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cintela
tineretului

Muncitor

Anul XVIII, seria II nr. 4175

cu planul anual 
îndeplinit

BRAȘOV (de la corespondentul 
nostru). — Întreprinderea forestie
ră Brașov a obfinut un remarca
bil succes. Planul anual de împă
duriri a tost îndeplinit cu mult 
înainte de termen. Pe întreaga 
direcfie economică forestieră re
gională au fost plantate aproape 
4 000 ha cu rășinoase și alte specii 
repede crescătoare. O contribuție 
a adus-o și tineretul care a plan
tat, prin muncă patriotică, peste 
200 ha.

poporului romin

CM.ITATEAO întem în ultimul tri- mestru al anului și, asa cum este normal, fiecare colectiv de muncă, preaătind producția anului viitor, își analizează succesele, stabilește .măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor constatate.Care sînt rezultatele obținute pînă acum la întreprinderea mecanică din Roman ? Să lăsăm să vorbească faptele. In primele 9 luni, planul producției tțlobale a fost realizat în proporție de 105,6 la sută iar al produc- tiei-marfă de 103,4 la sutăj Tot în această perioadă s-au economisit, peste prevederi, 420 000 lei. Alături de alti fruntași merită evi- dentiati si tinerii Mihai Popa, Anton Veliciasa, Ștefan Păduraru de la turnătorie, Gheorahe Fanait, Vasile Brăescu, Ion Horodniceanu de la unelte, zitatea pentru resc.
sectorul II mașini- pentru conștiincio- cu care muncesc, spiritul lor aospodă-

unoscînd aceste rezultate — meritorii pentru colectiv — îți pui întrebarea : ce rezerve mai există în munca tinerilor, ce poate face organizația U.T.M. pentru a spori contribuția acestora larealizarea planului la toți indicii ?Să ne oprim la un indicator din plan foarte important — prețul de cost. In el se sintetizează munca, eforturile, entuziasmul întregului colectiv. Deși s-au înregistrat însemnate economii, sarcina reducerii prețului de cost n-a fost realizată în fiecare sector. In vreme ce la turnătorie s-au economisit aproape 90 000 de lei, în sectorul II mașini-unelte prețul de cost stabilit pe unele produse a fost depășit. Cum se explică această situație ?Unul din factorii care influențează, în mare măsură, realizarea acestui indice este calitatea produselor. Muncitorii din turnătorie au acordat multă atenție realizării acestui principal obiectiv al întrecerii socialiste. Ei s-au angajat să reducă rebuturile, piesele executate să fie mai bine finisate, să nu creeze greutăți în celelalte sectoare de activitate. Au fost și situații cînd procentul de rebuturi la unele piese era ridicat. Se pier-*

deau astfel însemnate cantități de metal, se consuma în plus energie electrică, muncă, se încărca astfel costul de fabricație, creștea deci prețul de cost. Situația a fost analizată îndeaproape de către organizația de partid, în adunările generale U.T.M., în consfătuirile de producție. Ea a devenit o problemă a întregului colectiv. S-au luat o seamă de măsuri care să creeze condiții mai bune de lucru : s-a mărit numărul ramelor, modelelor și al cutiilor de formare ; (cele necorespunzătoare au fost eliminate din procesul de producție), s-au introdus bătătoare pneumatice — asigurîndu-se astfel o tasare uniformă a pămîntului; miezurile se șferțuiesc cu o pastă formată din grafit și caolină, (nisipul se solidifică omogen și nu lasă să treacă fonta, să se formeze porozități, incluziuni). Mărirea spațiului de demolare, organizarea lucrărilor pe flux au contribuit de asemenea la îmbunătățirea calității și la realizarea de însemnate economii. A- cestea au fost măsuri luate de direcțiunea întreprinderii, de conducerea sectorului. Dar elementul principal în realizarea unor produse de bună calitate îl constituie omul. Tinerii au acordat o a- tenție deosebită promovării metodelor noi de muncă. Nu de mult aici s-a apli-

cat inițiativa textilistului din Buhușl — Dumitru Marian — „Cu cei mai înalți indici de producție — numai produse de calitate“. La linia chiulase, de exemplu, tinerii au fost repartizați pe operații (s-a creat răspunderea pentru lucrul executat), s-a organizat o susținută acțiune de ridicare a calificării profesionale, fiecare rebut a fost discutat imediat, pe loc. In acest fel a crescut productivitatea muncii cu mai mult de 50 la sută și s-a redus coeficientul de rebut admis cu 4 procente.Din rîndul muncitorilor au pornit chemări care au entuziasmat colectivul. E- chipa condusă de tînărul maistru Anton Veliciasa și-a propus să realizeze din aceeași cantitate de materie primă mai
ioniță coman

șcfeil sectorului turnătorie
COSMA COSTACHE

maistru principal — atelierul de prelu
crări mecanice — sectorul II mașini- 

unelte — întreprinderea mecanică 
Roman

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Poeții 
Cremene, 

Mureșanu, 
Liebnard, 

Illiu și Da-

coloranti

', la că- 
cultural, a 

șezătoa-

hthlmre cu

20 de no:

TIMIȘOARA (de 
la corespondentul 
nostru). — Dumini
că, în regiunea Ba
nat au avut loc pri
mele șezători lite
rare în cadrul „Săp- 
tăminii poeziei“. La 
Becicherecu Mic, 
locul de baștină al 
lui Dimitrie Țichin- 
deal au participat 
poeții Toma Geor- 
ge Maiorescu, An
gliei Dumbrăveanu, 
Haralambie Țugui. 
In fața colectiviști
lor de aici, în mare

parte tineri, poeții 
au citit versuri du
pă care au vizitat 
gospodăria miliona
ră din sat. în fața 
plăcii comemorati
ve care amintește 
de Dimitrie Țichin- 
deal profesorul Ion 
Han a evocat figu
ra fabulistului bă
nățean.

Și în satul lui Ni
colaus Lenau, adi
că la Lenauheim în 
aceeași zi, 
minul 
avut loc o

re unde au parti
cipat peste 200 de 
colectiviști. _ Poeții 
Mioara 
Rusalin
Franz 
Andrei 
mian Ureche au ci
tit versuri printre 
care și o poezie a 
lui Lenau tradusă 
de Eminescu. La 
șezătoare și-a adus 
contribuția și or
chestra de copii a 
căminului cultural 
care a prezentat un 
program muzical.
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Industria noastră chimică a produs anul acesta 20 de noi coloranți. Dintre aceștia, opt sînt coloranți speciali pentru vopsirea pieilor, iar alți doi sînt destinați vopsirii firelor și fibrelor sintetice și a tricotajelor executate din aceste fire. S-a lărgit, de asemenea, gama coloranților rezistenți la lumină pentru vopsirea bumbacului. Chimiștii au obținut mai mulți pigmenți organici folosiți la colorarea lacurilor și cernelurilor.Paralel cu lărgirea numărului de sortimente, colectivele fabricilor din acest sector au reușit, ca prin mai buna folosire a utilajelor și instalații-

lor, să producă în primele nouă luni din acest an cu 650 de tone mai mulți coloranti față de aceeași perioadă a anului trecut. (Agerpres) Agrotehnica și-a spus cuvînful (o scurtă discufie la fața locului asupra factorilor cara au dus la 
obținerea unor produejii sporite de porumb pe ogoarele colectiviștilor din Mirăslău, regiunea

Cluj). Foto .; AGERPRES *

Iluminat fluorescent 
în subteran

Pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă ale minerilor, 
la minele de fier Ghelar a fost 
introdus iluminatul cu neon în 
subteran la toate rampele de la 
puțul principal, precum și la 
ramificațiile galeriilor din cele 7 orizonturi. în prezent se fac 
pregătiri pentru instalarea de 
lămpi cu vapori de mercur și în 
galeria principală de transport.

(Agerpres)

Oaspeții romîni întâmpinați la Bombay cu ghirlande de floriTelefoto : AGERPRES
AGRA 16. — Trimisul spe

cial Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite :

Continuîndu-și vizita în In
dia, în dimineața zilei de 16 
octombrie, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu 
au părăsit orașul Bangalore, 
capitala statului Mysore, pie
rind pe calea aerului spre 
Agra.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși pe aeroportul orașului 
Bangalore de ministrul prin
cipal al statului Mysore, Ni- 
jlingappa, de primarul ora
șului Bangalore, Iyer, de 
miniștri ai statului Mysore și 
de alți reprezentanți ai auto
rităților locale. Au fost into
nate imnurile de stat ale Re
publicii Populare Române și 
Republicii India, după care 
comandantul gărzii aliniate 
pe aeroport, formată din os
tași ai forțelor aeriene mili
tare, a prezentat raportul. To
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a trecut in revistă garda 
de onoare.

Apoi- la rugămintea cores
pondenților de presă indieni, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a făcut o scurtă declara
ție, urînd succes ' locuitorilor 
acestui frumos oraș în activi
tatea lor. „Vă doresc, a spus 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, tot ce poate să vă dorească numai an prieten“.

înainte de a se urca în a- 
vion, tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu 
li se prind de gît tradiționalele 
ghirlande de flori, după care 
conducătorii de stat romîni 
își iau rămas bun cu căldură 
de la ministrul principal al 
statului Mysore și de la pri
marul orașului Bangalore, de 
la persoanele venite pe aero
port să-i conducă pe solii po
porului romîn.

împreună cu conducătorii de 
stat romîni, în avionul care 
s-a îndreptat spre Agra au 
mai călătorit ministrul muncii 
al guvernului central indian,

Jai Sukh Lai Hathi, ambasa
dorul Republicii India la 
București, Mathur, și ambasa
dorul R. P. Române la Delhi, 
Iancu Horațlu.

Ținta călătoriei, orașul A- 
gra, fosta capitală a Indiei, 
este situat la 1 580 km de 
Bangalore și se află în statul 
Uttar Pradesh, care are o 
populație de peste 73 milioane 
de locuitori. Uttar Pradesh se 
învecinează cu Nepalul, fiind 
la poalele Himalaiei. Din a- 
vion pot fi văzute mari întin
deri acoperite cu păduri. Ocu- 

- pația principală a locuitorilor 
este agricultura. Uttar Pradesh 
ocupă primul loc în India, în 
ce privește producția de grîu, 
porumb, trestie de zahăr.

Călătoria de la Bangalore 
pînă la Agra a durat trei ore. 
La ora 12,30 avionul a ateri
zat pe aeroportul din Agra, 
unde oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Stargaving Singh, mi
nistru al Planificării în guver-

nul statului Uttar Pradesh, și 
de alte persoane oficiale. 
Conducătorii de stat romîni 
au luat loc în mașini care 
s-au îndreptat spre reședința 
ce le-a fost pusă la dispoziție 
— „Circuit House”. Pe dru
mul pînă la reședință, locui
torii orașului Agra au întîm- 
pinat cu căldură pe oaspeții 
romîni.

în cursul după-amiezii, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu au vizitat două 
dintre cele mai minunate mo
numente ale străvechii arte 
indiene — Fortul Roșu și Taj 
Mahal-ul.

Primul dintre aceste monu
mente — Fortul Roșu — este 
o veche cetate datînd din se
colul al XVII-lea e.n., sub 
domnia împăratului mogul 
Sahjahan, cel care a mutat

(Continuare în pag. a IV-a)

Au terminat însămînțările
epoca optimă. în a- 
cest fel, în regiunea 
București, ritmul în- 
sămînțărilor a fost 
mult grăbit. Pînă la 
începutul acestei săp- 
tămîni grîul a fost 
semănat pe 81 Ia 
sută din terenurile 
prevăzute. în regiune 
a început totodată 
pregătirea ogoarelor 
de toamnă.

în gospodăriile a- 
gricole colective din 
raionul Titu, regiu
nea București, s-a 
terminat semănatul 
griului și secarei de 
toamnă. întreaga su- 
prefață 
hectare a fost însă
mînțată în bune con
diții agrotehnice.

Semănatul griului 
se apropie de sfîrșit 
și în raioanele Turnu 
Măgurele, Urziceni,

de 13 000

Roșiori de Vede și 
Răcari, precum și în 
numeroase 
din celelalte 
ale regiunii, 
nizatorii care 
ză pe terenurile gos
podăriilor colective 
unde această lucrare 
s-a terminat ajută în 
aceste zile celelalte 
unități pentru ca în
treaga suprafață să 
fie însămînțată în

unități 
raioane 

Meca- 
lucrea-

(Agerpres)

CONSTRUCTORII NOII CETÀTI
oate mai mult de- 
cit despre 
orașe din 
despre Timișoara 
se poate spune că 
e un adevărat o- 
raș al parcurilor 

și al spațiilor verzi. Pe firul 
argintiu al Begăi, sălciile pe 
două rînduri se pleacă cuminți 
în fața toamnei. Facultatea 
de agronomie își oglindește 
silueta în apele line. De au
rind au început cursurile și 
viitorii ingineri agronomi își 
continuă drumul spre cunoa
ștere. în diferite părți ale ora
șului își ridică edificiile cele
lalte facultăți: medicina, ma- 
tematica-fizica, filologia.

Orașul acesta frumos și 
modern are o vîrstă ce trece 
de 600—700 de ani.

Timișoara de azi — oraș al 
zilelor noastre — și-a pierdut 
tare de mult aspectul de ce-

™Wl

alte 
țară,

tate. Numai centrul orașului 
poartă încă denumirea acea
sta, deși o sumedenie de blo
curi noi o asaltează din toate 
părțile. Și dacă Timișoara 
este considerat orașul parcu
rilor, generația 
noastră începe 
să-l denumeas
că oraș al con- . 
strucțiilor. a

La șantierul jl
nr. 12 al între- || I
prinderii de 
construcții nr. .
1 se lucrează 
intens. Ce se lucrează ? 
creează frumuseți noi. 
de muncitori ridică spre înăl
țimi modernul bloc 
strada 30 Decembrie, 
etaje și cu 88 de

Maier Ioan a căpătat obișnu
ința de a infringe cerul prin 
cărămidă și mortar. Ca șef de 
echipă, coordonator, prieten și 
tovarăș al celorlalți coechi
pieri, Maier Ioan lasă am-

fie 
fi.

inginer
Va fi,

Se 
Sute

de pe 
cu S 

aparta
mente. Sus, pe palierul patru, 
un tînăr de 20 de ani fură din 
cerul toamnei bucată cu bu
cată — clădind. Utemistul

prenta pasiunii sale pe fieca
re centimetru de zid proaspăt. 
Fiu de țăran, absolvent al 
școlii profesionale, el s-a în
scris la cursurile serale ale 
școlii medii. Vrea să înalțe 
nu numai zidurile de cărămi
dă, ci odată cu ele, propriul 
său viitor, mai puternic de 
cit zidurile. E un tînăr care

visează. Vrea să 
constructor. Și va 
pentru că, practic, examenul 
său de constructor și-l dă de 
pe acum, clădind cu măiestrie 
frumuseți ale socialismului. La 

20 de ani are 
la activul său 
monumente ca- 

J 7 re vor dura
sute și sute de 

f * Pe alt palier
muncește o al- 

ar tă echipă har
nică, interesan

tă chiar de la prima ve
dere. Echipa lui Ciobanu 
Constantin. Ciobanu Constan
tin e oltean. Fiu de colecti
viști din comuna Puiești. Cel 
mai tînăr din echipă e Popa 
Ion. Are 18 ani. Mi-a spus cu 
mîndrie că de o lună și 
douăsprezece zile e utemist. A

fost primit în rîndurile orga
nizației de tineret, aici, pe 
șantier. Tovarășii de muncă 
îl iubesc ca pe un copil al lor. 
E fierar betonist. E plăpînd, 
dar vrea cu tot dinadinsul să 
facă box. O să poată ? Cum 
să nu poată ! Doar cu mîinile 
sale ridică un bloc 
etaje.

Ciobanu Dumitru, 
„mai vechi", are —
de 22 de ani — Medalia Mun
cii. E tot fierar betonist. Me
dalia a primit-o la Reșița. 
Acolo a lucrat la construcția 
noilor furnale.

Șeful de echipă Ciobanu 
Constantin e un fel de tată 
al celor 10 olteni fierari-be- 
toniști.

Zece olteni înalță un bloc

cu opt

utemist 
la vîrsta

RUSALIN MUREȘANU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pentru oțelăriile patriei
„Să valorificăm fiecare bucată de fier vechi“. Sub această 

chemare a Comitetului orășenesc U.T.M. Onești, tinerii de aici 
au pornit 0 la,/jă acțiune de colectare a fierului vechi. Ei an 
strîns și expediat oțelăriilor, de la începutul anului, peste 900 
tone fier vechi. In această acțiune s-au evidențiat tinerii din 
organizațiile U.T.M. de la Grupul 4 Șantiere I.M.B., Combina
tul chimic Borzești, Termocentrala I.I.B. și Rafinăria Onești.

BUTE CONSTANTIN
mecanic
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DURABILE !



ama n-a bătut încă la ușă, dar numărul zilelor care au mai rămas pînă la sosirea ei scade mereu. Bunii gospodari o întîmpină cu recolta strînsă în hambare, cu sămînță pentru recoltele de păioase ale anului viitorpusă sub brazdă, cu furajele asigurate și cu adăpostu-rile pentru animale pregătite.Toate acest? treburi sînt acum în toi sau se apropie de sfîrșit, în funcție de organizarea muncii și operativitatea cu care s-a lucrat în fiecare gospodărie colectivă. Firește, campania de toamnă este una din cele mai bogate campanii agricole ale anului. Bogată nu numai în roade, dar și în volum de muncă. Dar nici o lucrare nu poate fi aminată; orice întîrziere aduce întotdeauna pagube.Unul din obiectivele importante pe care trebuie să le realizăm acum — alături de strîngerea recoltei și de însămînțări — este asigurarea adăposturilor necesare animalelor. Șeptelul proprietate obștească s-a mărit mult și va crește în continuare pînă la sfîrșitul anului. Prin urmare este nevoie de mai multe grajduri, îngrășătorii, adăposturi pentru păsări, saivane etc. Toate acestea sînt trecute în planul fiecărei gospodării colective. Ceea ce se impune acum, este urgentarea ritmului acestor construcții, pentru ca timpul neprielnic lucrului să ne găsească cu ele terminate. Numai astfel putem asigura adăpostireaanimalelor în condiții corespunzătoare.La această acțiune de mare importanță organizațiile U.T.M. din G.A.C. pot aduce o contribuție însemnată. In primul rînd, să-i antreneze pe toți tinerii care lac parte din brigăzile de construcții să folosească productiv fiecare zi, fiecare ceas bun de lucru. Apoi, să intervină, să acționeze oriunde și oricînd o cer in-teresele gospodăriei. Mai e

CU CHELTUIELI MICI-REALIZĂRI MARInul dintre sectoarele noastre importante, care a contribuit an de an la sporirea a- vuției obștești este sectorul zootehnic.Am ajuns ca astăzi gospodăria nostră colectivă să aibă 330 de bovine din care 124 de vaci cu lapte, peste 2 000 de oi, a- proape 1 000 de porci, 19 500 de păsări. Și fermele noastre de animale cresc, am putea spune în fiecare, lună. Dar nu s-a întîmplat niciodată să așteptăm cu vitele pe cîmp sau în șoproane ca să se termine adăposturile. Am prevăzut din timp ce necesități se vor ivi și am căutat, în -rezolvarea lor, să valorificăm toate posibilitățile existente în gospodărie pentru a cheltui cît mai puțini bani.Pentru anul acesta am avut în plan să construim: un grajd cu o capacitate de 100 de vite mari, o crescătorie de

porci în flux continuu, cu o capacitate de 1 000 de capete, un saivan pentru 800 de oi, o cameră Incubator și o magazie cu o capacitate de 75 de vagoane. La ora actuală aproape am isprăvit cu lucrările la toate aceste construcții. Crescătoria pentru porci este gata, grajdul pentru bovine îl finisăm acum, saivanul e terminat, magazia a fost de mult dată în folosință ; la fel și camera incubator. Pentru fiecare din aceste obiective am avut planificată o sumă de bani bine chibzuită ; aș putea să spun cu zgîrcenie chiar. în total planificasem să cheltuim pentru realizarea acestor construcții suma de 368 000 de lei. Veți vedea, din calculele pe care le vom face, cîte economii am realizat. La planificare am avut în vedere faptul că noi vom fabrica întreaga cantitate de cărămidă necesară : 400 000 de bucăți. Străduința constructorilor noștri,

ca și a celorlalți colectiviști care au contribuit într-un fel sau altul, a fost ca pe parcurs să descopere și să folosească rezervele interne cu scopul de a reduce prețul de cost al fiecărei construcții în parte. Că1 rămida, după cum am arătat, am confecționat-o noi. Cu lemnul de salcîm provenit de la defrișarea unor perdele de protecție am înlocuit stîlpii de susținere care se făceau din beton. De aici o primă economie de 10 000 de lei. Apoi, fiecare bucată de cărămidă ne-a costat cu 0,25 lei mai puțin, față de cazul în care le-am fi cumpărat. La acoperișul crescătoriei pentru porci și al grajdului pentru vite mari, în- loc să folosim țiglă, am întrebuințat plăci de paie, pe care le-au confecționat colectiviștii. La zidit, în loc să întrebuințăm var și nisip ca mortar între cărămizi, noi am folosit argilă. Am economisit vreo 3 va

goane de var și alte 3 de nl" sip. Saivanul l-am acoperit cu stuf și coceni.Procedînd așa, noi am reușit să reducem prețul de cost, de pildă, la grajdul pentru bovine cu 33 000 de lei față de cel planificat.Cu economiile realizate a>m construit cîteva obiective în afara planului : un patul pentru porumb cu o capacitate de 40 de vagoane, un depozit de carburanți, am supraetajat grajdul pentru bovine, reali- zînd astfel o puierniță cu o capacitate de 20 000 de pui, potrivit celor mai noi recomandări în această privință. Mai avem în construcție o locuință pentru brigada de tractoriști- După cum se vede, anul acesta a fost un an rodnic pentru construcții în gospodăria noastră.Pentru realizarea acestor obiective au muncit toți colectiviștii. O contribuție impor

tantă a adus-o tineretul din gospodăria noastră. Atît cei din brigada de constructori, în mare parte alcătuită din tineri, cît și ceilalți au participat cu însuflețire la toate lucrările, la toate acțiunile inițiate în vederea valorificării resurselor locale și urgentării ritmului de lucru.La fabricarea celor 400 000 de cărămizi au participat numai tineri: 33 de inși. Acoperișurile construcțiilor au „înghițit“ mii de plăci din paie ; aici a trebuit un volum de muncă serios. Cele două prese merg zi și noapte. La aceste prese muncesc și tineri. Dar contribuția tinerilor colectiviști nu se reduce numai la a- lît. Mobilizați de organizația de bază U.T.M., ei aU participat tot timpul la procurarea materialului lemnos, la defrișarea plantației da salcîmi, la transportul pămîntului pentru umplutură, la transportul că

rămizilor de la locul de fabricație la locul de construcție. Un număr de 50 de tineri conductori de atelaje au fost nelipsiți de la aceste acțiuni. Multe lucrări le-au făcut prin muncă patriotică.Orice sector dă roade bune numai dacă te îngrijești din timp de asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a procesului de producție. Noi ne-am propus ca anul acesta să realizăm din sectorul zootehnic venituri de aproximativ 1 milion de lei. Și n-a fost un an dintre cei mai buni, nici pentru animale. Totuși sperăm să depășim cu mult această sumă. Asta pentru că unele producții planificate (carne și lapte) le-am depășit pînă acum.
ION SPATARELU 
președintele G.A.C.

din comuna Gheorghe Doja, 
raionul Slobozia

MP IHTINI
nevoie de constructori ? Să recomande consiliilor de conducere tineri care să-i ajute pe zidari, pe dulgheri să urgenteze terminarea construcțiilor. E nevoie de procurat materiale din resurse locale, de transportat cărămizi, lemne, de săpat gropi pentru fundații ? La toate aceste munci necalificate să fie mobilizați atîți tineri cît este nevoie pentru ca treaba să se facă în cel mai scurt timp. E nevoie de îmbulgărit, de lipit ? Fetele pot da un prețios ajutor.Este și aceasta una din căile prin care putem contribui la dezvoltarea șeptelului proprietate obștească, la creșterea productivității animalelor.

EXPERIENȚA
MAI BINE

Contribuția tinerilor constructori
Dincoace do brațul 

argintiu al Borcii se 
profilează albe, în 
zarea nesfîrșită a Bă
răganului, noile con
strucții zootehnice a- 
le gospodăriei colec
tive „I. P. Pavlov“ 
din comuna Fetești: 
un grajd, o materni
tate pentru scroafe, 
două hale pentru pă
sări.

Cînd am intrat pe 
poarta mare a colec
tivei, ne-am întîlnit 
cu membrii echipei 
de construcții. Cei 
8 tineri care lucrea
ză în echipă sînt con
duși de colectivistul 
Stroe Nicolae.

— Pînă la 1 no
iembrie avem în plan 
să terminăm și o ca
meră pentru un incu

bator de 5 000 de 
ouă, iar pînă la 20 
noiembrie vom con
strui un saivan pen
tru 1000 de oi — 
ne spune dînsul.

La construcțiile fă
cute pînă acum s-au 
folosit’ cu chibzuință 
materiale din resurse 
locale: stuf, paie,
lemn din defrișări.

GH. NIȚU

ÎNAINTATA-
FOLOSITĂ !

n regiunea Plo
iești trebuie să se 
construiască in a- 
xst an 1 066 adă
posturi -pentru a- 
nimale. Din aces
tea mai mult de

o treime sînt terminate sau în 
diferite stadii de construcție. 
Rezultate mai bune s-au obți
nut pînă acum în raioanele 
Rm. Sărat, Teleajen, Buzău. 
Printr-o chibzuită organizare 
a muncii de-a lungul întregu
lui an, prin procurarea din 
vreme (în mare parte din re
surse locale) a materialelor ne
cesare, în multe gospodării co
lective din aceste raioane la 
construcțiile zootehnice s-a 
putut lucra într-un ritm in
tens, fapt care a dus la darea 
lor în folosință la timp. La a- 
ceasta, o contribuție impor
tantă au adus-o și tinerii co
lectiviști. De exemplu, în
gospodăria colectivă din co
muna Mihălceni, raionul Rm.

Sărat lucrau mulți tineri care 
se calificaseră pe diferite șan
tiere din țară ca zidari, dul
gheri, fierari etc. Ei au fost 
recomandați de organizația de 
bază U.T.M. să lucreze în bri
gada de construcții a gospo
dăriei colective. Buni gospo
dari, meșteri pricepuți, avînd 
din timp pregătite materialele 
necesare prin grija consiliului 
de conducere, aceștia au reu
șit să termine într-Un timp 
scurt construcțiile prevăzute 
în planul de producție al gos
podăriei lor și apoi, din ini
țiativa organizației de partid, 
au plecat să-i ajute și pe ve
cinii lor, colectiviștii din Voe- 
tinu. Dăscălești și din alte co
mune.
La Dăscălești și Bălești, ti

nerii, alături de vîrstnici, au 
contribuit la valorificarea re
surselor locale pentru asigu
rarea unor materiale de con
strucții. De exemplu, din stuf, 
paie de secară și de grîu au

Grajdul la care lucrează acum brigada de constructori de la 
G.A.C. din Otopeni-București n-a fost prevăzut In plan.~ Șeptelul 
s-a mărit însă mult și colectiviștii de aici s-au grăbit să asigure 

adăposturile necesare animalelor proprietate obștească.
Foto: I. CUCU

fost confecționate plăci aglo
merate care înlocuiesc cu suc
ces țigla.

Folosirea unor astfel de ma
teriale a făcut posibil ca la 
cele ■ 297 de obiective zooteh
nice din raionul Rm. Sărat să 
se realizeze economii in va
loare de peste 40 la sută din 
costul prevăzut în devize.

In alte raioane ca Mizil, 
Buzău, Ploiești construcțiile 
zootehnice sînt însă mult ră
mase în urmă și nu se acordă 
atenția cuvenită valorificării 
tuturor resurselor locale, deși 
există suficiente posibilități.

Analizînd acum două zile în 
urmă situația asigurării adă
posturilor necesare animalelor 
proprietate obștească, biroul 
comitetului regional de partid 
Ploiești a subliniat că organi
zațiile U.T.M. din gospodăriile 
colective pot aduce o impor
tantă contribuție la urgenta
rea ritmului construcțiilor, la 
descoperirea și punerea în va
loare a tuturor resurselor de 
materiale.

S-a arătat, de exemplu, ci 
tn aceste zile, cînd lucrările

din cîmp se apropie de sfîrșit, 
majoritatea tinerilor pot fi 
mobilizați la procurarea de 
material lemnos prin defrișa
rea unor perdele de protecție 
necorespunzătoare și a unor 
pilcuri de arbori; pot ajuta la 
scoaterea și transportul pietri
șului și nisipului, la lipirea 
grajdurilor cu pământ, la să
parea gropilor pentru fundații 
etc.

Sînt sarcini importante, care 
trebuie să stea în centrul a- 
tențici comitetului regional și 
comitetelor raionale U.T.M. 
Există o experiență bună des
pre care am amintit; ea tre
buie larg popularizată în toate 
organizațiile de bază U.T.M. 
Comitetele raionale U.T.M. să 
ajute mai mult organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. să și-o în
sușească, să o aplice, să ini
țieze acțiuni valoroase cu ti
neretul.

Pe această cale tinerii pot 
contribui într-o importantă 
măsură la terminarea tuturor 
construcțiilor zootehnice pînă 
la sfîrșitul lunii octombrie.

N. BARBU
I. TEOHARIDE

Un nou grajd pentru animale a fost recent ridicat de colectiviștii din Drăgăneșli-Olt, regiunea Argeș. Ei au confecționai r.: .'î gidi, 
»ii procurat prin valorificarea resurselor, locale . numeroase alte materiale reducînd astfel pre|ul de cost al construcției.

- Foto : AGERPRES

ARITMETICĂ SIMPLĂ
Pe dreapta șoselei, 

nu departe de Podul 
lloaiei, se arată privi
rilor un șir de con
strucții noi, aliniate fru
mos, pe care abia 
s-a uscat varul. Sînt 
ale gospodăriei colec
tive din comuna Du- 
meșîi, raionul lași ; 3 
grajduri a cîte 100 de 
vaci, o magazie de 
cereale cu o capacitate 
de 35 vagoane, o 
maternitate pentru 
scroafe, o îngrășăto-

rie pentru porci, o 
casă a îngrijitorilor. 
Acest grup de con- 
struefii a apărut aici 
într-un timp foarte 
scurt. Paralei cu cele
lalte munci, colecti
viștii din Dumeștj au 
acordat atenfie și con- 
struefiilor zootehnice. 
Toți cei 12 membri ai 
echipei de construc
tori sînt tineri. Con
stantin Atănăsoaie, Ște
fan Dorneanu, Mihai 
Roșu, Voicu Roșu,

Constantin Luca — iată 
doar cîfiva dintre ei.

La chemarea orga
nizației de partid și a 
consiliului de condu
cere al gospodăriei, 
în ajutorul echipei de 
constructori au venit 
și alfi colectiviști, prin
tre care foarte multi 
tineri. Repartizați pe 
lucrări, unii s-au dus 
într-un pîlc de pădu
re care trebuia defri
șat și au tăiat, au fa
sonat pe loc și au

transportat materialul 
lemnos necesar, alții 
au săpat pămînt.ul și 
au ajutat la confecțio
narea chirpicilor, pe 
care conductorii de 
atelaje i-au dus la lo
cul construcțiilor. Pe 
urmă, cîteva săotă- 
mîni, pe rînd, echio« 
alcătuite în mare par
te din tineri au aiutat 
la săpăturile necesare 
pentru turnarea funda
ției, la nivelarea tere
nului. Alte echipe au

cărat apa și au aju
tat constructorilor la 
efectuarea celorlalte 
lucrări necalificate,

Toamna a sosit. Ea 
a găsit toate construc
țiile gata pentru a-și 
primi „locatarii“. A- 
ceasfă activitate rod
nică la care tinerii 
au contribuit din plin, 
a adus gospodăriei 
însemnate economii. 
Preful de cost al u- 
nui grajd calculat pe 
cap de animal, a fost

redus cu 140 de lei 
fafă de cel planificat. 
Înmulțiți această eco
nomie cu 100 de ani
male (cîte intră în
tr-un grajd) și rezulta
tul înmulfiți-l iarăși cu 
3 (numărul grajdurilor 
construite). Numai la 
aceste trei obiective 
s-a cheltuit din fondu
rile gospodăriei cu 
42 000 de lei mai pu
țin decît prevedea pla
nul.

C. SLAVIC

Sînt rezerve de* timp și de materiale■ ectoarele zootehnice ale celor 26 gospodării colective din raionul Ilia, au cunoscut în cursul acestui an o dezvoltare deosebită. Numărul bovinelor, a crescut față de anul 1961 de la 3 852 de capete la 5 770, al ovinelor de la 8 800 la 11 200, iar al porcinelor de la 1460 la 2160 (matcă).Iată de ce era necesară construirea unor noi adăposturi.în întregul raion au fost planificate să se termine în anul acesta 12 grajduri, 30 de maternități pentru scroafe, 4 îngrășătorii pentru porci, 14 saivane, 20 de hale pentru păsări în afară de numeroase magazii, pătule, remize etc.Sîntem aproape de sfîrșit de an. Este, deci, un moment potrivit pentru a vedea stadiul în care se află înfăptuirea acestor planuri de construcții.Ne aflăm în satul Boz. Gos

podăria colectivă a luat ființă doar cu un an în urmă, adică în 1961. Cu toate acestea, realizările colectiviștilor de aici în domeniul construcțiilor zootehnice sînt lăudabile. La marginea satului, în apropierea cîmpului acoperit cu pășune și a unui rîu, se înalță un grajd pentru 100 de taurine, o maternitate pentru 25 de scroafe, o hală pentru 500 de păsări, o magazie pentru 30 vagoane de cereale etc.— Pentru aceste construcții, spune tînărul inginer agronom Liviu Ardeleanu, colectiviștii au confecționat 250 000 de bucăți de cărămidă, au tăiat și fasonat 140 metri cubi de lemn, au scos din carieră și au transportat sute de metri cubi de piatră și alte materiale. La toate aceste acțiuni: confecționatul cărămizilor, spartul și transportul pietrei, la săparea gropilor pentru fundații au luat parte întotdeauna numeroși tineri.La fel de buni gospodari

s-au dovedit și colectiviștii din Lăpușnic, Fintoag, Dobra, Bacea, Săcămaș, Șoimuș și din alte comune și sate.Vecin cu Bozul, despre care am vorbit la început, este satul Brănișca. Gospodăria colectivă de aici are și ea condiții deosebite pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Deocamdată acest sector numără, printre altele, 106 bovine și 138 de ovine. El însă va crește tot mai mult. De aceea și colectiviștii din Brănișca și-au propus să construiască anul acesta un grajd pentru 120 de bovine, o maternitate pentru 15 scroafe, un coteț pentru 500 de păsări etc. Cu toate că gospodăria colectivă din Brănișca are aceleași condiții ca cea din Boz, rezultatele sînt mult deosebite. La Brănișca, din construcțiile a- mintite mai sus nu s-a început niciuna, deși toate trebuiau de acum să fie terminate.

S-a turnat doar fundația la grajd și nici aceasta în întregime. Materialele, în cea mai mare parte, au fost procurate. Se impunea numai ca, odată lucrul început, să nu fie oprit pînă cînd construcțiile nu erau. în întregime gata. Printr-o mai bună organizare a muncii (așa cum a fost Ia gospodăria colectivă din Boz) lucrările puteau continua într-un ritm susținut chiar în condițiile vîrfurilor de campanie. în această privință tinerii colectiviști puteau aduce o importantă contribuție. Exista de acum o experiență bună. La confecționarea cărămizilor, la zidirea lor pentru ars, la transportarea nisipului și a altor materiale au participat mulți tineri. Organizația de bază U.T.M. putea să-i mobilizeze în continuare la construcțiile zootehnice pentru a ajuta la pregătirea mortarului și a altor materiale. Pe lîngă faptul că ar fi fost a- sigurate brațe de muncă su

ficiente, mulți dintre acești tineri ar fi deprins și unele meserii.Mult rămase în urmă cu construcțiile zootehnice sînt și gospodăriile colective din Tisa, Bîrsău, Chimindia, Hărău, Ohaba și altele.Din cele 12 grajduri planificate a se construi anul a- cesta în gospodăriile colective din raionul Ilia, patru se mai găsesc încă de-abia la fundație, iar două la zidărie. Din cele 30 de maternități planificate, 12 nici nu au fost începute, iar 3 se găsesc de- abia la fundație. Din cele 14 saivane numai 6 au fost terminate, iar 6 nici nu au fost începute. Există însă suficiente condiții ca toate acestea să fie terminate înainte ca timpul să devină nefavorabil lucrului. Pentru aceasta este necesar mai întîi să fie repartizate în fiecare gospodărie colectivă mai multe forțe de muncă, mai multe atelaje la construcții. Posibilități sînt,

pentru că o mare parte a muncilor din cîmp se apropie de sfîrșit. Apoi se impune mai multă inițiativă, mai mult spirit gospodăresc în procurarea materialelor. Trebuie valorificate cu mai multă chibzuință resursele. locale, așa cum au procedat colectiviștii din Boz, Lăpușnic etc. La urgentarea ritmului construcțiilor o contribuție importantă o pot aduce organizațiile de bază U.T.M. din G.A.C. Mobilizînd la lucrările necalificate (transportul materialelor, săparea gropilor pentru fundații, pregătirea mortarului etc.) un număr corespunzător de tineri, constructorii vor putea lucra mai repede și adăposturile necesare animalelor proprietate obștească vor fi gata mai devreme.
LAL ROMULUS 

corespondentul „Scînteii tine
retului“ pentru regiunea 

Hunedoara.

Mergînd prin regiunea Argeș, Ariciul i-a întîlnit 
în multe locuri pe constructorii din gospodăriile colec
tive lucrînd intens la adăposturile pentru animale. La 
G.A.C. din Ciofrîngeni, de pildă, colectiviștii au con
struit mai multe grajduri decît planificaseră, deoarece 
șeptelul s-a dezvoltat peste prevederile planului.

Dar, desigur, în drumul lui Ariciul a întîlnit și cazuri 
ca cel de la gospodăria colectivă din Băseni, raionul 
Costești, unde din toate construcțiile zootehnice pla
nificate (un grajd, un saivan, o maternitate pentru 
scroafe) a început să se ridice abia un grajd, dar și 
construcția lui este tărăgănată.

Sau ca la gospodăria colectivă din Ionești, unde unul 
din grajduri, a cărui construcție a fost terminată, nu 
poate fi încă folosit pentru că n-are ferestre. Tinerii 
constructori Popa O. Ion, Popa O. Marin, Popa O. Au
rel, Păun Ion, Dumitru C. Ene și alții, au părăsit lu
crul pe motiv că au treburi personale de făcut.

ÎN RAID Brigadierul : — Să facem acum repartizarea : Joiana, grajdul nr. 1, Martinica, grajdul nr. 2, Dumana, grajdul nr. 3...Două vaci: - Să cerem să ne repartizeze pe amîndouă la un loc... J — ...Și la iarnă cînd or veni să ne ceară lapte, o să le dăm și noi tot așa: azi puțin, mîine puțin.., — Dacă or veni să ne întrebe de ce am luat ferestrele de la ei de acasă, o să le spunem și noi că asta este o treabă care ne privește „personal“.
Desene: M. CARANFIL



PORNIND

DE LA FAPTE
im să asigurăm o 
«trînsă legătură cu 
viața a problemelor 
studiate ? E o în
trebare — care 
cred că frămîntă 
pe fiecare propa

gandist acum, la începutul nou
lui an de învățămînt politic al 
U.T.M.

La un seminar care s-a ținut 
la cabinetul de partid, un vechi 
propagandist, de partid și cu 
multă experiență spunea : „Pe 
cursanți trebuie să-i ajutăm să 
tragă concluzii practice pentru 
activitatea lor din 
fiecare problemă 
studiată în cerc.”

Rezultă de aici 
necesitatea unei 
8trîn8e legături 
cu viața a învă
țământului politic. 
A fost o perioadă cînd am crezut 
că a face legătura cu viața și mun
ca tinerilor este suficient să a- 
daug la sfîrșitul expunerii o sea
mă de cifre și date despre mersul 
producției, 
înainte de la 
Luîndu-se 
în cuvîntul lor la dezbateri pro
cedau la fel. Devenise o regulă 
la un moment dat, ca la sfîrșitul 
discuției, indiferent despre ce ar 
fi fost vorba, tinerii să spună : 
„Eu mi-am îndeplinit luna a- 
ceasta norma cu atît la sută”.

Se poate vorbi în asemenea 
împrejurări despre adevărata și 
mai ales fireasca legătură cu 
viața, a celor studiate în cerc ? 
Din discuțiile metodice avute la 
cabinetul de partid mi-am dat 
seama că nu.

Ce am făcut pentru a schimba 
lucrurile ? Cred că se va înțele
ge mai bine dînd cîteva exemple.

Bunăoară, discutînd despre 
partid, despre rolul său condu
cător, am insistat ca tinerii sa 
înțeleagă metodele, formele prin 
care e asigurată conducerea de 
către partid. Unul dintre 
cursanți a vorbit despre dreptul 
de control pe care îl dă statutul 
P.M.R. organizațiilor de partid 
din întreprinderile industriale. 
Tinerii au vorbit despre măsu
rile stabilite de organizația de 
partid pentru bunul mers al 
producției. Discutînd în felul a- 
cesta, fiecare dintre noi a tras 
concluzii clare î în primul 
rînd de a îndeplini cu toată 
conștiinciozitatea sarcinile puse 
de organizația de partid în fața 
colectivului nostru. Vorbind 
despre partid, am discutat pe 
larg despre înaltele trăsături 
moral-politice ale comunistului.

Cînd a trebuit să discutăm în 
cerc despre frumusețile și bogă
țiile patriei m-am gîndit mult 
Ia metoda expusă de un propa
gandist mai vechi, în cadrul 
unor dezbateri metodice care au 
avut loc la cabinetul de partid. 
Este vorba de o călătorie pe 
harta. Trecînd. pe hartă de Ia o 
regiune la alta, s-a discutat ce 
obiective s-au construit în anii 
noștri pe acele meleaguri,

Semnarea 
unor acorduri 

între R. P. Romînă 
și Republica Arabă 

Unită

Zilele acestea, la Școala medie nr. 7 din Capitală a avut loc o adunare pionierească în care cei 
mai buni școlari ai clasei a lll-a A au primit, într-un cadru festiv, cravata de pionier, lată-i în fo

tografie pe noii pionieri. p0fo . AGERPRES

Intre 10 și 15 octombrie 1962 au 
avut loc la București tratative 
tre delegațiile guvernamentale 
Republicii Populare Romîne și 
publicii Arabe Unite, în urma 
rora s-au semnat un Acord comer
cial de lungă durată și un Acord 
de plăti de lungă durată.

Potrivit listelor de mărfuri con
venite, volumul schimburilor din
tre cel două țări urmează să 
crească în 1963 cu peste 30 la 
sută față de 1962.

R. P. Romînă va exporta : pro
duse petroliere, produse din lemn, 
mașini și utilaje, otel beton, pro
duse chimice, zahăr și alte mărfuri, 
iar R.A.U. va livra bumbac, fire 
și textile de bumbac, orez etc.

Din
Gogu Rădulescu, ministrul comer
țului
R.A.U. dr. Abdel Moneim el Kais- 
souny, ministrul finanțelor și pla
nificării.

mai deosebite 
gîndit mult la a- 
și am folosit-o și

locuri 
există, 
ceastă 
noi.

Cum am 
discutat mult 
obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului, insistînd 
în mod special asupra Oueștiului 
de azi, asupra dezvoltării care 
a luat-o regiunea noastră. Apoi 
am mers mai departe. Rea
litatea de astăzi am pus-o 
față în față 
nomică a 
regimului

pitorești 
M-am 

metodă

procedat ? Am 
despre realizările

Tribunapropagandistului
luate cu o zi mai 

maistrul secției, 
după mine, și tinerii

mai departe, 
astăzi am 

cu situația eco- 
Moldovei din anii 

burghezo-moșieresc, 
am discutat despre 
viața oamenilor 
din acele timpuri, 
am făcut compa
rații pe bază de 
cifre și fapte. 
De aici a izvorît 
în mod firesc con

cluzia că dezvoltarea economică 
a țării, a regiunii noastre este 
un rezultat al politicii înțelepte 
a partidului nostru de industria
lizare socialistă, de dezvoltare e- 
conomică a tuturor regiunilor ță
rii. Tot atît de firească a fost și 
întrebarea : Cum contribuim noi 
la dezvoltarea bogățiilor patriei? 
Lucrăm într-o unitate economică 
nouă și modernă. De munca fie
căruia dintre noi depinde înde
plinirea ritmică și la toți indicii 
a planului, ridicarea continuă a 
calității produselor.

Aș vrea să mai dau un singur 
exemplu, într-una din lecții s-a 
discutat mai pe larg despre pa
triotismul socialist. în dezbate
rile din cerc tinerii au adus 
multe exemple luate din cărțile 
de literatură citite de ei. Era 
o adevărată întrecere între ei 
în a discuta. La un moment dat 
am pus întrebarea : care este 
prima îndatorire patriotică a 
unui tînăr muncitor ? Au răs
puns aproape cu toții completîn- 
du-se reciproc : Să-și iubească 
întreprinderea în care muncesc, 
să lupte cu toată forța, cu toată 
capacitatea, ca marca fabricii 
sale să se bucure de aprecierea 
unanimă. Dezbaterile parcă prin
seseră noi aripi. Și dacă ar tre
bui să aducem la același numi
tor concluzia fiecărui cursant, 
ea ar putea fi exprimată astfel î 
stă și în puterea mea să contri
bui pentru a ridica tot mai mult 
prestigiul întreprinderii, este de 
datoria mea să fac acest lucru.

Evident, se mai pot folosi și 
alte metode ca studiul din 
cerc să se facă într-o strînsă le
gătură cu viața. In acest 
an de învățămînt în care 
conduc tot un cerc „Să ne cu
noaștem patria socialistă“ am să 
mă străduiesc să mi le îmbogă
țesc. Repet însă : tot timpul voi 
avea în vedere, prin exemplele 
pe care le voi da, necesitatea de 
a-i ajuta pe tineri să interpre
teze fenomenele de la locul lor 
de muncă în spiritul învățăturii 
partidului nostru, să-i ajut să 
tragă concluzii concrete pentru 
activitatea lor practică .

NICOLAE IRIMIA 
propagandist — Combinatul 

Chimic Borzești

FLORENȚA ALBU

NOCTURNĂ
Noaptea, tîrziu, 
cînd e atîta liniște încît, 
încordîndu-te, 
deosebești pasul egal al orelor ;

Noaptea, tîrziu,
cînd poți auzi razele stelelor, 
prin ani-lumină străbătlnd pînă la tine }

Noaptea, tîrziu,
cînd toate sînt atît de aproape șl atît de departe, 
tu însuți iiindu-ți astiel,
încît te silești, 
cunoscîndu-te ;

Noaptea, tîrziu,
cînd rătnîn numai răspunderile 
de gardă,
pe șantierul laborioaselor noastre idei, 
mi se pare că aud undeva o hidrocentrală 
care transiormă fluviul
celor mai umane eforturi și vise.

A. I. ZÀINESCU

partea romînă a semnat

exterior, iar din partea

Tovarășul Gheorghe Apostol, prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., a primit marți la amiază la Consiliul de Miniștri pe A. P. Boikova, membră a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., membră a Comisiei centrale de revizie a P.C.U.S., secretar al Comitetului orășenesc de partid din Leningrad, I. D. Andreev, A. D. Djagarian, A. P. Ștein,

I. M. Perfilov, R. S. Emțova, A. G. Abutidze, membri ai delegației Asociației de prietenie sovieto-romîne care se află în țara noastră cu prilejul sărbătoririi Lunii prieteniei romîno-sovietice.Au participat tovarășii Constanța Crăciun, Uie Murgu- lescu, P. Niculescu-Mizil, Marin Florea Ionescu,întrevederea a decurs *ntr-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)
(Agerpres)

MARIN IANCU NICOLAE

CÎNTEC
pentru Maia Kristalinskaia, cunoscuta solistă a postului 
de radio Moscova, ale cărei cîntece sînt închinate prieteniei 

popoarelor.
Cîntă Maia,
O fată de departe...
Peste munți, peste cîmpii, peste ape 
Glasul ei tulburător de limpede străbate. 
Gintă Maia,
Și aud prin văzduh 
Șipotul apelor Volgăi, 
Lanuri de pîine 
întinse cît zările
Pe stepa azurie-a Ucrainei.
Cîntă Maia despre pace și fericire, 
Despre cosmonautică și iubire. 
Despre poezia nespusă a vieții. 
Despre copii, despre visuri,
Despre pustiuri devenite grădini, 
Despre oameni, despre prietenie. 
Despre mîinile lor care se împletesc în 
Ca spicele răsărind din același pămînt. 
Cîntă Maia I
Ce adine și ce limpede 
Și cît de departe în inimi 
Glasul tău, ca o undă,

COR DE TRACTORIȘTI
Toamna, cîmpiile nu rămîn singure. 
Toamna, cîmpiile nu mai au nopți — 
Cum nu mai au nopți în văzduhul înalt 
îndrăgostiți! —
Unul rămas în priviri celuilalt.

Noi am rămas în cîmpiile toamnei, 
sub lună.

Lingă oțelul brumat al tractoarelor 
Fluviul brazdelor proaspete, pline, 
Aleargă Ia țărm! și revine 
La rădăcina seminței de grîu 

adine —

''ih

Aici unde stelele-n clinchet se trîng. 
Aici, unde soarele și ploile — albastre 
Galbene talazuri de spice ridică și, în 

ele.
Cerul întins al privirilor noastre.

(Agerpres)
Cîfeva minute de gimnastică înaintea începerii lucrului sînt reconfortante.

Foto: N. STELORIAN

Voleibaliștii noștri 
în turneul final 

al campionatelor 
mondiale

Aseară în ultima zi a preli
minariilor campionatelor mon
diale de volei echipa mascu
lină a R. P. Romîne a jucat 
la Leningrad cu selecționata 
R. P. Ungare. După o luptă 
spectaculoasă voleibaliștii ro- 
mîni au terminat victorioși cu 
scorul de 3—2 (12—15; 8—15; 
16-14; 15—4; 15—6). Echipa 
romînă s-a clasat pe primul 
loc în grupa a Il-a prelimi
nară de Ia Leningrad, cîștl- 
gînd toate întâlnirile susținute. 
Voleibaliștii romîni s-au ca
lificat astfel pentru turneul 
final.

(Urmare din pag. I)multe produse. Exemplul său a fost urmat în întregul sector, în întreprindere. La propunerea tinerilor din această echipă s-au recalculat mai științific rețetele canalelor de alimentare, posibilitatea utilizării mai depline a pietrelor de polizor ca și așezarea mai corectă a formelor. A existat deci interesul unanim pentru calitate și economii. Și rezultatele ? S-au eliminat maselo- tele ceea ce înseamnă că zilnic se economisesc 162 kg de metal, (necesarul pentru 12 piese diferite). Reducerea diametrului culelej de alimentare cu 3 mm. a condus la e- conomii zilnice de circa 2 kg metal. Adunînd numai rezultatele lunii septembrie reiese că datorită aplicării experienței înaintate s-au realizat din această cantitate de materie primă 342 de piese în plus.Reducerea procentului de rebuturi dat luna de peste

ÜN STÜÔNSÀ

CALITATEA
tați de către utemiștii și tinerii din sector. S-a creat — și cu ajutorul postului utemist de control — o opinie puternică împotriva lipsei de răspundere, a lucrului de mîntu- ială. Organizația U.T.M. nu s-a oprit însă aici. La propunerea ei, tinerii care obțineau rezultate mai slabe în producție au fost repartizați să lucreze alături de fruntași. De asemenea, majoritatea tinerilor din sector au fost mobilizați și au participat la cursurile de ridicare a calificării și cele de specializare, în cadrul cărora s-a pus un sebit pe calitatea

buie să se afle și felul cum păstrează tinerii utilajele. In mare parte acestea sînt și deteriorarea lor va influența negativ asupra economiilor, calității, în final — asupra prețului de cost.
noi

accent deo- produselor.și la linia diverse a trecută o economie 2 600 kg. de metal. Să luăm linia exemplu —

O manifestare a prieteniei romîno-sovietice
în cadrul manifestărilor consa

crate Lunii prieteniei romîno-so
vietice, mărfi după-amiază a avut 
loc la Casa prieteniei romîno- 
sovietice o întilnire a membrilor 
delegației Asociajiei de prietenie 
sovieto-romîne cu oameni ai mun
cii din Capitală, organizată de 
Consiliul General A.R.L.U.S.

Au luat parte Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, acad. Petre Constanți, 
nescu-lași și Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinți ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., conducători ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de cultură, 
un mare număr de reprezentanți 
ai oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei.

Au fost de față G. E, Cebota- 
riov, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, și membri ai Ambasadei.

Tov. Marin Florea Ionescu, după 
ce a adresat un călduros salut 
oaspeților, a arătat că pentru oa
menii muncii din țara noastră 
prietenia și solidaritatea frățească 
cu popoarele sovietice reprezintă 
o tradiție scumpă,

Luînd cuvîntul, A. P. Boikova,

conducătoarea delegației sovieti
ce, a transmis, în numele Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne, 
în numele tuturor oamenilor so
vietici, un frățesc salut cetățenilor 
patriei noastre. Vorbitoarea a ară
tat că, în timpul vizitelor făcute 
în R. P. Romînă, membrii delega
ției au avut prilejul să se con
vingă încă o dată de succesele 
poporului romîn, obținute sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn în opera de construire a 
socialismului. Ea a relevat că a- 
ceste succese contribuie la -dez
voltarea și întărirea forței socia
lismului. La înapoierea în (ara 
noastră, a spus A. P. Boikova, 
vom vorbi oamenilor sovietici 
despre hărnicia poporului romîn, 

cu 
fost

despre prietenia și căldura 
care delegația noastră a 
întîmpinată pretutindeni.

Participanfii la întilnire au ma
nifestat călduros pentru prietenia 
de nezdruncinat romîno-sovietică.

Artiști ai Teatrului de Operă și 
Balet și ai Teatrului de operetă 
au prezentat apoi un program ar
tistic

(Agerpres)răsună !

(Urmare din pag. I)

cetăți

...Noi am rămas în cîmpiile toamnei, 
sub lună.

Lingă oțelul brumat al tractoarelor. 
O dragoste — ori poate-un vis — păti

maș ne adună
Și ne împarte lumina
Ogoarelor.

Informații
Cu prilejul organizării la Bucu

rești a Expoziției industriale bri
tanice, marți 
pitală lordul 
Comitetului 
promovarea 
și sir Leslie 
ședințe al aceluiași comitet.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa. au fost prezenți Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț a R.P. Romîne, și acad. 
Andrei Oțetea, vicepreședinte al 
grupului parlamentar romîn pen
tru relații de prietenie Romînia- 
Anglia, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

seara au sosit în Ca- 
Boothby, președintele 
parlamentar 
comerțului

Plummer,

pentru 
est-vest, 
vicepre-

• Marți membri ai orche
strei simfonice „Gewandhaus“ 
din Leipzig, care se află în 
turneu în țara noastră, au fă
cut o vizită la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
unde au fost primiți de Virgil 
Florea și Ion Moraru, 
președinți i 
întrevedere 
funcționari 
C.S.C.A.

vlce-
ai Comitetului. La : au fost de față și 

superiori din(Agerpres)

la Timișoara... Mă gindesc la 
trista peregrinare de altăda
tă a oltenilor cobilițari prin 
marile orașe. Cobilița — po
reclită de ironia ascuțită a 
olteanului „aparat de ridi
cat“, a lăsat locul macaralei 
uriașe care înalță case.

Cei zece tineri coborîți din- 
tr-un sat din raionul Oltețu, 
locuiesc într-un cămin mo
dern, cu băi și cu încălzire 
centrală. Seara citesc cărți, 
dumineca se duc la film. Tînă- 
rul Papa Ion, 
următoarele: 
mult meseria, 
și peste orele 
judec de unul singur 
făcut și dacă am făcut bine. 
Privesc zidurile drepte și mă 
gindesc că e bine. Iubesc mult 
și fotbalul. La cincizeci de 
metri de aici e terenul de fot
bal. Acum cîteva zile juca 
Știința, echipa noastră favo
rită. Tare aș fi vrut să fiu la 
meci. Se auzeau glasurile mii
lor de spectatori. Dar eu și 
ceilalți munceam înainte. E- 
ram vreo cinci sute pe șan
tier. Cred că toți sînt pasio
nați ai fotbalului. Munceam insă încordați. Ridicam blocul. 
Atîția oameni așteaptă blocul 
acesta. Ne cam scurma la ini
mă că nu sîntem în tribune. 
Turnam însă beton, mînuiam 
mistriile, și spuneam în gînd : 
hai, Știința“.La numai cîteva 
metri de șantierul nr. 12, se 
află alt șantier, nr. 14. Aici se 
construiește centrul universi-

îmi povestea 
„Îmi iubesc 

Cîteodată stau 
de lucru ca să 

ce-am

tar din Timișoara. Urc pe pa
lierul trei. Iată amfiteatrul, 
in trepte. E plin de muncitori 
care îl înalță, îi dau formă, 
îl desăvîrșesc. Peste puțină 
vreme alți muncitori și fii de 
muncitori vor asculta aici 
cursurile profesorilor. Pe ce
lălalt palier, vor fi laboratoa
rele. Deocamdată n-au uși și nici ferestre măcar. Sînt nu
mai ziduri și cofraje. Văd însă 
de pe acum sutele de studenți 
în halatele albe, făcînd expe
riențe în încăperile acestea. 
Dincolo vor fi sălile de 
cursuri. Lingă mine se opre
ște un tînăr. E utemistul Ba- 
loș Alexandru. Un tînăr mic 
de statură, blond și cu ochi 
albaștri. Are 22 de ani, și e 
inginer constructor. A termi
nat în 1961 facultatea de con
strucții din Timișoara și de 
cîteva luni e om de nădejde

al șantierului, 
atît de tînăr, 
urcat atei în joacă, asemenea 
unui copil. Și totuși, el are 
contribuția sa în ridicarea a- 
cestui centru universitar.
*El însuși student pînă acum 

cîteva luni, simte o mîndrie 
legitimă că i s-a încredințat 
sarcina de a construi un cen
tru universitar modern, în care 
studenții vor avea, și datorită 
aportului său, condiții minu
nate de învățătură.

Da, Timișoara se înnoiește 
mereu. Orașul parcurilor și al 
podurilor capătă din zi în zi 
o înfățișare tot mai modernă. 
In forfota zilnică a pietonilor 
de pe stradă, recunosc pe 
acești tineri îndrăgostiți ai 
înălțimilor, care dau eleganță 
orașului și umplu cu entuzias
mul lor tradiționala melanco
lie a bătrînei toamne.

Mă uit la el. E 
încît parcă a

ECONOMIILE

Pe ecranele Capitalei

tor, cu discuțiile. Dacă le-am aduna, am găsi în ele posibilități foarte mari pentru creșterea productivității muncii, pentru îmbunătățirea calității și realizarea de economii. A-dunările generale U.T.M., raidurile postului utemist de control (care după părerea noastră a făcut lucruri foarte bune, dar în unele cazuri lipsite de continuitate) trebuie să se ocupe îndeaproape, și în mod permanent, de întărirea disciplinei, de felul în care tinerii exploatează și întrețin utilajele. Există aici toate condițiile ca să se aplice, la fiecare loc de muncă, inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladimirescu” din Capitală. Trebuie luate deci măsuri pe această linie, pentru dezvoltarea spiritului organizatoric și gospodăresc la tineri.Da locul său de muncă fiecare tînăr stăpînește o avere: mașina, materialele, experiența înaintată, munca sa. Cu a- jutorul comuniștilor, sub îndrumarea organizației U.T.M., ei trebuie să descopere căile care să-i ajute să o valorifice cît mai bine.Sîntem în cel de-al patrulea trimestru al anului. Trebuie depuse eforturi susținute în fiecare sector și atelier pentru ca planul să fie realizat exemplar la toți indicii. Colectivul de aici are o bogată experiență, are muncitori buni, harnici, inimoși și va reuși cu siguranță să înlăture neajunsurile care creează greutăți în lupta pentru realizarea de produse superioare, la un preț de cost cît mai scăzut.

O producție a studioului „Mosfilm”. Film distins cu Ma
rele premiu „Globul de cristal” la Festivalul internațional 
al filmului de la Karlovy-Vary 1962.

Scenariul: Daniil Hrabrovițki, Mihail Romm. 
Regia : Mihail Romm.
Imaginea : Gherman Lavrov. 
Muzica : D. Ter-Tatevosian. 
în rolurile

LAVROVA, 
NIKOV.

etc. Un lucru nu s-a făcut însă pînă acum. Au venit din școlile profesionale anul acesta 140 de absolvenți, unii mai bine pregătiți, alții cu o calificare mai slabă. Pentru ei s-a făcut prea puțin. Era necesar ca acum, la mijlocul lunii octombrie, să fie pregătite toate condițiile pentru deschiderea unor noi cursuri de ridicare a calificării. Din păcate nu s-a făcut nimic.Pe de altă parte, unele neajunsuri se datoresc slabei îndrumări pe care o primesc tinerii din partea unor maiștri. Sînt cazuri cînd maiștri ca Mircea Antochi, Gheorghe Cazacu, Mircea Miron se ocupă prea puțin de tineri, nu iau măsuri corespunzătoare pentru preîntîmpinarea rebuturilor.

încă neglijent. Să luăm un exemplu. Constantin Bantaș a rebutat 180 de șuruburi. La producția totală a sectorului asta ar părea un fleac. Așa să fie ? Să facem un calcul sumar : 25 kg de metal irosit, 60 de lei manoperă suplimentară pentru remanieri, regia — nici mai mult nici mai puțin — 180 de lei. Total — circa 300 de lei. Și e doar un exemplu, Ce s-ar întâmpla dacă toți tinerii ar lucra asemenea lui Bantaș?Sume însemnate se cheltuiesc cu remanierile. Aici se ridică o problemă. In prezent acestea nu se evidențiază contabil, deci practic nu se știe ce efect au asupra prețului de cost. Este necesar ca direcțiunea fabricii, conducerea sectorului, să găsească posibilități în acest sens.Problema nr. 1 este deci calitatea produselor. De ce există lipsuri în acest domeniu, cum se pot ele înlătura ? în primul rînd este vorba de insuficienta pregătire profesională a unor muncitori. Sînt muncitori care nu știu să citească corect desenul, nu respectă deci cotele, toleranțele, semnele de calitate. De aici rebuturi, remanieri, pagube. E drept că au existat și aici cursuri de ridicare a calificării, s-au ținut conferințe

principale : ALEXEI BATALOV, TATIANA 
INNOKENTI SMOKTUNOVSKI, N. PLOT-

inCum stau lucrurile sectorul II mașini-unel- te ? De la început trebuie spus că există aici foarte mulți muncitori care lucrează cu spirit de răspundere. Printre aceștia se află și tinerii G'heorghe Panait, Gheorghe Ilioaie, Anton Brudaru. Mișcarea de inovații s-a dezvoltat mult în acest an și, cu toate greutățile create de asimilarea unor noi produse (datorită reprofilării), colectivul a reușit să facă lucruri bune. Cu toate acestea prețul de cost la unele produse, deși a scăzut mult față de anul 1961, se menține peste cifra planificată. Sînt cîteva cauze care au dus la această situație; depășirea normelor interne de consum, a costurilor de regie determinate de calitatea slabă a unor lucrări și de randamentul scăzut al muncii.în primele 9 luni coeficientul de rebut admis a fost depășit pe sector. Sînt tineri ca Marian loniță, Pavel Mancă, Constantin Gheorghian, Cezar Sîrghi și alții care lucrează
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un cămăși-cilindri.Aici rebutul poate fi redus cu 50 la sută. Asta înseamnă economii anuale suplimentare de circa 300 000 lei. Iată o problemă de care trebuie să se ocupe mai mult organizația U.T.M. : să urmărească respectarea de către toți tinerii a prescripțiilor tehnologice. Mai sînt cazuri cînd se folosesc miezuri rupte, rame necorespunzătoare, cînd se toarnă forțat și fonta curge, sau cînd piesele cad rebut din cauză că la formare nu se lasă suficiente lufturi. în a- tenția organizației U.T.M. tre-

interesant și instruc- să vorbim despre ceste tiv anume a făcut organizația U.T.M. de aici pentru antrenarea fiecărui tînăr în acțiunea de reducere a prețului de cost. Adunările generale au dezbătut deseori contribuția tinerilor la îmbunătățirea calității produselor. A fost larg generalizată experiența fruntașilor Dumitru Marcu, Vasile Dascălu II, Gheorghe Văleanu. Tinerii mai slab calificați sau care lucrau neglijent au fost dispu-

Spuneam că ponderea cea măi mare în depășirea prețului de cost la unele produse o au costurile ridicate de regie. Ele sînt influ- iențăte și de lipsurile nemotivate din procesul de producție, întârzieri și învoiri, de nefo- losirea deplină a timpului de lucru, cu atît mai mult cu cît aici se lucrează în regie. Sute de minute pierd tinerii Gheorghe Tudor, Constantin Stafie, Iancu Butnaru și alți tineri cu plimbările inutile prin sec-
O producție a studiourilor „Mosfilm", după o povestire 

a lui Mihail Șolohov
Film de aventuri, înfățișînd isprăvile cu totul deosebite ale 
micului Mișka. In rolurile principale: VOVA SEMEONOV, 

D. NETREBIN, V. BURLAKOVA



Vizita solilor 
poporului romin 

in India
(Urmare din pag. I)

capitala de la Agra la Delhi, 
datorită temperaturii prea ri
dicate. Fortul construit din 
piatră roșie are o circomferin- 
ță de 2,4 km, iar zidurile de 
apărare care îl înconjoară au 
o înălțime de peste 20 de 
metri. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer. și Corneliu Mănescu 
au vizitat pe rînd o serie de 
curți interioare, porți, mos
chee, săli de audiență etc. 
Conducătorii statului romîn se 
opresc îndelung în așa-numi- 
tul palat al oglinzilor, con
struit în întregime din mar
mură și avînd mici oglinzi 
convexe dispuse în spatele 
unei dantelării fine din piatră 
în motive orientale. In mo
mentul vizitării palatului se 
aprind numeroase luminări a 
căror lumină tremurătoare re
flectată de miile de oglinzi 
convexe dau un aspect fee
ric, de basm. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer își ex
primă admirația față de meș
teșugul de care au dat dovadă 
constructorii anonimi ai aces
tei opere de artă. Vizitatorii 
ajung în fața unei spărturi 
cu marginile înegrite în zidul 
neîntrerupt al fortului. Este 
urma unui obuz tras în 1857 
de artileria engleză împotriva 
unui grup de răsculați shipai, 
care își găsiseră aici refugiul.

Conducătorii de stat romîni 
se îndreaptă apoi spre renumi
tul monument Taj Mahal, 
construit tot de Sahjakan în 
memoria soției sale Mumbaz- 
Mahal, vestită pentru frumu
sețea ei, care a murit în vîrstă 
de 39 de ani. Pentru a-i păstra 
memoria, împăratul a ordonat 
ridicarea unui mausoleu din 
marmură albă, încrustată cu 
pietre semi-prețioase, una din 
principalele minuni arhitecto
nice ale lumii, care cu multe 
sute de ani în urmă a fost 
descris ca un „vis de marmu
ră conceput de titani și fini
sat de bijutieri“.

Pînă la mausoleu, vizitato
rii au străbătut o curte inte
rioară unde au admirat șiruri 
de lacuri de o simetrie per
fectă încadrate de chiparoși, 
dispuși pe marginea a două 
alei. In spatele aleilor se pro
filează vegetația luxuriantă a 
unui parc tropical. Contrastul 
între albeața marmurei mau
soleului și culorile vii ale ve
getației înconjurătoare produc 
admirație. Marmura albă dă 
mausoleului un aspect diferit 
la diferite ore ale zilei. In 
zori, monumentul este scăldat 
într-o lumină difuză cenușie, 
La apusul soarelui marmura 
are irizări trandafirii, iar 
noaptea, cînd strălucește luna, 
apare într-o lumină palidă, 
gălbuie. Se aud cîteva note 
ale unei vechi melopee indie
ne. Ecoul pare a se răsfrînge 
de pretutindeni. Ghizii expli
că vizitatorilor romîni că pa
latul este în așa fel construit 
incit ecoul să persiste 17 pînă 
la 20 de secunde.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau-

rer și Corneliu Mănescu s-au 
oprit îndelung asupra diverse
lor detalii ale acestui monu
ment unic, dînd o înaltă 
apreciere măiestriei sale nea
semuite.

Înainte de plecare, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ur
mărit felul în care un bătrîn 
indian, încrusta cu 'multă mi
gală flori din pietre semi-pre
țioase și scoică, în plăci sub
țiri de marmură. Astfel el 
demonstra vizitatorilor cum 
au lucrat constructorii mauso
leului.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a strîns mina bătrî- 
nului indian, autentic repre
zentant al poporului, urmaș și 
emul al celor 20 000 de con
structori anonimi care au lu
crat timp de 17 ani la ridica
rea Taj Mahalului.

La încheierea vizitei, con
ducătorii statului romîn au 
mulțumit gazdelor pentru pri
lejul care le-a fost oferit de 
a cunoaște mai îndeaproape 
minunata artă a poporului in
dian.

Apoi coloana de mașini ofi
ciale s-a întors la reședința 
„Circuit House“.

★
Cuvîntarea rostită de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej la marea 
întrunire cetățenească din Banga
lore organizată în cinstea condu
cătorilor de stat romîni își gă
sește un larg ecou în paginile 
presei indiene. Ziarul „Deccan 
Herald“ publică sub titlul „Ca
lea negocierilor va asigura 
menținerea păcii“ ample extra
se din cuvîntare. „Președin
tele romîn, dl. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a chemat luni pe con
ducătorii de state — scrie ziarul 
— să dea dovadă de înțelepciune, 
răbdare și perseverență în ve
derea soluționării pe calea nego
cierilor a problemelor ce le stau 
în față“.

„Deccan Herald“ acordă, de a- 
semenea. o mare atenție celor 
spuse de președintele Consiliului 
de Stat a| Republicii Populare Ro
mîne cu privire la colaborarea 
dintre Republica Populară Romînă 
și Republica India și cu privire 
la succesele noastre în diferite 
domenii

Printre alte ziare care publică 
relatări asupra cuvîntării tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej se 
numără „Hindu”, din Madras, 
unde a apărut o corespondență 
din Bangalore în legătură cu în
tîlnirea cetățenească din sala mu
nicipalității acestui oraș. Cores
pondența poartă titlurile : „Trata
tivele — calea cea mai reală“, 
„Apelul președintelui romîn".

lin articol al tovarășului 
CHivii stoica publicat 

in „Izvcstia"
MOSCOVA. — La 16 octom

brie, ziarul „Izvestia“ a publi
cat, sub semnătura tovarășu
lui Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncito
resc Romin, un articol despre 
însemnătatea Programului a- 
doptat de Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S.----- •-----  •
„0 mare personalitate 

muzicală“
VIENA 16 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, 
maestrul George Georgescu a 
dirijat două concerte ale Fi
larmonicii din Viena, cu care 
s-a deschis stagiunea oficială 
a acestei orchestre. Concertele 
au avut loc în cadrul festivi
tăților aniversării a 150 de 
ani a societății muzicale 
„Musikverein“.

Aproape toate ziarele au
striece publică cronici muzi
cale în care elogiază arta in
terpretativă a lui George 
Georgescu și scot în evidență 
aportul deosebit pe care el l-a 
adus în realizarea acestor 
concerte.

In ziarul „Die Presse" se 
spune printre ele : „Cel care 
a avut menirea de a saluta 
publicul cu ocazia începerii 
noii stagiuni muzicale și cel 
care în același timp a dirijat 
acest concert a fost George 
Georgescu din România, o 
mare personalitate muzicală, 
maestru cu metode dirijorale 
deosebite și cu o bogată expe
riență în viața muzicală".

Sesiunea Adunării
Generale a O.N.U.NEW YORK 16 (Agerpres). Luînd cuvîntul în Adunarea Generală a O.N.U., în continuarea discuțiilor generale, reprezentantul Mexicului. Pa- dilla Nervo, a cerut puterilor nucleare să cadă de acord ca ziua de 1 ianuarie 1963 să fie ziua încetării experiențelor nucleare și să semneze un tratat cu privire. la interzicerea pentru totdeauna a experiențelor cu armele atomice.Toate celelalte state membre ale O.N.U. trebuie să ajute pe reprezentanții puterilor nucleare să ajungă la un acord în ce privește data încetării experiențelor, a declarat Pa- dilla Nervo, care a asigurat pe delegați că Mexicul nu va admite niciodată să se aducă arme nucleare pe teritoriul lui, și va sprijini principiul creării de zone denuclearizate în diferite părți ale lumii.Ministrul afacerilor externe al Nigeriei, Vachuku a declarat că țara sa nu poate rămî- ne liniștită pînă ce ultimul centimetru pătrat al pămîntu- lui african nu va fi eliberat de opresorii imperialiști.

în Comitetul nr. 3
Cuvintarea delegatului 

R. P. Romîne
NEW YORK 16. - Dc la 

trimisul Agerpres, C. Rădu- 
canu: Comitetul nr. 3 al 
O.N.U. pentru problemele so-

ciale, umanitare și culturale 
dezbate in ultimele sale șe
dințe partea din raportul 
Consiliului Economic și So
cial care privește activitatea 
Comisiei sociale și a Comisiei 
populației, precum și a Birou
lui Națiunilor Unite pentru 
chestiuni sociale. Dezbaterile 
de pînă acum au scos in evi
dență necesitatea urgentă a 
intensificării acțiunilor pen
tru asigurarea progresului e- 
conomic și social și creșterea 
bunăstării popoarelor.

In ședința din 16 octombrie 
a Comitetului a luat cuvîntul 
delegata Republicii Populare 
Romîne Dina Cocea-Bredi- ceanu. Subliniind că proble
mele sociale și economice 
nu-și pot găsi soluția decit în 
cadrul relațiilor pașnice inter
naționale, vorbitoarea s-a re
ferit la imensele posibilități 
care s-ar deschide progresului 
social în lume ca urmare a de
zarmării generale și totale. 
„Numai o singură zi dacă 
s-ar sista fabricarea arma
mentelor s-ar obține fonduri' 
pentru construirea a 50 de 
mii de case moderne“ — a spus 
delegata R.P. Romîne. Refe
rindu-se la metodele experi
mentate în țările socialiste în 
domeniul planificării, Dina 
Cocea-Brediceanu a expus cî
teva din caracteristicile eco
nomiei naționale ale Republi
cii Populare Romîne, subli
niind echilibrul armonios din
tre ramurile economiei, dintre 
producție și consum, ritmul 
susținut și dinamic de creș-

tere a venitului național, a- 
meliorarea continuă a nivelu
lui material și cultural al 
populației.

Trecînd la examinarea 
chestiunii locuințelor și a dez
voltării urbane, reprezentanta 
R.P. Romîne a citat exemple 
din situația gravă care carac
terizează condițiile de locuit 
în numeroase țări, subliniind 
că construcția de locuințe tre
buie să stea la baza oricăror 
programe naționale de dezvol
tare economică și socială. Ea 
a prezentat comitetului o am
plă imagine a modului cum 
poporul romîn a făcut față 
problemelpr edilitare și fru
moasele rezultate obținute în 
domeniul urban și sanitar, a- 
rătînd că Republica Populară 
Romînă este gata să pună la 
dispoziția țărilor interesate 
experiența cîștigată.

------ o------

peniru tineret, inaugurat

la Moscova

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
TASS transmite: La 15 oc
tombrie, la Moscova a fost 
inaugurat un nou post de ra
dio „Iunosti”. Emisiunile sale 
vor fi dedicate tineretului din 
uzine și tineretului studios, 
elevilor din cursul superior. în 
fața microfonului vor lua cu- 
vîntul cunoscuți oameni de 
știință, ingineri, oameni de 
artă și tineri muncitori.

„O nouă confirmare a principiului 
coexistenței pașnice"MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS transmite : La 16 octombrie la Ambasada Finlandei din Moscova a avut loc un dejun în cinstea președintelui Republicii Finlanda, Urho Kaleva Kekkonen, care se afla la odihnă în U.R.S.S.Președintele Kekkonen a declarat că a avut luni „o convorbire foarte interesantă” cu Nikita Hrușciov.Referindu-se la întîlnirea pe care a avut-o cu N. S. Hrușciov anul trecut la N'ovosibirsk, președintele Finlandei a spus că această întîlnire și evoluția care a urmat i-au întărit și mai mult convingerea că 

„putem și mai departe rezolva 
toate problemele care apar în 
relațiile noastre, în confor
mitate cu interesele celor

două țări pe baza încrederii 
reciproce”. Drept exemplu grăitor Urho Kekkonen a citat recentul acord cu privire la arendarea către Finlanda a părții sovietice a canalului Saimaa.în cuvîntarea pe care a rostit-o, N. S. Hrușciov, a declarat : „Aș dori să remarc 
cu satisfacție, domnule pre
ședinte, că după fiecare întîl
nire nouă înțelegerea reciprocă 
dintre noi crește și se apro
fundează”.Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a spus că 
„există toate motivele de a 
considera încheierea acordu
lui cu privire la canalul Sai
maa drept un mare succes al 
colaborării țărilor noastre, o 
nouă confirmare a principiilor 
ooexistenței pașnice”.

Guvernul R. A. Yemen 
controlează întreaga tară

SANAA 16 (Agerpres). — „în Yemen, noul guvern controlează întreaga țară. El se bucură de sprijinul majorității populației“, scrie corespondentul ziarului „Indian Expres" din capitala Yemenului.Corespondentul descrie în amănunțime întîlnirea lui As-Sallal cu șeicii triburilor. „Mi s-a permis să asist la Palatul democrației, în cabinetul primului ministru As-Sallal, cînd acesta și El-Baidany, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, i-au primit pe șeici. în discuțiile purtate, primul ministru a subliniat necesitatea unității în condițiile în care dușmanii Yemenului, cu sprijinul englezilor, încear-

U.R.S.S. La Șantierele navale din Herson se construiește vasul 
oceanic de mare tonaj „Kasnaia Presnea“.

Foto: TASS-MOSCOVA

că să se amestece în treburile țării.Șeicii au făgăduit să sprijine noul guvern și l-au asigurat pe primul ministru că nu vor admite nici un fel de amestec străin.Sub președinția primului ministru Abdalah As-Sallal, scrie corespondentul, cei 500 de șeici au ținut o ședință comună la care au creat Consiliul național al apărării compus din 180 de șeici. Acestui consiliu i s-a încredințat organizarea apărării la frontierele amenințate de Arabia Saudită.SANAA 16 (Agerpres). — După cum a anunțat postul de radio Cairo, la 15 octombrie a avut loc o ședință a Consiliului comandamentului revoluționar al R. A. Yemen sub președinția primului ministru și comandantului suprem al forțelor armate ale Yemenului, Abdallah As-Sallal. Consiliul a adoptat hotărîri importante, din care una prevede formarea detașamentelor de

luptă ale gărzii naționale în regiunea orașului Taiz și la frontierele de sud ale republicii.Consiliul a hotărît să doteze aceste detașamente cu armament modem.CAIRO 16 (Agerpres). — După cum anunță săptămîna- lul „Rosa El Youssef“, care apare la Cairo, la cererea Iordaniei Anglia a trimis în regiunea frontierei Arabiei Sau- dite cu Yemenul specialiști militari care cunosc dialectele beduinilor.Englezi îmbrăcați în uniforme de ofițeri beduini, trimiși din Iordania în regiunea frontierei Arabiei Saudite cu Yemenul, participă la luptele împotriva trupelor guvernului republican al Yemenului.Revista „Rosa el Youssef” scrie, de asemenea, că S.U.A., Anglia și Arabia Saudită exercită presiuni asupra unor țări în special asupra Marocului și Libiei, pentru a le convinge să se abțină de la recunoașterea noului guvern al Yemenului.
Primul an scolar 

in Algeria independentă
ALGER 16 (Agerpres). — La 15 octombrie a început primul an școlar în școlile Algeriei independente. Aceasta este o mare victorie a poporului al- gerian.în primăvară O.A.S.-iștii și-au pus în aplicare planul lor diabolic : au distrus școlile și universitatea din Alger, au nimicit laboratoarele. în- tr-un scurt timp trebuiau refăcute școlile, pregătit utilajul, organizat recensămîntul elevilor. începutul anului școlar depindea și de sosirea învățătorilor și profesorilor din Franța.Datorită perseverenței guvernului algerian și sprijinu-

lui dat de organizațiile progresiste din Franța, precum și datorită solidarității țărilor arabe, în școlile elementare din Algeria 60 la sută din învățători au și început să predea. O parte din profesori vor veni din Franța, o altă parte va fi pregătită în Algeria.în fața școlii algeriene stau sarcini importante : este necesar să se elaboreze noi programe de învățămînt. înainte, toate obiectele erau predate în limba franceză ; limba arabă era predată ca o limbă străină. Acum, se studiază problema introducerii treptate a limbii arabe ca limbă de predare.

Printre oamenii sovietici
mpreună cu un grup 'de peste 50 de 
studenți romîni, am petrecut două 
săptămîni pe meleagurile Uniunii So
vietice. O neuitată excursie. Abia a- 
cum, la întoarcerea în patrie, am reu
șit să-mi string, să-mi orînduiesc im
presiile. In zilele excursiei ne-a fost

imposibil să facem acest lucru. Gîndul nostru era 
unul singur : să vedem cit mai mult, să cunoaștem 
cit mai mult. Fiecare lucru ne aducea farmecul 
noutății, dar, în același timp, și bucuria întîlnirii 
cu locuri familiare, despre care am citit și am as
cultat atît de multe relatări. Aproape că ne era 
ciudă pe ceas ; l-am fi dorit mai îngăduitor cu 
acei care vin să viziteze Uniunea Sovietică, să-i 
cunoască mai îndeaproape pe oamenii sovietici. 
Dar, din păcate n-a fost deloc îngăduitor. Dimpo
trivă. Timpul a trecut uluitor de repede. Am văzut 
atît de mult și, totuși, foarte pufin.

★
Prima cunoșfinfă în Moscova au fost largile ma

gistrale, cu circulația amețitoare a mașinilor. La 
început, eram dezorientați. Ghidul ne însoțea pre
tutindeni. Curînd însă, ne-am familiarizat cu Ca
pitala Uniunii Sovietice ; cunoșteam arterele prin
cipale, pe care le-am străbătut, nu odată, pentru 
a vedea și revedea locuri dragi.

întîlnirea cu Piața Roșie — pe care o cunoșteam 
atît de bine din imaginile cinematografice — a 
fost emoționantă. Privind-o, ne gîndeam că ne 
aflăm în locul în care poporul sovietic își sărbăto
rește toate marile evenimente. Ne imaginam ulti
mul eveniment pe care Piața Roșie l-a găzduit : 
primirea „gemenilor“ cosmonaut!. In gînd, am 
transmis cosmonauților o caldă strîngere de mînă 
centru fapta lor. eroică și am urat poporului so-

vietic, deschizător de drumuri in cercetarea spa
tiilor interplanetare, cele mai sincere felicitări.

La expoziția unională ne-am oprit îndelung ; 
străbătînd-o, aveam senzația că facem o călătorie 
prin republicile unionale. Turistul care vine în Uni
unea Sovietică simte o imensă bucurie că poate 
cunoaște — înmănunchiată în cele 307 pavilioane, 
plasate pe cîteva sute de hectare, în inima țării — 
Moscova — întreaga Uniune Sovietică. In limba
jul cifrelor, în imaginea celor peste 100 000 de 
exponate am găsit exprimate grandioasa dezvol-

tru, alcătuit din studenfi, aștepta nerăbdător întîlnirea 
cu studenții sovietici. Deși citisem atît de mult 
despre universitatea ce se înalță, ca un gigant, pe 
colinele lui Lenin, văzînd-o am rămas uluiți. Trăiam 
senzația că sîntem într-.un palat cu proporții de 
gigant. Imaginile atît de familiare ale vieții stu
dențești, chipurile studenților care iradiau tinerețe 
și optimism, fot ce înfîlneam în calea noastră prin 
labirintul culoarelor din marmură albă și roșie, 
prin sălile de cursuri și laboratoare — totul ne 
dovedea că ne aflăm într-o universitate sovietică.. NOTE DE DRUM

tare a industriei, agriculturii și culturii sovietice, 
marea grijă a statului sovietic, a Partidului Comu
nist pentru ca viața omului sovietic să fie fericită.

La sfîrșitul vizitei prin expoziție, ca o concluzie 
la tot ceea ce am văzut, am poposit la Pavilionul 
„Academia Cosmos“. Trăiam sentimentele unor 
exploratori ; odată cu primul satelit, cu primele 
ființe vii, cu primul cosmonaut, cu cel de-al doilea 
și, în sfîrșit, cu cei doi gemeni cosmonauți, am 
pătruns și noi în spațiile interplanetare.

Am vizitat, firește, Universitatea „Lomonosov“. 
Era un prilej minunat de a tace cunoștință cu viața 
universitară a Uniunii Sovietice, pe care universitatea 
moscovită o ilustrează atît de perfect. Grupul nos-

La începutul vizitei, credeam că vom vedea în
treaga universitate ; temerară iluzie. Acest oraș 
universitar nu poate fi cunoscut nici măcar în 
cîteva luni, darmife în cîteva ore. Nu pridideam 
nofînd : corpul central — 31 de etaje ; 39 de clă
diri anexe a cîte 17 etaje, care, laolaltă, însu
mează un ansamblu arhitectonic admirabil ; 22 000 
de încăperi; 5 754 sînt camere de locuit pen
tru studenți și 184 de apartamente pentru cadre 
didactice; 50 000 de pomi plantați în imensul 
parc-laboralor al universității. Un oraș I Aici în
vață, trăiesc 24 000 de studenți, care au la înde- 
mină totul : săli de cursuri, de seminarii, labora
toare și grădini botanice, săli de sport, bazine de

Recent 4000 de muncitori ojelari 
belgieni din Clabecq au declarat 
grevă și au demonstrat pentru 
mărirea salariilor. In fotografie : 
Un aspect din timpul demon- 

strafiei.
Declarația lui Ben BellaNEW YORK 16 (Agerpres).— TASS transmite: Luînd cuvîntul la un post de televiziune american, Ben Bella, primul ministru al Republicii Democrate Populare Algeria, a declarat că țara lui este nemulțumită de existența pe teritoriul ei a unor baze franceze pentru experiențe nucleare și că ea urmărește schimbarea acestei situații. „Din nefericire, a spus el, e- xistă încă baze nucleare în Sahara. Socotim, desigur, că aceasta este o problemă foarte importantă și ea este discutată pe larg”.Referindu-se la politica externă a guvernului său, Ben Bella a subliniat că Republica Algeria va urma o cale proprie, promovînd o „politică dinamică” de neangajare.Trecînd la problema relațiilor Republicii Algeria cu ce

lelalte state arabe, Ben Bella a arătat că are încredere în unitatea culturală și spirituală a lumii arabe, întemeiată

pe un patrimoniu comun. „U- nitatea politică însă, a subliniat el, este o problemă cu totul diferită. Nu sînt adept al unui bloc arabo-musulman. Sînt împotriva ostracizării politice sau religioase a oricui”.Analizînd problemele interne care stau în fața tinerei Republici Algeria, Ben Bella a spus că guvernul său acordă în primul rînd atenție problemei reformei agrare și „limitării tuturor privilegiilor”. Primul ministru a adăugat că „lichidarea analfabetismului, a foametei și vagabondajului, precum și a- sigurarea cu lucru a 2 milioane de șomeri față de o populație de 10 milioane de locuitori, vor impune, probabil, elaborarea unui program de economii severe”.Ben Bella a comunicat în încheiere că intenționează să facă o vizită în Cuba pentru a traduce în viață principiul stabilirii relațiilor de prietenie cu toate țările.

Noi masuri represive 
in VenezuelaCARACAS 16 (Agerpres). — în cursul unei cuvîntări radiodifuzate, președintele Ve- nezuelei, Romulo Betancourt, a anunțat că a cerut Curții supreme a Venezuelei să interzică Partidul comunist și Mișcarea revoluționară de stìnga. Punerea în afara legii a acestor partide, a spus Betancourt, va lipsi pe deputății lor de imunitatea parlamentară.Agenția U.P.I. arată că noua măsură represivă vine după o serie de alte măsuri asemănătoare și de dată recentă, ca suspendarea garanțiilor constituționale, introducerea cenzurii și interzicerea activităților politice.

PE SCURT«
MOSCOVA. — Reprezentan

ța comercială a R. P. Romîne 
la Moscova și direcția mare
lui magazin universal „G.U.M.” 
din capitala sovietică au or
ganizat luni seara prezentarea 
modelelor de confecții ale Fa
bricii de confecții și tricotaje 
București.

Moscoviții vor putea ur
mări prezentarea de modele 
rominești în tot cursul acestei 
săptămîni.

SOFIA. — La 16 octombrie 
a fost deschisă la Galeriile 
Naționale din Sofia expoziția 
romînească de artă decorativă 
teatrală.

înot, magazine. Familia universitară, formată din 
studenți de toate rasele și culorile, veniți din 
întreaga Uniune Sovietică și din nenumărate țări 
ale lumii, își petrece aici studenția fără nci o grijă. 
Și-o petrece în universul științei atît de armonios 
îmbinată cu practica, cu realitatea. Și-o petrece în 
universul prieteniei, al înțelegerii în numele acelo
rași idealuri : progresul, pacea, fericirea.

încercam să adunăm numărul studenților din 
institutele moscovite. Am renunțat însă, și am apelat 
la cifra globală pe care ne-o notasem : peste 
2 600 (ÎOO de studenți sînt în facultățile Uniunii So
vietice. Ghidul nu ne-a dat răgaz să ne gîndim la 
semnificația acestei cifre. Avea pentru noi alte și 
alte noutăți : să ne vorbească despre proiectele 
celei de a doua părți a universității, care va de
veni astfel, în curînd, cel mai mare institut de în- 
învățămînt superior din Europa. Clădirea rezervată 
noii biblioteci științifice a universității va fi cea 
mai mare bibliotecă universitară din lume : va nu
măra 11 000 000 de volume.

Fiecare amănunt din universitate te îndeamnă la 
Învățătură, la studiu. Un Îndemn la care faptele 
răspund.

Ne-am despărțit cu strîngere de inimă de uni
versitate, de studenții sovietici pe care i-am în- 
tîlnit la curs, în sala de sport, în fața standurilor de 
cărți, în sălile clubului. Ne-am luat rămas bun, cu 
acest prilej și de la Moscova, pe care am pri
vit-o de la înălțimea etajului 24. O panoramă ad
mirabilă I Simțeam cum bate pulsul înnoirii în 
imensa Moscovă, pulsul inimii țării sovietice.

*
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APE SCURT
La deschiderea expoziției 

au fost prezenți N. Alexeev, 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, reprezentanți ai 
Ministerului Invățămîntului 
și Culturii ai Uniunii artiști
lor plastici, pictori, ziariști.

Au fost de față Ștefan Nor- 
ris pictor scenograf la Tea
trul Național „I. L. Cara- 
giale“.

MOSCOVA. — Institutul 
pentru problemele Africii de 
pe lingă Academia de Științe 
a U.R.S.S. pregătește îndru
marul enciclopedic în două 
volume „Africa“. Primul vo
lum al enciclopediei, care se 
află deja sub tipar, va apare 
la sfîrșitul acestui an.

Amplul articol introductiv 
al îndrumarului enciclopedic 
tratează despre istoria, eco
nomia, cultura și etnografia 
popoarelor continentului afri
can. Urmează apoi 250 artico
le dedicate popoarelor Africii 
și reprezentanților lor cei mai 
remarcabili din antichitate 
pînă în zilele noastre. Aceasta 
este cea mai completă cule
gere de date științifice despre 
talentatele popoare ale con
tinentului african, popoare 
chemate să joace un rol de 
seamă în istoria mondială.

NEW YORK. — Statele 
Unite au amînat cu 24 de ore 
încercarea de a lansa în di
recția Lunii nava cosmică 
„Ranger-5“.

Agenția Associated Press

arată că motivul amînării lan
sării navei cosmice „Ranger- 
5” l-au constituit unele de
fecțiuni descoperite în timpul 
verificării interiorului navei 
cosmice.

Agenția arată că lansarea 
se va efectua, probabil, în di
mineața zilei de 17 octombrie.

HONOLULU. — Agenția 
Reuter anunță că explozia 
nucleară la mare înălțime, 
care urma să fie efectuată în 
noaptea de luni spre marți 
deasupra insulei Johnston din 
Pacific, nu a putut avea loc. 
Racheta „Thor”, care trans
porta dispozitivul nuclear, a 
trebuit să fie distrusă prin te
lecomandă la șase minute 
după lansarea sa din cauza 
unei „deficiențe de funcțio
nare".

Aceasta a fost a cincea în
cercare americană de a efec
tua o explozie nucleară Ia 
mare înălțime : numai una, Ia 
8 iulie, a reușit.

PARIS. — In dimineața zi
lei de 15 octombrie s-a des
chis în mod oficial campania 
de pregătire a referendumu
lui, care va avea loc la 28 oc- 
torhbrie în Franța.

TOKIO. — Asociația japo
neză pentru dezvoltarea co
merțului internațional și alte 
organizații japoneze de comerț 
exterior s-au adresat guver
nului cerîndu-i, „să elaboreze 
măsuri mai eficiente pentru 
dezvoltarea comerțului cu ță
rile lagărului socialist“.

SOARTA UNUI „DAR"...
MOGADISCIO 16 

(Agerpres). — Ali
mentele oferite in 
„dar“ de către S.U.A. 
In luna martie au fost 
găsite alterate, au de
clarat organele ocro
tirii sănătății din ora-

șul Merka (Somalia 
de sud). S-a dat dis
poziție ca aceste ali
mente să fie aruncate 
in oceanul Indian.

După cum relatează 
agențiile de presă,

In orașul Berbera a- 
limentele trimise de 
S.U.A. au stat în port 
cîteva luni, deoarece 
locuitorii acestui oraș 
au refuzat să le pri
mească.


