.T.M. de la sate — în 
G.A.C., G.A.S. și S.M.T. In or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. se cere a fi temeinic 
analizată munca politică des
fășurată de organizația U.T.M. 
pentru creșterea conștiinței 
socialiste a tinerilor colecti
viști, pentru mobilizarea lor 
la întărirea cconomico-organi- 
zatorică a G.A.C., dezvoltarea 
sectorului zootehnic, ridicarea 
construcțiilor necesare G.A.C., 
asigurarea tuturor condițiilor 
pentru obținerea unor recolte 
bogate în anul viitor. Adună
rile generale ale organizațiilor 
de bază U.T.M. din G.A.S. și 
S.M.T. sînt chemate să anali
zeze munca politică desfășura
tă pentru a ridica Ia un nivel 
tot mai înalt lupta tinerilor 
muncitori în vederea îndeplini
rii planurilor de sporire a pro
ducției agricole vegetale și 
animale, preocuparea tinerilor 
pentru însușirea și aplicarea 
agrozootehnicii înaintate, folo
sirea la maximum a capacită
ții de lucru a mașinilor, exe-

re, să ridice 
problemele esențiale ale mun
cii și activității lor.

In organizațiile de bază mai 
sus amintite, cit și la mina 
Ghelar-Hunedoara, Atelierele 
„16 Februarie” din Cluj și în 
alte părți, un Ioc important în 
darea de seamă și dezbateri 
l-a ocupat analiza temeinică a 
muncii desfășurate de organi
zația U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid, pentru 
educarea comunistă a tinere
tului. In toate aceste organiza
ții s-a analizat temeinic con
ținutul adunărilor generale, 
modul în care s-a desfășurat 
învățămîntul politic în anul 
care a trecut și mai ales mo
dul cum s-au asigurat în acest 
an condițiile necesare pentru 
Ca cercurile politice ale U.T.M. 
să desfășoare o activitate cît 
mai rodnică. Informarea poli
tică a tineretului, munca cu 
cartea, organizarea timpului 
liber au fost, de asemenea, pro
bleme pe larg dezbătute în 
dam». de seamă și în cuvintul 
participanților Ia adunări. 
Analizînd în spirit critic și 
autocritic munca de educație, 
atît dările de seamă cît și 
utemiștii în cuvîntul lor au 
făcut numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea activită
ții viitoare.

Este un merit al multor 
adunări generale care au avut 
Ioc în organizațiile de bază 
din întreprinderile industriale 
că au pus în centrul dezbate
rilor contribuția tinerilor mun
citori la îndeplinirea planului 
de producție pe 1962 Ia toți 
Indicii, asigurarea condițiilor 
necesare pentru îndeplinirea 
planului pe 1963. Un Ioc im
portant în dările de seamă și 
în dezbateri l-a ocupat parti
ciparea tineretului Ia în
trecerea 
prinderea 
taj nr. 1, 
I.T.B. din 
zat temeinic munca tineretului 
pentru ridicarea calității fini
sajelor, darea în folosință a lo
cuințelor în termenii stabiliți 
și reducerea prețului de cost 
pe apartament. în multe adu
nări din cele care s-au ținut 
pînă acum s-a dat multă aten
ție întăririi disciplinei în pro
ducție a tineretului, contribu
ției pe care trebuie să și-o 
aducă posturile utemiste de 
control la valorificarea rezer
velor interne, antrenării unui 
număr mai mare de tineri la 
mișcarea de inovații și raționa
lizări. Utemiștii de Ia Uzina 
„Metalica“ au discutat cu 
multă răspundere despre nece
sitatea ridicării calificării pro- cutarea lucrărilor agricole de 
fesionale a tineretului făcînd 
propuneri valoroase în această 
privință. Dar nu în toate păr
țile dările de seamă au fost 
pregătite cu aceeași grijă și 
atenție. La Uzinele „Vulcan“ 
din București, de pildă, darea 
de seamă s-a limitat la o în
șiruire de nume și cifre în loc 
să facă o analiză temeinică a

tineretului la 
socialistă. La Intre- 
de construcții mon- 
la Șantierul nr. 2 

i Capitală s-a anali-

■

de

bună calitate și la timp, mun
ca desfășurată de tinerii meca
nizatori pentru reducerea pre
țului de cost al lucrărilor și 
creșterea rentabilității unități
lor respective.

Pe baza dezbaterilor, a pro
punerilor făcute de utemiști, 
adunările de dări de seamă și 
alegeri sînt chemate să ia

perse- 
aplică 
marx- 

activ 
viață 

și 
cu

H
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La Galați
Arcadi Raikin și membrii Teatrului de miniaturi din Leningrad, pe scena Teatrului C.C.S. din Capitală 

Foto: AGERPRES

•nunii
nu pjffinNii

întîlnire tovărășească la Ambasada sovietică
Însărcinatul cu afaceri ad- 

interim al Uniunii Sovietice 
în R.P. Romină, G. E. 
tariov, a organizat luni 
în saloanele Ambasadei, 
tîlnire tovărășească cu
jul sărbătoririi Lunii priete
niei romîno-sovietice.

Au luat parte membrii de
legației Asociației de priete-

Cebo- 
seara, 
o în- 
prile-

nie sovieto-romînă, delegația 
de cineaști 
Teatrului 
Leningrad 
stră.

Au participat membri ai 
CC. al P.M.R. și ai guvernu
lui, reprezentanți 
cerii A.R.L.U.S., ai 
iuții centrale și

sovietici și artiștii 
de miniaturi din 
aflați în țara noa-

ai condu- 
unor insti- 
organizații

obștești, oameni de știință, 
artă și cultură.

A fost 
realizare 
sovietice, 
dace“.

Intilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

prezentată noua 
a cinematografiei 
filmul „Șapte dă-

(Agerpres)

Înainte de a urca pe scenă și 
a prezenta din creafiile lor, 
grupul de poefi sosiți în regiunea 
Galafi în cadrul „Săptămînii poe
ziei" au mers ei înșiși la izvoarele 
frumosului, la făuritorii minunatei 
poezii a vieții noastre de astăzi. 
S-a început cu Șantierul naval, 
unde cargourile aflate la cheiul de 
armare sau în plină construcfie, 
pe calele uriașe de beton și fier 
își mlădiau contururile suple. Apoi 
vizita a continuat pe șantie-ul de 
locuin/e de la Țiglina. De alături, 
Dunărea privea parcă mirată la 
bogăția aceea de culoare și fru- 
mușefe arhitectonică cu care i-a 
fost împodobit malul acesta gal
ben și trist altă dată, fosta „poar
tă de lut a Galaților". Seara, 
peste 300 de făuritori ai acestei 
poezii splendide cu care este îm
podobită Dunărea la JTgjina au 
venit la club și au asculta', au 
aplaudat poezia dăruită de oas
peți. Au aplaudat sosirea poeziei

fa ea acasă și colectiviștii din Tu- 
dor Vladimirescu și fofi cei pre- 
zenti duminică 14 octombrie la 
șezătoarea literară de la Tea'rul 
de stat din Galafi. Această adîncă 
prefuire își are sensul în faptul 
că poezia de astăzi este inspira'ă 
din viata noastră nouă, din bogă
ția de fapte a constructorilor en
tuziaști ai socialismului. Purtafi în 
lumea poeziei, cei prezenfi vi
brează la frumosul cioplit cu mă
iestrie de poefi, înfeleg acest 
frumos și aplaudă adine emoțio
nați. La șezătoarea de la Teatrul 
de sfat au recitat din versurile 
lor acad. Victor Eftimiu, Mihu Dra- 
gomir, Valeriu Gorunescu șl elfi 
poefi.

Intilnirea cu poezia continuă a- 
poi în discuțiile cu iubitorii el 
care se interesează de planurile 
de creafie ale poeților, vor să 
știe ce noi frumuseți le vor fi dă
ruite în curînd.

ILIE TĂNĂSACHE

Manifestări culturale
în cursul zilei de luni, de

legația Asociației de prietenie 
sovieto-romîne a vizitat Fa
brica de confecții București. 
Apoi, membri ai delegației au 
fost oaspeții unor instituții și 
întreprinderi din Capitală: 
Consiliul național al femeilor, 
Uniunea scriitorilor, Institutul 
de proiectări București, Insti
tutul de filozofie al Academiei 
R. P. Romîne, Spitalul „I. C. 
Frimu” și Uzinele „Republica”.

Numeroși studenți și elevi 
au participat în sala Teatru
lui Tineretului la o seară de

satiră și umor sovietic, unde 
și-a dat concursul scriitorul 
Dumitru Almaș, cu un grup 
de actori.

La clubul Uzinelor „Inde
pendența“ din Sibiu, cîteva 
sute de cetățeni au luat par
te la conferința intitulată „Co
munismul — viitorul luminos 
al omenirii".

în regiunea Suceava, la ma
nifestările care au avut loc în 
cadrul Lunii prieteniei romî
no-sovietice, au participat pînă 
acum circa 15 000 de oameni 
ai muncii.

Consiliul regional A.R.L.U.S. 
și Consiliul regional al sindi
catelor Maramureș au inițiat 
un concurs de masă, dotat cu 
premii, ce se desfășoară în 
tot timpul Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice. Concursul are 
ca obiective cunoașterea de 
către oamenii muncii a pro
blemelor legate de dezvolta
rea impetuoasă a economiei 
sovietice, a succeselor obținu
te de știința și tehnica sovie
tică și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie romîno-sovietice.

(Agerpres)

Primirea ministrului finanțelor și planificării 
al R.Â.U. de către Alexandru Bîrlâdeanu, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
al R. P.

Luni 15 octombrie 1962, 
ministrul finanțelor și planifi
cării al Republicii Arabe Uni
te, dr. Abdel Moneim El 
Kaissouny, a fost primit de 
către Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

La primire a fost de față

Romîne
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior.

Ministrul finanțelor și pla
nificării al R.A.U., dr. A. M. 
Kaissouny, a fost însoțit de 
însărcinatul cu afaceri a. i. 
al R.A.U. la București, Saad 
Mortada.

înărul regizor so
vietic Kulidjanov își 
concepe filmul pe o 
originală idee poe
tică : există o vîrstă 
(ne spune în su
biectul operei sale),

Cînd copacii erau mari

Oră de pian la Școala de muzică și arte plastice „Octav Băncilă“ 
din lași

nou alese, 
zi după ale- 
ajutate în- 

organizeze

Noi lucrări
La Piatra Neamț s-au făcut 

noi lucrări de canalizare. S-au 
construit pînă acum un canal 
colector pe o lungime de 3 ki
lometri, un altul de 2 kilometri

o vîrstă a copilăriei, a purității, 
în care fofi copacii ni se par 
mari, toți oamenii drepți, cinstiți, 
buni. Să păstrăm această privire 
proaspătă, încrezătoare — dar 
nu naivă — asupra oamenilor, să 
le acordăm creditul nostru matur 
care-i va determina 
înțelegători, mai 
mai frumoși.

Simbolul acestei 
fetișcană din zilele 
midă și simplă, pe 
curat și generos o 
să se poarte cu semenii săi, cum 
să găsească drumul spre inima, 
conștiința lor. Chiar spre aceia 
care s-ar părea la un moment dat 
că au uitat de ele. Ca, de pildă, 
Cuzma Cuzmici. O ființă ciudată, 
un fel de vagabond certat cu
munca, trăind din expediente sau 
— cînd are scurte reveniri ele 
onoarei — din mjei servicii pre
state ocazional. Dar elanul nu-l 
fine mult. Din obișnuință, ori
pur și simplu din ghinion (cînd 
se oferă să transporte un aparat 
la domiciliul cuiva, i se întîmpla 
să-l scape pe scări și să-l facă 
praf), Cuzma Cuzmici recade în 
vechia-i meteahnă, trîndăvește și 
trăncănește fără rost, ca să-și 
umple o viață goală, lipsită de 
aspirații.

Cei din jur îl ajută cu vorba.

să devină mai 
demni adică

investiții e o 
noastre, li

căre un suflet 
îndeamnă cum

de canalizare
ți o stație de pompare. Sînt în 
curs de execuție lucrările la 
stația de epurație.

(Agerpres)

Cărți noi în Editura agrosilvică
Important pentru crescătorii de animale

ori cu fapta. Unii se poartă as
pru, îl condamnă. Alții îl compă
timesc. Organele miliției intervin 
cu căldură, oferindu-i o ocupație, 
amintindu-i de vechea sa calitate, . 
de muncitor. Dar se pare că a-..„. 
ceasfă existență zdruncinată cînd- 
va, (poate și-a pierdut familia în 
război, ori poate n-a avut-o 
niciodată), e greu de refăcut.

„Trec printro pasă proastă, nu 
mai pot munci“, se justifică laș, 
încercînd să ascundă în spatele 
necazurilor — reale ori imaginare

ieșit din comun — excepție a unei 
colectivități în care munca a de
venit o necesitate vitală, o co
ordonată etică — s-a întîlriit cu

— lenevirea, apatia care-l scot în 
afara societății, a vieții.

Pe străzile însuflețite de oa
meni ce se îndreaptă spre
ocupațiile lor, ori spremasele urr-<b'■Hlterpretarea tulburătoare pe care 
de-i așteaptă cineva,’ traver
sează agale, tîrîndu-și pașii fără 
rost, Cuzmici cel singuratic înso
țit doar de o melodie tristă și iro
nică în același timp, originală ca
racterizare muzicală a unui tip 
cinematografic original.

intenția regizorului de a sesi
za spectatorului, și pe această cale, 
poziția sa complexă, față de eroul

O scenă din film

C. F. R.

DIRECȚIA REGIONALA BUCUREȘTI 
SERVICIUL MIȘCĂRII

CONCURS DE ADMITERE IN ȘCOALA DE IMPIEGATI 
DE MIȘCARE

In vederea recrutării de personal pentru serviciile de 
specialitate se vor ține următoarele concursuri. în cadrul 
GRUPULUI ȘCOLAR C.F.R. BUCUREȘTI, Calea Griviței 
nr. 343.

PENTRU FUNCȚIA DE IMPIEGAT DE MIȘCARE :

Paiele (de ovăz, de orz, de 
grîu), precum și cocenii de 
porumb au intrat întotdeauna 
in componența bazei furajere. 
Mai mult chiar, în condițiile 
gospodăriei individuale aceste 
nutrețuri constituiau princi
pala hrană a animalelor pe 
timpul iernii. Dar modul lor 
de folosință nu era rațional. 
Se arunca în iesle un braț de 
paie sau un snop de coceni 
„să aibă vitele ce rumega 
toată ziua“. Fiind tari, și a- 
vînd un gust mai puțin plă
cut, aceste nutrețuri erau con
sumate mai greu, nu se mis
tuiau bine, ceea ce ducea, fi
rește, la scăderea productivi
tății animalelor.

Dar și paiele și cocenii de 
porumb pot constitui un furaj 
bun, pot fi valorificate mai 
bine, pot fi consumate în în
tregime (nu numai frunzele, 
ca în cazul cocenilor de po
rumb).

De pildă, paiele pot fi toca
te, înmuiate în apă, cu sara
mură, cu melasă, cu borho
turi proaspete și amestecate

: , ki:< :*•»» :x.A <><•■<■ Ș> .-.V.z

? PREPARAREA PAIELOR, COCt,IILOR, 
’ PLEVORIWR $1 ALTOR RESURSE 

fliRAJERE (PRODOSE SELORDARE) 
PENTRU HRANA ANI.WI.OR

.... Mi

cu anumite cantități de con
centrate. Astfel pregătite, pa
iele se administrează în rații
le de hrană pentru animale 
după 6—10 pînă la 24 de ore 
de la preparare.

Un alt sistem bun de con
servare a lor este și însiloza- 
rea în șanțuri adinei de 1,5 
și largi de 2,5 metri care se

vor săpa sub șoproane sau la 
locuri adăpostite.

Cocenii proveniți de la cul
tura porumbului pentru boa
be pot fi foarte bine valorifi
cați prin însilozare în ame
stec cu nutrețuri zemoase sau 
apoase (sfeclă furajeră sau de 
zahăr, dovleci, pepeni fura
jeri, borhoturi etc).

Recomandări amănunțite cu 
privire la valorificarea supe
rioară a paielor, cocenilor și 
a altor resurse furajere veți 
găsi în broșura „PREPARA
REA PAIELOR, COCENILOR, 
PLUGURILOR ȘI ALTOR 
RESURSE FURAJERE (PRO
DUSE SECUNDARE) PEN
TRU HRANA ANIMALE
LOR“ care a apărut în Edi
tura agrosilvică și a fost difu
zată la sate.

Aplicînd recomandările cu
prinse în această broșură, pu
tem lărgi 
furajeră, 
cantitățile 
țuri pînă 
viitor.

și îmbunătăți baza 
putem completa 

necesare de nutre- 
la recoltele anului

N. S.

i-o 'dă ecforiil luri Nikulin. Uma
nitatea) iăldbra sa pătrund drama 
lui Cuzma Cuzmici, ajutîndu-ne să 
înțelegem pe acest om care, pier- 
zîndu-și calitatea de muncitor în
cepe s-o piardă, treptat, și pe a- 
ceea de om. Umorul, ironia sub
tilă a marelui comic de circ, re
marcabil, cu acest prilej, ca inter
pret cinematografic, fără a ca
racteriza, strident, converg spre 
condamnarea, avertizarea severă 
a individului aflat la un pas de 
naufragiul moral. Am putea spune 
că ceea ce face pentru Cuzma 
Cuzmici Tania cea înțeleaptă (îl 
ajută, printr-o puternică intuiție a 
sufletului, să depășească etapa 
de criză acută), fac pentru per
sonaj înzestrafii cineaști sovie
tici. Ce sarcină dificilă și-au a- 
sumat cu toții I Ei nu reconsideră 
în numele unui pseudoumanism 
facil, neprincipial, personajul. Ne 
ajută doar să-i cuprindem com
plexitatea și să privim în străfun
durile umanității sale, pentru a 
scoate de acolo sîmburele de 
demnitate, de conștiință, care-l 
va reda colectivității. Procesul a- 
cestei reînvieri, petrecut pe ecran, 
are viu răsunet în sufletul spec
tatorului care-i acordă eroului, cu 
deplină răspundere, fără să-l ab
solve de trecut, creditul moral ne
cesar viitorului, Două scene, în 
film, ne oferă garanția acestei re
cuperări. In prezența fetei sincere, 
inimoase, pe care Cuzma a în
cercat să o înșele dîndu-se drept 
tatăl ei dispărut în război, omul 
își măsoară treptat ticăloșia, are 
fugare dar dureroase crize de 
conștiință. Pînă într-o zi, cînd se 
hotărăște : nu va mai trăi — pa
razit — din banii fetei, va încerca 
să muncească. Dar mîinile lui în
țepenite în inactivitate, îl vor mai 
asculta oare l E vorba de mo
mentul în care pătrunde într-un a-

telier și se așează la strung pen
tru a_și verifica puterile. Cuzma 
e tulburat, timorat de mașină, 
jenat față de zecile de ochi ca- 

_ “ 're*l urmăresc’-’cu -interes. Și to- 
-',lQnfu'șf atacă îndfrjil, știind că de 

ăhj’ddfîindă* Vlăfă'llrf.1 „Vreau 
să-mi scutur de pe mine băfrine- 
țele“ — se justifică, intimidat. De 
fapt vrea să-și scuture de pe el 
rușinea, degradarea morală la 
care l-a împins trîndăvia.

Tema muzicală a lui Cuzma e 
tumultoasă, în ea se zbat spe
ranța și teama, neîncrederea care 
treptat se risipește pînă culmi
nează, cu un „tutti“ grandios, a- 
corduj triumfului, 
terea spirituală a 
demnității sale prin muncă. Sec
vența — admirabil realizată prin 
sinteza mai multor 
interpretarea actorului, 
unghiul de filmare — subliniază pu
ternic ideea scenaristului (A. Figu- 
rovski, căruia îi datorăm și un 
dialog sensibil, firesc, încărcat de 
sens) valoarea regeneratoare 
a muncii, nobila sa funcție etică. 
Chipul posomorit, brăzdat de 
cute, apatic și imobil devine stră
lucitor, frumos chiar prin expre
sia sa nouă, mîndria înfăptuirii, a 
realizării concrete. Există după 
aceasta o altă zguduitoare scenă s 
Cuzma se hotărăște să-i mărturi
sească Taniei că a mințit-o, că nu 
e tatăl ei. Dar fata a intuit de 
mult adevărul. S-a atașat însă de 
acest om singuratic care are ne
voie de căldura, tandrețea ei. Ea 
rezolvă cu tact impasul. Se face 
că nu-i crede bătrînului ticăloșia, 
spre a nu-l umili în proprii săi 
ochi, în ochii care abia au înce
put să se privească cu stimă din 
clipa în care s-a holărît să mun
cească.

Surprinzător de profundă, inter
preta Taniei, Inna Gulaia, Iar 
filmul, un film poetic, de finețe 
psihologică, sensibil, 
original.

mareînd renaș- 
omului redat

componente : 
muzica,

proaspăt și

ALICE MĂNOIU

A. Se ține concurs de admitere în școala cu o durată de 
11 luni, în ziua de 18 oct. 1962, ora 8 dimineața, la care se 
pot prezenta absolvenți al școlilor medii (cu sau fără exa
men de maturitate) în vîrstă între 18—35 ani inclusiv, cu o 
sănătate perfectă.

înscrierile cu depuneri de acte se fac în ajunul exame
nului, la secretariatul GRUPULUI ȘCOLAR C.F.R. BUCU
REȘTI indicat mai sus.

Actele necesare înscrierii sînt:
— actul de studii (în original), actul de naștere (în copie 

legalizată, dovada de starea materială (a candidatului și a 
părinților săi) precum și autobiografia candidatului, ane
xate cererii de înscriere.

Candidații trebuie să aibă domiciliul stabil permanent în 
cuprinsul Direcției Regionale C.F.R. București (adică, limi
tele teritoriale ale regiunilor administrative Dobrogea, re
giunea București, pînă la gările Titu, Petroșița și Videle, 
regiunea Ploiești pînă la gara Azuga, și regiunea Galați 
pînă la gara Rotunda).

NU SE PRIMESC CANDIDAȚI DIN ORAȘUL BUCU
REȘTI.

Cursurile școlare încep în luna noiembrie 1962.
★

B. De asemenea, un concurs asemănător se ține și la 
noiembrie 1962 la același grup școlar și în condițiile ară
tate mai sus, pentru școala care începe în luna decembrie 
1962.

înscrierile la acest concurs și depunerile de acte se fac 
pînă la 14 noiembrie 1962, la același grup școlar.

Ambele concursuri constau din cîte o probă în scris și 
oral la limba romină și matematici, iar Ia geografie numai 
la oral.

PE TOATĂ DURATA ȘCOLARIZĂRII, CANDIDAȚII 
REUȘIȚI LA CONCURS PRIMESC BURSĂ DE 500 LEI 
LUNAR.

Broșura scrisă de inginer Gh. 
Hiotu, directorul G.A.S. Andrășești, 
regiunea București, arată expe
riența valoroasă folosită în acea
stă gospodărie în amenajarea a- 
dăposturilor pentru păsări fără in
vestiții speciale folosind cu succes 
în acest scop podurile grajdurilor 

de vaci.
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VIZITA SOLILOR POPORULUI ROMÎN ÎN INDIA

Ciivîntarea tovarășului (Urmare din paff. I)

Gheorghe Gheorghiu-Dej
în 

in- 
ac-

Stimate domnule ministru 
principal,

Stimate domnule primar, 
Stimați consilieri ai corpo

rației orășenești Bangalore,
Dragi prieteni,
în primul rînd aș dori să 

, vă mulțumesc din toată ini
ma pentru primirea călduroa
să și prietenească ce ați fă
cut-o delegației noastre în 
frumosul și pitorescul oraș 
Bangalore. Permiteți-mi să vă 
transmit dv. și prin dv. tutu
ror locuitorilor acestui oraș 
un sincer salut de prietenie 
din partea poporului romîn. 
Vă sintern recunoscători pen
tru cuvintele calde, priete
nești, la adresa țării noastre 
și a poporului romîn, a poli
ticii externe pașnice a Repu
blicii Populare Romîne, pre
cum și pentru aprecierile fă
cute persoanei mele și aceleia 
a colegului meu, Ion Gheor
ghe Maurer.

Sîntem bucuroși că avem 
prilejul de a vizita această 
țară prietenă, de a cunoaște 
în mod nemijlocit viața și 
activitatea 
aspirațiile sale de viitor, 
cele cîteva zile de cînd sîn
tem în marea dv. țară 
avut prilejul să admirăm une
le din străvechile monumente 
ale Indiei, frumusețea și bo
găția artei populare, vredni
cia și aptitudinile creatoare 
ale poporului indian, efortu
rile sale îndreptate spre folo
sirea bogatelor resurse ale 
țării, spre ridicarea standar
dului său de viață. Ne bucu
răm sincer de frumoasele 
realizări pe care le-au obți
nut muncitorii și inginerii, 
tehnicienii și oamenii de știin
ță de la fabrica de avioane, 
Institutul indian de științe și 
fabrica de telefoane, care lu
crează cu pricepere și hărni
cie, aducînd o contribuție de 
seamă la dezvoltarea econo
miei naționale a Indiei. Le 
urăm tuturor succese din ce 
în ce mai mari în activitatea 
lor rodnică.

Aș dori să spun cîteva cu
vinte despre țara noastră. Ro
mînia este situată în sud- 
estul Europei. Ea are o supra
față de circa 240 000 kmp și o 
populației de peste 18 mi
lioane și jumătate de locui
tori. Romînia dispune de su
prafețe întinse de păduri și 
pășuni naturale, de circa 10 
milioane hectare teren ara
bil. Bogățiile principale ale 
țării sînt petrolul, cărbunele, 
minereul de fier, diverse mi
nereuri neferoase și altele.

Vechea Romînie, dinainte 
de eliberarea țării, era cunos
cută ca o țară slab dezvol
tată din punct de vedere in
dustrial, dependentă de mari
le puteri industriale. Deși o 
țară bogată, poporul trăia în 
mizerie, deoarece principalele 
sale bogății erau jefuite de 
marile monopoluri și trusturi 
străine, care, în mod conștient, 
frînau dezvoltarea țării, ți
neau țara și poporul într-o 
stare de înapoiere ; Romînia 
avea înainte de război cel mai 
mare număr de analfabeți din 
țările din sud-estul Europei și 
un nivel de trai foarte scăzut.

O dată cu eliberarea țării, 
poporul romîn și-a luat soar
ta în propriile sale mîini. In 
anul 1947 a fost proclamată 
Republica Populară Romînă. 
După instaurarea puterii 
populare s-a trecut la înfăp
tuirea unei vieți noi, fericite, 
la construirea societății socia
liste.

Marea Adunare Națională, 
organul suprem al puterii de 
stat, are un număr de 465 de 
deputați. Ea este alcătuită din 
cei mai de seamă reprezen
tanți ai poporului — munci
tori, țărani, intelectuali, fe
mei.

Republica Populară Romînă 
este împărțită în 16 regiuni, 
146 raioane administrative și 
circa 4 300 comune, care sînt 
conduse de sfaturi populare, 
ca organe locale ale puterii 
de stat. O dată cu eliberarea 
țării au fost descătușate uria
șele forțe ale poporului, care 
cu un avînt nemaicunoscut 
pînă atunci în istoria țării a 
pornit la construirea unei 
vieți noi, socialiste. în sfatu
rile populare au fost aleși 
peste 140 000 de deputați, din
tre care peste 78 la sută sînt 
muncitori și țărani, aproape 
18 la sută intelectuali și peste 
27 la sută femei. Pe lîngă sfa^ 
turile populare funcționează 
un număr de peste 17 000 co
misii permanente, și peste 
87 000 comitete cetățenești, în 
cadrul cărora activează circa 
540 000 de cetățeni.

în anul 1948 au fost națio
nalizate principalele mijloace 
de producție, ele devenind 
proprietate a întregului po
por. Economia țării a cunos
cut după eliberare o puterni
că dezvoltare. Primele pla
nuri de stat anuale și cele 
două planuri cincinale pe care 
poporul romîn le-a realizat 
cu succes au transformat Ro
mînia dintr-o țară cu o indu
strie slab dezvoltată și o a- 
gricultură înapoiată într-o 
țară industrial-agrară dezvol
tată. Producția globală indu
strială a Romîniei era în 1961 
de 5,8 ori mai mare decît în 
1938, socotit anul de vîrf în 
economia vechii Romînii.

Ritmul mediu de creștere a 
producției industriale a fost 
între anii 1951—1959 de 12,7 
la sută, iar în anii 1960—1961 
de 15,8 la sută. Numai între 
între anii 1950—1961 producția

poporului indian,
In

am

industrială a țării a crescut 
de 3,9 ori, în timp ce produc
ția industriei mijloacelor de 
producție a crescut de 4,6 ori, 
producția de oțel a țării a 
crescut de la 555 000 tone în 
1950 la 2 127 000 tone în anul 
1961, iar producția de energie 
electrică a crescut de la 2 mi
liarde kWh energie electrică 
în 1950 la peste 8 miliarde și 
jumătate kWh în 1961.

Un accent deosebit s-a pus 
în anii puterii populare pe 
dezvoltarea industriei petroli
fere, a industriei chimice și 
petrochimice.

Planul de stat pe anii 1960— 
1965 prevede dezvoltarea în 
continuare a economiei țării. 
Astfel, se prevede un ritm 
mediu anual de creștere a 
producției industriale de 13 la 
sută. Producția globală indu
strială va crește în 1965 de 
2,1 ori, producția de energie 
electrică de 2,7 ori, producția 
de oțel de 2,3 ori față de 
1959. în planul de perspectivă 
a Romîniei pe perioada 1970— 
1980 se prevede creșterea pro
ducției de oțel la peste 10 mi
lioane tone. în mod corespun
zător se vor dezvolta și cele
lalte ramuri ale economiei 
naționale, ca industria con
structoare de mașini, electro
tehnica, chimia, petrochimia, 
industria carboniferă, produc
ția de energie electrică, pre
cum și industria ușoară și a- 
limentară.

Agricultura Romîniei a cu
noscut și ea o dezvoltare se
rioasă în anii puterii populare, 
în primăvara acestui an s-a 
terminat colectivizarea agri
culturii. Țărănimea munci
toare s-a unit în circa 
6 500 gospodării agricole co
lective, pentru a lucra în co
mun pămîntul. De asemenea, 
avem un număr de 590 gos
podării agricole de stat, care 
dețin peste 13 la sută din su
prafața agricolă a țării. Un 
accent deosebit s-a pus în anii 
puterii populare pe mecani
zarea principalelor lucrări 
agricole. Astfel, în 1961 agri
cultura dispunea de peste 
77 000 tractoare convenționale 
de 15 cai putere față de nu
mai 4 858 în 1938, iar pînă în 
1965 se prevede înzestrarea 
agriculturii cu circa 150 000 de 
tractoare convenționale de 15 
cai putere, 70 000 de semănă
tori pentru cereale, peste 
43 000 combine pentru păioa- 
se, 8 200 mașini 
porumb și alte numeroase 
mașini agricole, 
importante cantități de în
grășăminte chimice. ~ 
tic se poate spune 
va încheia procesul de meca
nizare a agriculturii — asi
gurarea sută la sută cu meca
nisme a agriculturii.

în mod corespunzător

chimie pură și aplicată, 
prezent, în cadrul acestui 
stitut desfășoară o intensa 
tivitate științifică absolvenți 
ai facultăților de fizică, bio
chimie, construcții aeronauti
ce, construcții de motoare cu 
combustie internă, metalur
gie etc.

Oaspeții romîni au vizitat 
secțiile de fizică, de construc
ții aeronautice și de biochi
mie. La încheierea vizitei au 
semnat în cartea de onoare a 
institutului.

Seara, în sala municipalită
ții din Bangalore a avut loc o 
mare întîlnire cetățenească în 
cinstea conducătorilor de stat 
romîni. în piața din fața clă
dirii, numeroși locuitori ai o- 
rașului i-au așteptat pe oaspe
ții din Republica Populară 
Romînă și i-au salutat cu 
multă căldură și prietenie.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii India, 
oaspeții au primit din nou fru
moase ghirlande de flori. Pri
marul orașului Bangalore, 
Khrishna Iyer, a prezentat 
apoi persoanele oficiale pre
zente.

în sală se aflau peste 2 000 
de reprezentanți ai vieții po
litice, economice șl culturale 
a orașului Bangalore și a sta
tului Mysore. Conform tradi
ției, înainte de începerea în- 
tîlnirii cetățenești, o tînără in
diană a cîntat im cîntec de 
bun venit. Au urmat cîteva 
melodii interpretate de o for
mație folclorică.

Luînd cuvîntul, primarul o- 
rașului Bangalore, Khrishna 
Iyer a urat bun venit înalților 
oaspeți. El a relevat ca o 
coincidență remarcabilă și fe
ricită faptul că în 1947 a fost 
proclamată independența In
diei și a luat ființă Republica 
Populară Romînă. Khrishna 
Iyer a subliniat dezvoltarea 
rapidă a Republicii Populare 
Romîne în domeniile econo
mic, social, industrial și cul
tural.

După ce a prezentat pe 
scurt viața și personalitatea 
tovarășilor Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer, primarul orașului 
Bangalore a continuat: „Noi 
remarcăm că în relațiile ex
terne Republica Populară Ro
mînă duce o politică de pace 
și înțelegere reciprocă, bazată 
pe principiile coexistenței paș-

nice și colaborării constructive 
între țările cu sisteme sociale 
diferite. Avem convingerea că 
țările noastre pot coopera a- 
vantajos pentru ambele părți 
în multe domenii.

• Străduința dv. generoasă de 
a ne ajuta în explorarea și 
exploatarea resurselor petro
liere ale țării noastre a fost 
recunoscută în mod public de 
către iubitul nostru prim-mi- 
nistru, Nehru, și acest gest 
prietenesc din partea dv. a a- 
propiat țările noastre“.

în încheiere, primarul ora
șului Bangalore a transmis 
poporului romîn salutul și 
urările de bine ale cetățenilor 
orașului.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care a fost ascultat cu 
mult interes de toți cei pre- 
zenți.

Cuvîntarea a fost sublinia
tă cu aplauze puternice.

Ajutorul de primar al orașu
lui Bangalore, Kappanu, a 
mulțumit tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej pentru 
cuvîntarea rostită.

în încheierea întîlnirii cetă
țenești s-au intonat 
imnurile de stat ale 
cii Populare Romîne 
blicii India.

celei de-a 45-a aniversări a Marii
Revoluții Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— TASS transmite: C.C. al 
P.C.U.S. a dat publicității 
chemările cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Chemările conțin urări în 
cinstea Marelui Octombrie, 
care a deschis o eră nouă în

istoria omenirii, era prăbu
șirii capitalismului și in
staurării comunismului, în 
cinstea marxism-leninls- 
mului — steagul victorios 
al Revoluției din Octom
brie, puternică armă ideo
logică a oamenilor muncii 
din întreaga lume.

U.R.S.S. va experimenta noi variante
de rachete pentru obiecte cosmice

de recoltat

precum și

Prac- 
că se

a 
crescut și producția principa
lelor culturi agricole. Astfel, 
producția medie la hectar a 
crescut la grîu de la 800 kg 
în 1950 la 1 340 kg în 1961, 
producția de porumb de la 
740 kg în 1950 la 1670 kg în 
1961. în planul de perspectivă 
pînă în anul 1980 se prevede 
creșterea de 2—3 ori a pro
ducției agricole globale față 
de anul 1965. Datorită reali
zărilor însemnate obținute, 
Republica Populară Romînă 
satisface pe deplin nevoile de 
hrană, îmbrăcăminte și încăl
țăminte ale populației și dis
pune în 
importante 
export.

Volumul 
de stat în 
frat în 1961 la aproape 30 mi
liarde lei, de peste cinci ori 
mai mult decît în 1950, iar 
pentru 1962 este planificat un 
volum de 
ca 32 de 
dezvoltării 
dustriei și 
cut și venitul național al ță
rii. Astfel, în perioada 1950— 
1961 venitul național al țării 
a crescut de aproape trei ori. 
Aceasta a avut drept rezultat 
creșterea nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului.

Salariul real a crescut în
1961 cu 55 la sută față de 
1955, volumul desfacerii măr
furilor pentru populație a fost 
în 1961 de peste 47 miliarde 
lei, cu 15 la sută mai mare 
decît în 1960, iar în semestrul I
1962 a fost de peste 25 mi
liarde lei, cu aproape 13 la 
sută mai mult decît în peri
oada corespunzătoare a anului 
1961. Pentru acțiuni social- 
culturale s-a investit de că
tre stat numai în anul 1961 
suma de 15,6 miliarde lei.

O atenție deosebită s-a 
cordat în această perioadă 
construcției de locuințe. Se 
reconstruiesc orașele țării. 
Pe măsura creării de noi 
întreprinderi industriale, pe 
harta țării au apărut nume
roase orașe noi. în anii pu
terii populare s-au construit, 
de asemenea, sute de mii de 
case noi la sate din fondurile 
proprii ale țărănimii. Numai 
în perioada planului de șase 
ani se prevede construirea 
din fondurile statului a unui 
număr de circa 300 000 de a- 
partamente, sarcină care va fi 
realizată și desigur și depă
șită.

în Romînia a fost complet 
lichidat analfabetismul și s-a 
introdus învățămîntul general 
obligatoriu de opt ani. Azi 
funcționează în Romînia 7637 
grădinițe pentru preșcolari, cu 
375 000 de copii, circa 15 000 
de școli de patru și opt ani, 
cu peste 2,5 milioane de elevi, a- 
proape 600 școli medii de cul-

același timp de 
rezerve pentru

investițiilor făcute 
economie s-a ci-

investiții de cir- 
miliarde. Pe baza 
impetuoase a in- 

agriculturii a creș-

a-

de 
în-

tură generală de 11 ani cu cir
ca 270 000 de elevi, precum și 
un număr de 164 facultăți cu 
aproape 100 000 de studenți.

Din anul școlar 1960—1961! 
statul acordă gratuit manua
lele școlare pentru toți elevii 
de clasele I—VII -a. în Romî
nia învățămîntul de toate 
gradele este gratuit, iar sta
tul acordă burse unui număr 
însemnat de elevi și studenți. 
De altfel se poate spune că 
cea mai mare parte a studen
ților primesc burse. Dacă în 
1938, în vechea Romînie exis
tau numai cîteva teatre, azi 
funcționează un număr de 
circa 60 de teatre dramatice, 
opere și teatre muzicale, zece 
filarmonici, șapte orchestre 
simfonice. în toate regiunile, 
în orașe și sate și în nu
meroase întreprinderi indus
triale funcționează ansambluri 
populare de cîntece și dan
suri și alte formații artistice.

Iată, dragi prieteni, foarte 
pe scurt, cîteva din realizările 
pe care poporul romîn le-a 
obținut în anii puterii popu
lare.

Problema cea mai arzătoare 
a zilelor noastre este apăra
rea păcii. în conformitate cu 
politica externă pașnică a Re
publicii Populare Romîne con
siderăm că conducătorii 
stat trebuie să manifeste
țelepciune, răbdare și perse
verență pentru rezolvarea tu
turor diferendelor existente 
pe calea tratativelor. Ne ex
primăm convingerea că cel 
mai rațional și eficace mod de 
a rezolva neînțelegerile dintre 
state este calea tratativelor, 
ceea ce corespunde întru totul 
intereselor tuturor popoare
lor iubitoare de pace.

Republica Populară Romînă 
sprijină fără rezerve propu
nerile prezentate de Uniunea 
Sovietică Ia ^Organizația Na
țiunilor Unite privind dezar
marea generală și totală, îm
piedicarea răspîndirii armelor 
nucleare și interzicerea tutu
ror experiențelor cu arme nu
cleare. Romînia consideră că 
propunerile făcute de statele 
neutre Ia conferința pentru 
dezarmare de la Geneva, Ia 
care India a avut o contribuție 
importantă, constituie o bază 
serioasă pentru încheierea u- 
nui acord, pentru rezolvarea 
acestor probleme vitale.

Colaborarea dintre Romînia 
și India s-a dezvoltat continuu 
și rodnic în ultimii ani în fo
losul celor două popoare. S-au 
intensificat schimburile co
merciale și culturale dintre 
cele două țări. Sîntem con
vinși că există numeroase po
sibilități de a lărgi relațiile 
dintre țările noastre, iar dis
cuțiile pe care Ie vom avea 
cu oamenii de stat ai Indiei 
vor contribui Ia întărirea și 
dezvoltarea pe mai departe a 
prieteniei și colaborării multi
laterale dintre țările și po
poarele noastre, la întărirea 
cauzei comune a păcii.

în încheiere, permiteți-mi 
să vă mulțumesc pentru bună
voința și atenția cu care m-ați 
ascultat. Urăm din toată ini
ma succes cetățenilor din 
Bangalore în munca lor con
structivă pentru dezvoltarea 
Indiei.

Fie ca munca dv. să fie în
cununată de succese cît mai 
mari, să ducă la progresul 
continuu al țării, la bună
starea materială și culturală 
spre care năzuiește poporul 
indian.

Să înflorească prietenia ro- 
mîno-indiană 1

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

Presa indiană despre vizita 
înalților oaspeți romîni

BANGALORE 14 (De la trimisul 
special Agerpres Ion Gălăfeanu).

Presa indiană publică nume
roase articole, reportaje și foto
grafii în legătură cu primele zile 
ale vizitei în această fără a con
ducătorilor de sfat romîni.

Ziarul „Bharat Jyoti" („Flacăra 
Indiei") a publicat pe prima pa
gină o fotografie înfăjișînd pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și pe Khurody, conducătorul 
„Coloniei Laptelui" din Aarey, 
precum și relatări despre vizita 
făcută la acest complex de ferme

model și la Institutul de energie 
atomică.

Același ziar publică un articol 
intitulat „Știința în Romînia" în 
care subliniază succesele ob(inute 
după eliberare de Republica 
Populară Romînă în dezvoltarea 
știinfei. „Romînia a înregistrat în 
ultimele două decenii, scrie zia
rul, progrese deosebite, iar în 
domeniul științei a făcut pași de 
gigant". India — arată ziarul — 
poate învăța din bogata experien
ță pe acest fărîm a Romîniei. In 
articol se relatează pe larg des-

VARȘOVIA. — Delegația de 
activiști ai Partidului Munci
toresc Romîn condusă de to
varășul Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Po
litic, care se află în R. P. Po
lonă, s-a întîlnit la 
brie cu membri ai 
C.C. al P.M.U.P.

La 14 octombrie, 
de activiști ai Partidului Mun
citoresc Romîn a sosit la 
Wroclaw. Membrii delegației 
au vizitat monumentele isto
rice și noile construcții ale 
orașului.

13 octom- 
conducerii

delegația

din nou 
Republi- 
și. Repu-

rachetelor este 
pentru intervalul 

noiem-30

BUDAPESTA. — După cum 
anunță agenția MTI, la 11 și 
12 octombrie a avut loc ple
nara lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

MOSCOVA. — La 14 oc
tombrie, Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Nina Hrușciova, au oferit 
un prînz în cinstea ambasa
dorului Chineze în

Mobilurile unui voiaj 
în grabă

Hnffnill

omnul Adenauer traversează din 
nou oceanul. La vîrsta lui, mese
ria de voiajor — și pe distanțe 
mari — nu-i cea mai recoman
dabilă. Totuși, cancelarul de la 
Bonn pornește iarăși la drum și 
încă în grabă mare. Voiajul la

Washington a fost programat pentru 7 no
iembrie. Aceasta înseamnă că a doua zi după 
alegerile americane, cînd urnele nu vor fi 
fost încă toate despuiate, dl. Adenauer va des
cinde în capitala S.U.A. Graba pare suspectă, 
în fond, contactele americano-vest-germane 
la toate nivelurile se mențin în permaneță, 
împodobite fiind cu fraze sforăitoare despre 
„înțelegere“, și chiar în aceste zile ministrul 
de externe de la Bonn, Schrbder, se află în 
S.U.A. Care sînt atunci mobilurile turismu
lui diplomatic al lui Adenauer ? Cancelarul 
vest-german sosește la Washington precedat 
de zvonuri puse în circulație în mod preme
ditat. Ziarele de la Bonn au făcut publice 
aceste zvonuri vorbind despre intenția „în
globării Berlinului occidental în componența 
R. F. Germane“ și despre posibilitatea dislo
cării unor unități ale Bundeswehrului în 
Berlinul occidental. Cui aparține însă acea
stă idee aventuristă ce poate fi sursa unor 
grave provocări ?
cearcă să mascheze 
mai că nerăbdarea 
dorința de a obține
pentru acest plan menit să blocheze posibili-

Presa vest-germană în- 
pe adevărații autori. Nu
lul Adenauer dezvăluie 
consimțământul american

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA ; București.

pre activitatea desfășurată de A- 
cademia Republicii Populare R- 
mîne.

Relevînd rolul important 
care îl joacă Academia Republicii 
Populare Romîne în dezvoltarea 
țării noastre, ziarul se oprește în 
încheiere asupra relafiilor pe care 
le întrefine acest înalt for științi
fic cu institufiile similare din ță
rile străine și asupra participării 
oamenilor de știință romîni la ac
tivitatea științifică Internațională.

In ajunul sosirii solilor poporu
lui romîn la Bangalore, ziarele 
locale în limba kannada, printre 
care „Prajavani", „Tainadu", „Sa- 
myukta Karnatka” au publicat ar
ticole de bun venit precum și 
fotografiile tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer. In ziarul de limbă en
gleză „Deccan Herald" a apărut 
un articol intitulat „Impresii din 
Romînia" consacrat dezvoltării in
dustriale a tării noastre în ultimii 
ani. Romînia — arată ziarul — 
s-a transformat într-un stat in
dustrial modern. Articolul subli
niază în special dezvoltarea in
dustriei petro-chimice, scriind că 
Romînia se situează în acest do
meniu printre primele fări din 
lume. Ca urmare a dezvoltării 
impetuoase a sectorului industrial 
au fost obținute succese însem
nate în ridicarea nivelului de trai 
al poporului, arată în continuare 
„Deccar» Herald".

Ro

pe

Aspect din Uzinele „Zaponoj- 
stal" din orașul Zaporoje. în 
foto : ofelul

curgînd în
incandescent 

lingotiere...
(TASS)

PE SCURT
U.R.S.S., Liu Siao șl a soției 
lui în legătură cu apropiata 
lor plecare în patrie.

BERLIN. — La 15 octombrie 
a sosit în capitala R. D. Ger
mane delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Po
lone în frunte cu W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și J. Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
Uniunea. Sovietică va experi
menta în două regiuni ale O- 
ceanului Pacific noi variante 
de rachete purtătoare cu mai 
multe trepte pentru obiecte 
cosmice.

Lansarea 
prevăzută
16 octombrie — 
brie a. c.

în comunicatul 
TASS în legătură cu 
se spune:

„După cum a mai 
agenția TASS, în ianuarie și 
iulie 1960, precum și în sep- 
tembrie-octombrie 1961, Uni
unea Sovietică a lansat într-o 
regiune a Oceanului Pacific

agenției 
aceasta

anunțat

puternice rachete purtătoare 
fără ultimele trepte pentru o- 
biecte cosmice.

în cadrul planului lucrări
lor de cercetări științifice și 
experimentale de proiectări 
pentru explorarea continuă a 
spațiului cosmic, oamenii de 
știință și proiectanții sovietici 
au pregătit, pentru a fi expe
rimentate, noi variante de ra
chete purtătoare cu mai mul
te trepte pentru obiecte cos
mice. Lansările experimentale 
de aceste rachete, de aseme
nea, fără ultimele trepte vor 
fi efectuate în două 
al# Oceanului Pacific, 
nite de următoarele 
nate :

REGIUNEA NR. 1
Latitudine nordică Longitudine vestică

regiuni 
mărgi- 

coordo-

6
5
4
6

grade 
grade 
grade 
grade

52’ 00”
10’ 00”
21’ 30”
07’ 00”

165
164
166
167

grade 
grade 
grade 
grade

REGIUNEA NR. 2
Latitudine nordică Longitudine estică

36
33
31
34

grade 38’ 00” 
grade 40’ 00” 
grade 28’ 00”
grade 25’00”

175
171
173
177

grade 
grade 
grade 
grade

Pentru efectuarea măsură
torilor necesare, spre regiunea 
de cădere a penultimelor trep
te ale rachetelor purtătoare 
vor fi trimise nave speciale 
ale flotei sovietice, înzestrate 
cu aparatele de măsurat ne
cesare.

în scopul asigurării secu
rității navigației și zborurilor 
avioanelor în cursul lansări
lor de rachete purtătoare în 
regiunea Oceanului Pacific, a- 
genția TASS este împuterni
cită să comunice că guvernul

Uniunii Sovietice solicită gu
vernele țărilor, ale căror nave 
și avioane se pot afla în cursul 
intervalului de timp sus-men- 
ționat în apropierea regiunii 
de cădere a penultimelor trep
te ale rachetelor purtătoare, 
să ceară autorităților de re
sort să dea căpitanilor nave
lor și comandanților avioane
lor instrucțiuni de a nu intra 
în zonele maritime și aeriene 
din Oceanul Pacific, mărgini
te de coordonatele sus-men- 
ționate”.

Primirea Ugandei in 0. N. U.
Intervenția reprezentantului R. P. Romine

NEW YORK. — Trimisul 
special Agerpres, C. Rădu- 
canu transmite : La 15 octom
brie Consiliul de Securitate a 
examinat și aprobat în una
nimitate cererea Ugandei de 
a fi primită în O.N.U. Odată 
cu ratificarea acestei hotărîri, 
Uganda a devenit cel de-al 
110-lea membru ales al Națiu
nilor Unite.

Luînd cuvîntul MIHAI HA
ȘEGANU, în numele delega
ției R.P. Romîne, a arătat că 
eliberarea Ugandei face parte 
din procesul istoric care a 
chemat popoarele la o viață 
nouă, o viață în care omul se 
bucură de considerație, de 
respect și demnitate umană, 
fără deosebire de rasă. Pro
clamarea la 9 octombrie a in
dependenței de stat a Ugandei

constituie încheierea victo
rioasă a unei etape dureroase 
din istoria acestei țări. Nu 
există nici o îndoială, a sub
liniat reprezentantul R.P. Ro
mîne, că independența va 
deschide populației Ugandei 
largi perspective pentru dez
voltarea și progresul multila
teral, în ciuda obstacolelor pe 
care această 
mai avea de 
a dominației

în numele 
ne M. Hașeganu a adresat un 
salut poporului și guvernului 
Ugandei cu ocazia indepen
denței sale, precum și urări 
sincere de succes în opera de 
construcție economică și so
cială și în întărirea indepen
denței naționale a țării.

populației le va 
trecut ca urmare 
coloniale.
delegației romî-

rece, îi place să se joace cu focul. Numai că 
realitatea contemporană, noul raport al for
țelor pe arena mondială, nu-s proprice am
bițiilor revanșarde ale Bonnului. Cerința ca 
problema germană să-și găsească reglemen
tare pe cale pașnică se impune tot mai larg 
în viață internațională.

Evenimentele din Yemen

tatea reglementării pașnice a problemei ger
mane. Cancelarul de la Bonn se simte în
curajat în privința aceasta de discursurile 
belicoase pe care le-au rostit în vremea din 
urmă membri marcanți ai guvernului S.U.A. 
și îndeosebi ministrul de război Mc.Namara 
(acesta a invocat chiar și posibilitatea folosi
rii armei atomice pentru a împiedica norma
lizarea situației din Berlinul occidental).

Cancelarul de la Bonn practică un joc 
dublu. Pe de o parte, pentru a dezarma pe 
cei ce îi critică politica (și care sînt mereu 
mai numeroși) el se pretinde a fi pentru o 
soluție negociabilă a problemei germane și a 
propus chiar un soi de „conferință“, iar pe 
de altă parte exclude orice posibilitate de 
tratative rezonabile, încearcă să torpileze 
orice eventuale viitoare convorbiri Est-Vest 
și manifestă nervozitate față de orice aba
tere — chiar neînsemnată — de la politica 
„de forță“. Cum afirma agenția americană 
U.P.I., la Washington, Adenauer „vrea să-și 
impună punctul de vedere că Occidentul nu 
trebuie să facă nici un fel de concesii“ în 
tratativele privind Berlinul occidental și pro
blema germană.

Intre timp, generalii Bundeswehrului se și 
visează cu mina pe trăgaci în Berlinul occi
dental. Pretențiile provocatoare ale Bonnului 
(lansate deocamdată doar sub forma unui 
balon de încercare) ignorează realitatea și 
■stârnesc îngrijorarea unor cercuri ale opiniei 
publice vest-germane. „Numai oameni cărora 
le place să se joace cu focul — scrie „NEUE 
RHEIN ZEITUNG“ — pot căuta să vadă 
care va fi reacția Moscovei Ia dislocarea unor 
subunități ale Bundeswehrului în Berlin“.

Domnului Adenauer, voiajor al războiului

orți și răniți, lupte sîngeroase, co
municate.de război. Teatru de 
operațiuni este Yemenul, una din 
cele mai tinere republici ale lu
mii. Țara aceasta îndepărtată 
acoperită de vaste întinderi nisi
poase (suprafața : 195 000 km p ;

populație: 4 500 000 locuitori) nu prea a avut 
prilejul pînă acum să se plaseze în actuali
tate. Pe neașteptate, în acest colț uitat 
al lumii evenimentele s-au succedat vertigi
nos. Moartea imamului, domnia de cîteva 
zile a urmașului său și o revoluție dărîmă 
una din monarhiile absolutiste din peninsula 
arabică. Scopurile revoluției au fo-st astfel 
precizate de către conducătorul ei: „Această 
revoluție a fost înfăptuită pentru a pune ca
păt umilințelor, sclavajului, sărăciei și boli
lor din țara noastră, pentru a crea un sistem 
social, de binefacerile căruia . să se poată 
bucura toate păturile populației“.

Evenimentele din Yemen au produs îngri
jorare în cabinetele diplomatice ale Occiden
tului. Prin intermediul Iordanei și Arabiei 
Saudite, colonialismul a încercat să lichideze 
tînăra republică. Trupe mercenare au- fost 
trimise péste granițele yemenite, iar triburile 
din interiorul țării au fost incitate împotriva 
regimului revoluționar. Lupte sîngeroase 
s-au desfășurat și se mai desfășoară încă. Co
municatele transmise din Sanaa vorbesc des
pre faptul că agresorii suferă înfrîngeri, re- 
trăgîndu-se în dezordine către Arabia Saudită. 
Speranțele marionetelor colonialiste într-o 
răscoală antirepublicană a populației yeme
nite nu s-au realizat.

Aspectele de ordin militar ale evenimente
lor sînt deci pe punctul de a se clarifica. 
Opinia publică sesizează însă faptul că orga
nizatorii agresiunii împotriva Yemenului nu

se reduc la Iordania și Arabia Saudită. Agre
sorii sînt dirijați de principalele puteri im
perialiste — S.U.A. și Anglia. Săptămânalul 
egiptean „AHER SAA“ scria: „Nu încape nici 
o îndoială că acțiunile agresive ale regelui 
Saud și regelui Hussein împotriva Republicii 
Arabe Yemen sînt sprijinite de Statele Unite 
și de Anglia...“. Ziarul „AL AHRAM“ arăta 
că aviatori americani au transportat la fron
tiera nordică a Yemenului lăzi cu aur trimise 
de regele Saud pentru plata trupelor de mer
cenari. Nu-i vorbă însă numai de aur, ci și 
de arme. Iar armele poartă marcă de fabri
cație americană. Întâmplător? Nu! La rîndul 
lor, autoritățile britanice din Aden au alocat 
8 milioane de reali pentru coruperea unor 
șefi de triburi yemenite. Ziarul „AL AHRAM“ 
releva intr-un articol de fond că potrivit unui 
acord anglo-americun din 1955, Yemenul a 
fost trecut în zona de acțiune a S.U.A., ceea 
ce explică de ce „S.U.A. sînt direct intere
sate în înăbușirea revoluției yemenite“. în 
fond, este vorba de grija pentru păstrarea 
unei zone strategice importante și pentru 
perpetuarea rînduielilor actuale în principa
tele arabe vecine, adevărate colonii ale mo
nopolurilor petrolifere americane și engleze.

. Ciocnirile sîngeroase din Yemen înfățișează 
odată mai mult popoarelor lumii apucăturile 
colonialismului. (Unde sînteți oratori ai 
S.U.A. de la tribuna O.N.U., unde sînt vorbele 
voastre frumoase despre dreptul popoarelor 
de a-și alege drumul dorit?! Yemenul este un 
stat independent. Atunci cu ce drept încearcă 
colonialiștii să se amestece în treburile sale 
interne, să înlăture 
Un „drept“ pe care 
pe care popoarele 
cu precizie : brutală
Modalitatea de acțiune a colonialiștilor de la 
Washington și Londra este în cazul de față 
cea clasică: prin intermediari. Iar în vremea 
aceasta, departamentele diplomatice procla
mă „neutralitatea“ și abținerea. Numai că 
paravanul acesta s-a dovedit inutil: n-a pu
tut ascunde adevărul.

Tînăra republică Yemen își demonstrează 
trăinicia. Este un semn al schimbărilor ce au 
răzbătut pînă în Peninsula Arabică,, acolo 
unde odinioară Londra și Washingtonul erau 
atotputernice.

noul regim, republican ? 
și l-au autoacordat dar 
îl resping denumindu-l 
intervenție colonialistă).

EUGENIU OBREA
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