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Părăsind teritoriul frumoasei dumneavoastră țări, la înapoie
rea în patria noastră, vă mulțumim încă o dată pentru grija și 
atenția cu care ne-ați înconjurat în cursul vizitei noastre și vă 
transmitem dumneavoastră și poporului birman cele 
urări.

mai bune

De pe bordul avionului special

Utemista Eugenia Crețu, operatoare textilisla la Uzinele de fibre 
sintetice Săvinești, nu are decît 18 ani. In colectivul ei de muncă 
ea este însă cunoscută ca o muncitoare cu experiență, fruntașă în 
producție, lat-o făcînd un control „din mers“ la firele pe care 

le execută. Foto : A. FOCȘA

In regiunea Olte
nia au fost execu
tate anul acesta lu
crări de îndiguiri 
și desecări prin 
care au fost redate 
agriculturii 1 615 ha. 
teren, iar alte 7 000 
ha. au fost apărate 
de inundații. In 
urma efectuării lu
crărilor de îmbună
tățiri funciare în

raza 
jiștea-Dobrești, 
exemplu, 
de inundațiile ape
lor Jiului 1 800 ha. 
Totodată, suprafața 
arabilă a gospodă
riilor colective din 
jurul acestor sate 
a crescut cu 416 ha., 
terenuri care for
mau fundul unor 
bălți.

In regiune se exe. 
cută noi lucrări de 
îndiguirj și desecări. 
In zonele comune
lor Lișteava-Beche- 
tu, Rastu-Negoiu- 
Bistrețu și Brato- 
voești-Teascu lucră
rile se apropie de 
sfîrșit. Prin termi
narea lor se vor a- 
para de inundații 
circa 16 000 ha.

și-au încheiat vizita în Birmania
lncheindu-și vizita făcută în 

Birmania la invitația genera
lului Ne Win, președintele 
Consiliului Revoluționar, luni 
dimineața, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, îm
preună cu tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, au plecat pe 
aerului 
conduși 
ladon 
precum 
siliului Revoluționar și ai gu
vernului birman.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu și-au 
luat rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Rangoon, precum și de la 
înalții demnitari birmani pre- 
zenți pe aeroport.

O gardă militară a prezen
tat onorul. S-a intonat Imnul 
de Stat al Uniunii Birmane.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și generalul Ne Win 
au trecut în revistă garda de 
onoare. Apoi s-a intonat Im
nul de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

Generalul Ne Win a urat 
drum bun înalților oaspeți ro- 
mîni.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a 
mulțumit și l-a rugat pe ge
neralul Ne Win să transmită 
poporului birman urări de 
pace și prosperitate.

Generalul Ne Win și-a ex
primat speranța într-o apro
piată revedere.

La ora 7, ora locală, avionul 
a decolat.

calea 
spre patrie. Ei au fost 
la aeroportul Minga- 

de generalul Ne Win, 
și de membri ai Con-

O cerință obligatorie pentru îndeplinirea planului

CALITATEA PRODUSELOR

DECLARAȚIA COMUNĂ

La invitația președintelui Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane, Excelența Sa 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare Ro
mîne, împreună cu Excelența Sa Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, și însoțiți de Excelența Sa Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe, de 
membri ai Marii Adunări Naționale și per
soane oficiale ale guvernului romîn, au vi
zitat Uniunea Birmană între 20—22 octombrie 
1962. Din delegație au mai făcut parte domnul 
Valentin Steriopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și domnul Horațiu lancu, 
ambasadorul Republicii Populare Romîne în 
Uniunea Birmană.

In tâmpul vizitei, cei doi președinți au avut 
un schimb de vederi liber și deschis în pro
bleme de interes comun pentru guvernele și 
popoarele romîn și birman. Cei doi președinți 
au fost de acord că menținerea păcii mon
diale și stabilirea atmosferei de prietenie și 
înțelegere pe plan internațional constituie o 
răspundere primordială a conducătorilor de 
stat.

Ei și-au exprimat hotărîrea de a-și spori 
eforturile pentru rezolvarea pe calea trata
tivelor a tuturor problemelor internaționale, 
pentru a contribui la slăbirea încordării in
ternaționale și la asigurarea unei păci trai
nice în lume. Ei cheamă pe toți cei interesați 
să continue să manifeste chibzuință și spirit 
de răspundere și să-și dubleze eforturile pen
tru a rezolva aceste probleme prin discuții 
pașnice.

Cei doi președinți au fost de acord că, 
pentru a reda comunității internaționale at
mosfera de prietenie și de înțelegere, este 
esențial să se asigure dezarmarea generală, 
totală și efectivă. Ei consideră că totala in
terzicere a experiențelor nucleare în toate 
mediile, sub un control efectiv și care să 
lege toate statele ce posedă arma nucleară, 
constituie primul pas necesar spre dezarma
rea generală. Ei fac apel Ia toate statele care 
posedă arma nucleară ca, fără nici o întârzie
re, să adere la un astfel de acord cu privire 
la interzicerea experiențelor nucleare.

Cei doi președinți deplîng menținerea exis
tenței colonialismului în multele sale forme 
și manifestări. Ei fac apel la toate țările să 
sprijine lichidarea din societatea umană a 
acestui sistem nedrept, prin care o națiune 
asuprește pe alta și o exploatează în scopul 
și folosul ei propriu.

Cei doi președinți sînt de părere că fiecare 
națiune are dreptul deplin Ia autodetermi
nare, de a-și făuri propriul său destin pe 
baza propriilor sale convingeri și aspirații, 
fără nici un amestec străin.

Cei doi președinți au examinat, de aseme
nea, situația de rămînere în urmă a unei 
mari părți din populația lumii și au căzut 
de acord ca Republica Populară Romînă și 
Uniunea Birmană să coopereze în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și în afara a- 
cesteia pentru a îndemna guvernele intere
sate să acționeze în așa fel incit resursele

(Continuare în pag. a IV-a)

Ä
ecent, am vizitat 
Uzina de utilaj 
greu „Progresul" 
din Brăila. Aici, 
pe baza muncii 

I susținute a între
gului colectiv, 

primele 9 luni ale anului 
nul producției globale a 
îndeplinit în proporție 
101,7 la sută, iar al producției 
marfă cu 101,1 la sută. Cunos- 
cînd aceste rezultate s-ar pă
rea că toate 
ordine.

O analiză 
vedește încă 
sectoarele de 
cordat atenția cuvenită înde
plinirii tuturor indicilor de 
plan. La șapte dintre princi
palele sortimente sarcinile nu 
au fost realizate pe primele 
9 luni. Planul Ia osii mon
tate, de exemplu, a fost reali
zat în proporție de numai

în 
pla- 
fost 

de

lucrurile sînt în

mai atentă do- 
că nu în toate 

producție s-a a-
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Brigada 
culturală 

în mijlocul 
constructorilor
Brigada culturală a clubului 

Constructorul“ din Onești a 
prezentat recent pentru munci
torii din dormitorul 145 o sea- 
ră cultuT al~ distractiv a „De
toate pentru toți“. Jn^adrul 
căreia au 
programe 
și vîrsta 
broșura „9 
ce nSU5tii«W^- medicale, poe
zii și fabule din opera lui To- 
pîrceanu. , ,

Toate acestea au fost pre
zentate de către o formație a 
brigăzii, compusă din tinerii 
I. Creangă, Constantin Tom , 
Viorel Dumitriu și Constantin 
Plăvițescu. A urmat, în conti
nuare, filmul artistic „La în
ceputul secolului“. Brigada 
și-a propus să meargă și in 
alte secții, la club sau dormi
toare, pentru a organiza ase
menea seri distractive care 
s-au dovedit a fi primite cu 
interes de către muncitori.

cultural-distractivă

fost 
despre 
pămîntului 

întrebări, ! 
curiozități

prezentate 
originea 

i din 
9 răs 
tehni-

T. CONSTANTIN 
lăcătuș

92.3 la sută, la oțelul aliat în 
blocurj forjate pentru scule —
97.3 la sută etc. Uzina a ră
mas datoare și la unele sorti
mente cum sînt utilaje tehno
logice pentru industria chimi
că și utilaj pentru industria 
materialelor de construcții și 
refractare, creînd astfel greu-

rerea că aceasta a fost una 
din cauzele care au îngreunat 
desfășurarea normală a pro
cesului de producție. Dar nu 
este singura cauză și nici cea 
mai importantă. Principalele 
neajunsuri se află în uzină, în 
organizarea procesului de pro
ducție, în realizarea ritmică a

împiedicat realizarea sarci
nilor de producție la toa
te sortimentele au constituit-o 
tocmai rebuturile. Datorită 
depășirii procentului de rebu
turi la prelucrări mecanice, la 
rotărie, precum și la unele pro. 
duse turnate s-au irosit im
portante cantități de materii

Cum sînt realizați indicii planului de producție 
la Uzinele „Progresul“

tăți și altor întreprinderi cu 
care cooperează în realizarea 
sarcinilor de plan. Este ade
vărat că la existența acestei 
situații au contribuit și unele 
cauze obiective ; de pildă, în
târzierea cu care unii furni
zori au livrat materialele (dis
curile și bandajele de roți de 
la Combinatul siderurgic Re
șița). împărtășim și noi pă-

planului. Acest lucru este in
fluențat negativ și de menți
nerea unui procent ridicat de 
rebuturi la unele sortimente, 
printre care și la lingourile 
de oțel (de pildă, în luna sep
tembrie rebuturile au ajuns la 
3,58 la sută față de 2,20 la 
sută coeficientul admis). Și 
trebuie subliniat că una din 
cauzele principale care au
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Brăila
prime și manoperă. Aceasta 
a dus la imobilizarea de fon
duri, la micșorarea spațiilor 
de producție și la reducerea 
capacității de lucru a mașini
lor. Peste 80 la sută din to
talul rebuturilor la piesele 
prelucrate provin din depă
șirea cotelor de execuție și 
peste 54 la sută din rebuturile 
din secțiile calde (turnătorie

și forjă) sînt datorite abate
rilor de la prescripțiile teh
nologice.

Iată cîteva din cauzele care 
au dus la această situație. In 
ceîe mai multe din sectoa
rele de producție există o sla
bă asistență tehnică atît din 
partea maiștrilor cit și a in
ginerilor. Constructorul șef și 
tehnologul șef nu asigură în 
cele mai multe din cazuri do
cumentația tehnică completă. 
Controlorii tehnici care exe
cută verificarea pieselor tur
nate nu au la dispoziție de
sene. De asemenea, deși se în
tocmesc fișe care cuprind pla
nul de operații pentru lucră
rile ce se execută la prelu
crări mecanice, acestea

Ing. PAUL GROȘESCU 
VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Plăcui, ca și acasă. înfr-una din camerele Complexului studențesc din Cluj.

■
 iminența de toamnă

clujeană... Sirenele 
înalță pretutindeni 
în aer chemarea ia 
o nouă zi de mun
că. în orașul stu
denților de pe stra 

da Hașdeu, ceața și liniștea 
sînt încă imperturbabile. Cînd. 
iată, o dată cu primele raze de 
soare care străpung întunericul 
se aud primii pași. într-un unic 
și continuu șuvoi încep să se 
reverse de pe toate aleile — 
studenții. în cîteva minute, în
treg orașul răsună de cîntecc, 
freamătă de viață și tinerețe, 
în dimineața aceasta, primii 
care se îndreaptă spre uriașa 
cantină a complexului sînt „bo
bocii“ Institutului agronomic, 
grăbiți să ajungă mai de vreme 
la ferma didactico-experimen- 
tală CIuj-Mînăștur, unde ur
mează să efectueze prima lor zi 
de practică. Chipurile lor de 
adolescenți poartă emoția primei

lor întâlniri cu profesiunea pe 
care și-au ales-o. Voichița Cris- 
lescu, Maria Ciuchină, Adrian 
Grigorovici, Octavian Maximilian, 
Gheorghe Urziceanu — ca să ci
tăm numai cîțiva din cei 170 
de studenți ai anului I de la In
stitutul agronomic care se 
grăbesc la practică — sînt primii 
locuitori ai orașului pe care îi 
întâlnim. Le urmează Bota Ște
fan, care trece pe lîngă noi de- 
clinînd un substantiv pentru 
primul seminar de latină din 
viața lui de student. Iată-1 și pe 
Moișan Ioan din anul IV agro. 
nomie care face practică la 
Stațiunea experimentală „Paloc- 
say”... în timp ce-și leagă nă
frama în jurul chipului oacheș 
și surîzător, Taica Silvia din 
anul III chimie ne răspunde că 
se grăbește spre prima ei oră 
de laborator... Și asemenea lor, 
trec prin fața noastră spre can
tină și apoi spre marile amfitea-

tre, cei 5 600 de locuitori ai 
orașului studenților clujeni.

Se luminase bine de ziuă. Cele 
10 cămine ies din ceață, reliefînd 
liniile moderne și suple ale pere
ților și ferestrelor scăldate în 
soare. îmi imaginam cu aceleași 
culori, în memorie, macheta vi
itoare a acestui oraș care numai 
în trei ani se va îmbogăți cu 
încă 10 cămine. Atunci, toți stu
denții clujeni se vor muta aici, 
avînd un club al lor, magazine 
cu tot felul de produse și o nouă 
cantină nu mai puțin frumoasă 
ca aceasta care-și primește în 
fiecare zi oaspeții.

Așa începe o zi în orașul stu
denților din Cluj. Pînă Ia prînz 
aici domnește liniștea. Numai di
fuzoarele se mai aud cîntînd (ce 
păcat că orașul studenților nu 
are încă o stație de radioampli
ficare a lui, de unde să trans
mită programe speciale pentru 
studenți, ci este conectat Ia sta
ția de amplificare a Clujului)...

EXPOZIȚIA „INDUSTRIA 
REGIUNII CLUJ 

ÎN PLINĂ DEZVOLTARE
Recent în pavilionul din 

parcul orașului Cluj a fost 
deschisă expoziția intitulată: 
„Industria regiunii Cluj în 
plină dezvoltare“. La expoziție 
sînt expuse produse realizate 
de fabricile „Tehnofrig“, „Uni
rea“, Atelierele de reparat 
material rulant „16 Februa
rie“, Uzina de încălțăminte și 
pielărie „Ianoș Herbak“ și alte 
unități industriale.

Expoziția oglindește succe
sele obținute de oamenii mun
cii din regiunea Cluj în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le sînt trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

Colectivele de muncă ale în
treprinderilor sînt preocupate 
ca produsele obținute să fie 
de calitate superioară, la un 
preț de cost cît mai scăzut și 
să satisfacă cerințele mereu 
creseînde ale oamenilor mun
cii din țara noastră.

Expoziția se bucură de mult 
succes.

La panou! de onoare

JINfRI SOLfCTIVIȘTț,
V.fRUNTASL^

■

G. VASILE HADNAGY 
corespondent voluntar

Cantina complexului, care deser
vește 3 700 studenți, seamănă în 
aceste ore ale dimineții cu o 
uzină, iar în cămine se face cu
rățenie pînă cînd camerele stră
lucesc în soare ca paharele. Ore
le de după amiază au o viață o- 
bișnuită. Studenții se odihnesc, 
citesc o care, inundă sălile de 
lectură, se plimbă etc. Dar seara, 
orașul cunoaște un farmec deo
sebit. Atunci se întorc studenții 
de la cursuri. Aleile sînt pline 
de grupuri de studenți și stu
dente care discută, sînt inundate 
de lumina albastră a lămpilor 
cu neon, de cei care se grăbesc 
spre casa de cultură sau spre 
un cinematograf, de cei care se 
plimbă ținîndu-se de mină în 
numele tinereții și dragostei. 
Poate că farmecul serilor în 
acest oraș ar fi încă mult sporit 
dacă organizațiile U.T.M. ți aso
ciațiile studențești ar iniția o ac
tivitate mai vie în complex. Nici 
un afiș nu cheamă studenții la

e fețele lor citești bucuria, încrederea 'deplină în 
rezultatele muncii lor. Acest optimism, această 
siguranță își au izvorul în puterea gospodăriei colec
tive, în forfa cu care ea se dezvoltă necontenit.

Sînt patru utemiști fruntași din marea familie a co« 
'ectiviștilor din comuna Bălăria, regiunea București.

Să le facem cunoștința : Soare Militaru este conduc
tor de atelaj și tace parte dintr-o brigadă de cîmp. Are pînă acum 
aproape 300 de zile-muncă. Cu fiecare dintre acestea el a contri
buit la încadrarea lucrărilor în epoca optimă, la urgentarea ritmului 
construcțiilor, la depozitarea la timp a recoltelor. Și cu toate că este 
mereu „în campanie", a găsit întotdeauna vreme să participe la 
acțiunile întreprinse pentru înfrumusețarea comunei, la diferite alte 
munci patriotice. Gheorghe Tulan muncește tot într-o brigadă de 
cîmp, ca și Maria A. Ion și Ion V. Albu, In întreaga activitate pe 
care o desfășoară în gospodăria colectivă, ei depun toată pasiunea, 
dau dovadă de un înalt spirit gospodăresc. Pentru ei, respectarea 
disciplinei socialiste de producție este o lege de la care nu s-au 
abătut niciodată. Sînt fruntași pentru că toate lucrările efectuate de 
ei corespund tuturor cerințelor agrotehnice (niciuna n-a fost respinsă 
la recepția făcută de brigadier); pentru să sînt exigenți cu ei înșiși 
și cu cei în 
mese cu ceea 
noștințele.

Așa au fost

mijlocul 
ce știu

educaji

cărora lucrează ; pentru că nu se mulțu- 
și caută neîncetat să-și îmbogățească cu-

de organizația U.T.M.

cămi- 
studen- 
camera 
foarte

manifestații cultural-artistice în 
cadrul complexului. Sînt doar a- 
tîtea forme de a organiza o viață 
colectivă plăcută și interesantă 
în cămine, de a organiza vizio
nări de filme în holurile spa
țioase, simpozioane, conferințe, 
recenzii, întâlniri între studenții 
din diferite cămine...

★
într-una din camerele 

nului 2 din complexul 
țese clujean, și anume în 
61, s-a iscat o discuție
aprinsă. Comitetul de cămin în
drumat de organizația U.T.M. a 
organizat ,!n control cu scopul 
de a urmări cum trăiesc colegii 
lor de cămin, cum îngrijesc mo
bilierul, și în general, întregul 
lor avut obștesc. Controlul făcut 
de ei în bloc a dovedit că stu
denții trăiesc în ordine, se în
grijesc de curățenia interioare
lor, păstrează cu grijă mobilierul 
și folosesc cu atenție instalațiile 
cu care este înzestrat căminul.

66

Dar cînd au intrat în camera 6± 
de la etajul doi s-au trezit parcă 
în cabina unei corăbii naufra
giate. Numai obiectivul fotogra
fic ar fi putut înregistra veridic 
ceea ce au înregistrat privirile 
tovarășilor din comitetul de că
min. în patul de lingă fereastră 
dormea, așa cum venise de pe 
stradă, cu hainele și pantofii 
plini de praf, studentul Borugă 
îoan... în patul de alături, „dor
mea” urma unui trup de student 
care uitase să-și aranjeze așter
nutul încă de dimineață... Pe 
raftul de sus al etajerei, o sticlă 
pe jumătate goală. Dedesubt, pe 
celălalt raft, învelită în hîrtie 
de ziar, o bucată de slănină care 
desenase pe perete un „conti
nent” de grăsime. Pe masă, ca 
într-o pictură suprarealistă, se în
tâlneau geamantane suprapuse,

în gospodăria colectivă „Tî- 
năra gardă“ din comuna Cro
vu, raionul Drăgănești-Vlaș- 
ca, lucrează foarte mulți 
neri. Tot mai mulți 
neri se străduiesc să se 
tueze mereu printre fruntașii 
în muncă. Fotografiile lor le 
veți găsi adesea la panoul de 
onoare al gospodăriei colec
tive. Aproape nelipsiți de la 
panoul fruntașilor, au fost în 
anul acesta, ca și mai înain
te, de altfel, 27 de utemiști. 
Printre ei se numără îngriji
toarea de păsări Aurica Bă- 
dilă, șeful de echipă Ion Ți- 
gănilă, îngrijitorul de animale 
Aurel Bădilescu și alții. Pen
tru prezența lor permanentă 
la muncă în cadrul gospodă
riei colective, pentru calitatea 
lucrărilor efectuate, pentru 
participarea activă la viața 
de organizație, la acțiunile de 
folos obștesc, pentru toată dra
gostea pe care o manifestă 
față de colectivă, celor 27 de 
utemiști, dintre care șapte sînt 
fete, anul acesta li s-a făcut 
înalta cinste de a fi primiți 
în rîndurile candidaților de 
partid.

GRIGORE STOICA 
instructor de partid

ILIE GHIȚA 
secretarul comitetului 
nai U.T.M. — comuna

ti- 
ti- 
si-

(Continuare în pag. a lll-aj

ADRIAN DOHOTARU

comu 
Crovu.



■
tadionul „Unirea“ 
din orașul Sînicolau 
Mare și-a deschis 
porțile pentru a pri
mi în aceste fru
moase zile de toam
nă oaspeți dragi : 
cei mai buni sportivi din satele 
regiunilor Banat, Crișana, Cluj, 
Maramureș, finaliști în etapa de 

zonă a marei comeptiții sportive 
de masă „Cupa agriculturii”.

Spectatorii aflați în tribunele 
stadionului, martori ai primului 
act al întrecerilor — tradiționala 
deschidere festivă, unde peste 
600 de sportivi de la sate și.au 
atrîns mîinile — au înțeles semni
ficația momentului festiv ; el ex
prima în modul cel mai convingă
tor dezvoltarea pe care o cu
noaște în anii noștri sportul la 
sate.

Startul celor peste 600 de spor
tivi — reprezentanți a sute de mii 
de tineri prezenți în întrecerile 
primei etape a „Cupei agriculturii“ 
•— s-a dat concomitent, în mai 
multe comune ale raionului Sînni- 
eolau Mare.

Cele două zile de întreceri au 
oferit noi mărturii ale pășunii cu 
care tinerii de la sate au îmbrăți
șat disciplina sportivă preferată, 
condițiile minunate asigurate de 
sfatul nostru democrat-popular în 
vederea antrenării unui număr 
din ce în ce mai mare de fineri 
la o bogată și interesantă activi
tate sportivă.

Acum învingătorii etapei de 
zonă a „Cupei agriculturii" poar
tă cu mîndrie tricourile de cam
pioni, trofeele cucerite în dispute 
deosebit de pasionante. Victoriile 
lor sînt tot atîtea victorii ale spor
tului nostru de masă — obiectiv 
de seamă al mișcării sportive din 
țara noastră. Învingătorii actualei 
ediții ca și ceilalți sportivi cărora 
nu le-a fost dat acum să poarte 
laurii victoriei sînt în aceeași mă
sură solicitați să treacă în revistă 
ultima etapă a întrecerilor și să 
desprindă de aici experiența, me
todele bune folosite în antrenarea 
și pregătirea tinerilor pe terenul 
de sport, ca și lacunele sesizate 
în acest domeniu deosebit de util 
în întărirea sănătății și a creșterii

capacității de muncă a tinerilor 
muncitori de la sate.

★
„Cupa agriculturii" are ca prim 

obiectiv antrenarea masei largi a 
tinerilor de la sate într-o activi
tate sportivă cu caracter competi- 
țional. întrecerea asigură astfel 
continuitate între edițiile de vară

muncitori. Această regiune a cu
cerit astfel Cupa pentru cea mai 
largă participare la întrecere, în 
raport cu numărui de locuitori din 
cele 4 regiuni. O largă participare 
a tineretului a permis descoperi
rea unor elemente talentate (un 
singur exemplu: formația mas
culină de volei a regiunii Mara-

• întrecerile finale de zonă din Banat
® La start, aproape 600 participant

® Evoluția meritorie a sportivilor 
bănățeni © în zilele de 27—28 octombrie 

ultimele întreceri finale ale „Cupei agriculturii"

și iarnă a Spartachiadei tinerelu
lui. Acolo unde rolul acestui prim 
obiectiv a fost bine înjeles, „Cu
pa agriculturii" a stimulat în mod 
consistent activitatea sportivă a 
tinerilor de la sate.. în regiunea 
Maramureș, de pilda, au fost an- 
+renafi în prima etapă a compe
tiției aproape 60 000 tineri țărani

^nureș a ajuns în finala zonei, 
aflîndu-se doar la un pas de cu- 
cerirea titlului de campioană).

In aceeași măsură „Cupa agri
culturii" are menirea să promo
veze discipline mai puțin cu
noscute la sate, cum sînt : gim
nastica, handbalul sau atletismul.

întrecerile finale de zo-nă au

DUMINICA

— Din scrisorile sosite la redacție —

.Voleibaliștii din Banat și Maramureș au oferit în 
finală o partidă spectaculoasă, mulf gustată de 

spectatori.

Disputată în circuit pe străzile din centrul Sînnico- 
laului Mare proba de ciclism, rezervată băieților 
a fost urmărită cu mult interes de locuitorii acestui 

frumos și deosebit de ospitalier oraș al țării. 
Fotografiile : VASILE RANGA

acă „Hotel Asto- 
ria”, „O chestiu
ne personală’’ dez
bateau în primul 
rină probleme ale 
generației mature 
contemporane dra

maturgului, „Oceanul” este o 
operă închinată tineretului.

Vizitând orașul Sumgaite, de 
pe țărmul Mării Caspice, ai 
cărui locuitori nu depășesc ca 
medie — 27 de ani („vîrstă 
lui Gagarin, vîrstă care fău
rește ziua de mîine a omeni
rii") pe scriitor l-a cuprins 
dorința fierbinte de a scrie 
despre această generație „Cum 
arată ea, care îi sînt idealu
rile, visurile, către ce tinde, 
încotro- se îndreaptă“.

De fapt Stein nu și-a „trădat 
generația" (cum glumește un
deva) decît în sensul vîrstei 
fizice. Pentru că „Oceanul“ 
este mai mult decît o piesă a 
tineretului, o piesă a tinereții 
creatoare, dinamice, exigente 
și inovatoare, indiferent de 
anii ce-i numără Platonov sau 
Zub, Ceasovnikov sau Ane- 
cika.

Și această permanentă înno
ire, vitalitate, prospețime a 
gândirii și acțiunii, caracteri
zează în ansamblul ei, socie
tatea ce construiește comu
nismul. Iată de unde tonul a-

MOSCOVA prin telefon :
După epuizarea primelor 5 etape 

ale turneelor finale a început să se 
clarifice situația în clasamentul ce
lor 18 formații angrenate în lupta 
pentru titlurile supreme. In turneul 
final rezervat echipelor masculine, 
cele 25 de partide desfășurate pină 
acum au adus pe primul loc la 
egalitate de puncte (10) formațiile 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei, singurele 
neînvinse pină acum. De aceea, pe 
bună dreptate, se consideră că me
ciul de marți dintre aceste două 
formații vor fi decisive pentru de
semnarea campioanei mondiale. 
După partida cu reprezentativa 
Braziliei, reprezentativa țării noa
stre ocupă acum, la jumătatea tur
neelor finale, locul III. Intîlnind cea 
mai slabă formație din turneul fi
nal, echipa. R.P.R. a obținut victoria 
cu scorul de 3—0 (15—6, 15—11, 
15—11).

In turneul formațiilor feminine, 
după primele 5 etape, situația e 
mult mai clară. învingând echipa 
U.R.S.S., formația Japoniei, revelația 
acestui campionat, nu mai are cum 
să piardă titlul. Pentru locul III 
concurează cu șanse sensibil egale 
echipele R.P.R. și Poloniei. In ulti
ma partidă susținută luni, jucătoa
rele noastre au obținut o frumoasă 
victorie în fața formației R. D. Ger
mane. In primele 2 seturi formația 
R. P. Romîne a atacat cu insistență 
reușind să cîștige cu 15—10 și res
pectiv, 15—4. In setul al treilea ju
cătoarele germane au opus o rezis
tență mai mare, au atacat în forță 
fără a reuși însă să le depășească pe 
echipierele noastre care au cîștigat 
și acest set cu scorul de 18—16.

Marți echipa masculină a R.P.R. 
joacă cu formația Poloniei, iar cea 
feminină cu echipa Japoniei.

Prof. ION N. CHIȚU

scos la iveală buna pregătire a 
sportivilor bănățeni, gazde deo
sebit de ospitaliere ale acestor 
concursuri. Ei au evoluat cu mult 
succes din prima zi, cînd s-au și 
afirmat ca pretendenți ai titlurilor 
do campioni. A doua zi a între
cerilor a confirmat evoluția lor 
promițătoare, situîndu-i în mai 
toate finalele : volei (băieți), gim
nastică (fete), fotbal. Victoriile cu
cerite de sportivii bănățeni oglin
desc fidel grija comisiei regionale 
de orqanizare a organelor re
gionale U.T.M. și U.C.F.S., preocu
parea existentă în această regiune 
față de antrenarea tinerilor de la 
sate în această largă competiție 
Sportivă.

întrecerile din 20—21 octom
brie ale „Cupei agriculturii" au 
făcut cunoscute și unele lacune 
carș stînjenesc pregnant activita
tea unor asociații sportive de la 
sate. Există, din păcate, în unele 
regiuni'o tendință vădit nesănă
toasă privind obținerea cu orice 
preț a locurilor fruntașe în clasa
mentul întrecerii finale. Și, în 
virtutea acestei „dorințe”, sînt 
promovate în etapele raionale și 
regionale elemente... consacrate. 
Apariția unor asemenea elemente, 
chipurile „dotate " care au de 
buhăseamă o anumită rutină, o 
experiență sportivă mai consisten
tă, privează în mod direct unele 
formații de la sate, sau sportivi 
din întrecerile individuale de a 
promova, de-a se afirma.

Turneul de volei, disputat în 
comuna Teremia, a cuprins prin
tre concurenți sportivi sfudenți. 
La gimnastică sau atletism o bună 
parte dintre concurenți s-au dc- 
vedit a fi elevi și studentă

Evident, asemenea practici care 
vădesc în ultimă instanță o clasică

goană după puncte trebuie înlă
turate cu desăvîrșire

In zilele următoare, respectiv 
27—28 octombrie, în regiunile 
Argeș și Dobrogea vor avea loc 
ultimele întreceri de zonă ale 
„Cupei agriculturii". Neîndoielnic, 
organizatorii acestor întreceri se 
află acum în etapa intenselor pre
gătiri.

Una din problemele principale 
privind organizarea întrecerilor 
zonale — care ar părea la prima 
vedere un amănunt -— o consti
tuie cunoașterea cu cîteva zile 
înainte de către parficipanți a 
programului întrecerilor, a baze
lor sportive pe care se pot an
trena în ziua precedentă con
cursurilor. Asigurarea celor mai 
bune mijloace de transport de la 
o comună la alta șe impune ca o 
cerință ce trebuie cu promptitu
dine rezolvată. Aceasta face ca 
evoluția sportivilor parficipanți în 
întreceri să nu sufere de pe urma 
oboselii.

Adesea și la aceste întreceri 
sînt auzite discuții în urma unor 
arbitraje incorecte. La zona din 
Banat n-au existat asemenea pro
bleme, deoarece organizatorii s-au 
preocupat să programeze la a- 
ceste întreceri arbitrii compefenți. 
Meciurile de fotbal au fost arbi
trate, de pildă, de arbitrii de ca
tegoria A : Rither, Ferenczi, iar 
concursurile de gimnastică, de a- 
semenea, de către specialiști. Ac
tuala ediție a „Cupei agriculturii", 
aflată în etapa finală se bucură 
de succes și întrecerile care se 
pregătesc acum trebuie să con
firme odată în plus tradiția cu
cerită, ecoul larg pe care-l tre
zește an de an masa largă a ti
nerilor sportivi de la sate.

VASILE RANGA

Sosirea toamnei este mar
cată și de viața culturală in
tensă ce se desfășoară la sale. 
Seara, căminele culturale de
vin neîncăpătoare. In zilele 
de duminică, de dimineață, 
pină seara tîrziu, sălile de 
spectacole, terenurile de sport 
atrag sute de colectiviști, ti
neri și vîrstnici. Iar frumuse
țea acestor binemeritate zile 
de odihnă din sat a îndemnat 
pe mulți din corespondenții 
voluntari ai „Scânteii tinere
tului“ să trimită ziarului lor 
însemnări, reportaje, informa
ții, Să dăm deci curs invita
țiilor făcute de corespondenții 
voluntari și, pe baza scriso
rilor lor, să facem o călătorie 
imaginară, într-o zi de dumi
nică, prin cîteva din satele pa
triei noastre.

Intîiul popas, la invitația 
profesorului Ion Trifu, îl fa
cem în comuna Smîrdioasa, 
raionul Zimnicea. Sala de 
festivități a căminului cultu
ral e arhiplină- Pe scenă, ac
torii teatrului regiunii Bucu
rești, veniți în turneu, prezin
tă piesa „Îndrăzneala“ de 
Gheorghe Vlad. Asistența ur
mărește cu încordare conflic
tul piesei. In pauza dintre 
acte, comentariile spectatorilor 
sînt edificatoare. „Întâmplări 
aidoma s-au petrecut și la 
noi, în colectivă“, sau: „Acum 
înțeleg și mai bine de ue avuția 
colectivei trebuie să sporească 
de la an la an“.

O nouă scrisoare trimisă de 
funcționarul Emilian Țuțuianu, 
ne poartă gândurile pe melea
gurile moldovene. In această 
zi însorită de toamnă străzile 
comunei Bohotin, raionul Huși 
sînt străbătute de numeroase 
căruțe și autocamioane pline 
cu oameni. Toate se opresc 
lingă izlazul satului transfor
mat într-un uriaș amfiteatru 
împodobit sărbătorește. Au 
venit aici peste o mie de co
lectiviști din comunele Gor- 
ban, Arsura, Bunești și altele. 
Sînt artișt amatori și specta
torii care vor participa la faza 
intercomunală a unui concurs 
cultural organizat pe plan lo
cal. Un sunet scurt de fanfară 
și duminica culturală este 
deschisă cu defilarea partici- 
panților la concurs. Pe urmă, 
pe scena largă, împodobită cu 
covoare, se perindă formațiile 
de artiști amatori. Coriști și 
instrumentiști, dansatori și 
recitatori prezintă prin crea
țiile lor simple, dar pline de 
semnificație, tablouri sugesti
ve- care vorbesc despre viața 
nouă, îmbelșugată, despre ma
rile transformări petrecute sub 
Conducerea partidului în viața 
oamenilor muncii de la sate, 
despre munca harnicilor mun
citori ai ogoarelor fără haturi. 
Desigur, din program nu lip
sește nici satira. O satiră op
timistă, robustă, adevărată 
creație folclorică, îndreptată 
împotriva unor fenomene de 
chiul, lipsă de răspundere în

îngrijirea avutului obștesc etc.
Numele artiștilor ? Ne-ar 

trebui mult spațiu să scriem 
numele zecilor de fete Si bă
ieți, colectiviști și învățători 
care s-au întrecut la acest pa
sionant concurs. Cine au fost 
câștigătorii ? Corul comunei 
Bohotin, brigada artistică din 
Comuna Sălăjeni, atîtea și a- 
tîtea alte formații. Câștigători 
au fost de fapt toți cei peste 
1 000 de colectiviști care, parti- 
cipînd ca artiști sau ca specta
tori la concurs, au petrecut 
plăcut și util o zi de duminică.

O scrisoare a tânărului Da
raban Abel ne îndeamnă să 
poposim și pe plaiurile mara
mureșene.

E după amiază. La căminul 
cultural din comuna Săling 
Gîrdani oamenii ascultă cu a- 
tenție. Fruntașii recoltelor bo
gate Vasile Rabeș, Ioan Teme
le și Mihai Goldan împărtă
șesc celor prezenți experiența 
bogată pe care au acumulat-o. 
La sfîrșit se nasc discuții în
flăcărate. Colectiviștii calcu
lează cu cit vor putea spori re
colta aplicînd în practică me
todele folosite de fruntași.

Următorul popas al călăto
riei noastre îl facem în comu
na Lăceni, raionul Alexandria. 
Aici întîlnim pe străzi grupuri 
de tineri ducînd în brațe 
numeroase cărți. Corespon- 
tul voluntar Soare Constan
tin, colectivist, ne explică:

— Sînt tineri din activul 
bibliotecii noastre. La chema
rea organizației U.T.M. ei au 
dedicat această duminică mun
cii cu cartea. Acum, în frunte 
cu bibliotecara Sorbon Ioana 
merg din casă în casă, discută 
cu oamenii despre noile cărți 
de literatură politică, beletris
tică și agrozootehnică sosite la 
bibliotecă.

In toate casele sînt întâmpi
nați cu bucurie. Colectiviștii 
răsfoiesc cărțile și-și aleg pe 
cele care-i interesează. Cartea 
a devenit pentru ei un prieten 
și sfătuitor de nădejde. Numă
rul cititorilor bibliotecii este în 
continuă creștere. Numai în a- 
cest an 771 de colectiviști din 
comuna Lăceni au devenit ci
titori pasionați care au citit in 
10 luni peste. 8 500 de volume.

Călătoria noastră imaginară 
am putea s-o continuăm prin 
multe alte sate din țară. Și 
mecanicul Ion Moldoveanu, de 
la Gura Ocniței, raionul Tîr- 
goviște, și instructorul U.T.M. 
Ciorno Iuliu de la Comitetul 
raional U.T.M. Oaș, și tov. 
Docea Ștefan din comuna Ur
zicuța, raionul Băilești și 
mulți alți corespondenți vo
luntari ne vorbesc în scrisori
le lor trimise redacției despre 
activitatea culturală intensă 
care se desfășoară la sate, ac
tivitate ce oferă tinerilor co
lectiviști posibilitatea de a-și 
petrece plăcut și util timpul 
liber.

DAN PAUL

Campionatul categoriei A de fotbal
• lntîlnirile celei de a 9-a etape a 

campionatului categoriei A de iotbal des
fășurate duminică în 6 orașe din Iară 
au prilejuit Întreceri spectaculoase, de 
un bun nivel tehnic. Derbiul etapei: Fa
rul—Știinfa Cluj disputat la Constanța a 
iost Cîștigat cu 4—2 (1—2) de echipa 
gazdă, care a jucat la adevărata valoare 
în a doua parte a meciului. Studenții clu
jeni au condus la un moment dat cu 
2—0, însă vrînd să păstreze rezultatul au 
practicat în continuare un joc strict de 
apărare, care le-a fost defavorabil.

In Capitală, pe stadionul „23 August", 
Steaua a obținut două puncte prețioase 
Invingînd cu 4—2 (2—2) pe Viitorul. Ti
nerii fotbaliști bucureșteni au jucat bine 
numai în prima repriză, cînd au pus la 
grea încercare pe experimentatul portar

Voinescu, în formă de zile mari. Steaua 
a profitat în ultima jumătate de oră de 
jocul inegal al adversarilor înscriind 
punctele victoriei prin Raksi și Crișan. 
După un meci anost, Rapid a învins cu 
3—2 (0—1) pe Progresul.

La Brașov, Steagul roșu a cîștigat cu 
2—0 (1—0) în fața echipei Petrolul Plo
iești, iar Ia Timișoara, Știința din locali
tate a repurtat cea de-a 5—a victorie pe 
teren propriu: 3—0 cu Dinamo Bacău. 
Surpriză la Arad : C.S.M.S. Iași a reușit 
să învingă cu 3—2 pe U.T. Arad, care 
încă nu și-a găsit cadența, mergînd din 
eșec în eșec. In siîrșit la Lupeni, local
nicii au aplaudat o categorică victorie a 
echipei lor favorite Minerul, învingătoa
re cu 4—0 (1—0) în partida cu Crișana 
Oradea. Construcții noi și încăpătoare, cuprinzind săli de clasă și laboratoare, oferă condiții minunate 

pentru pregătirea celor 240 elevi ai Centrului școlar agricol Tîrgșorul nou, regiunea Ploiești.

vîntat, cuceritor, romantic care 
însoțește cele mai realiste o- 
pere ale dramaturgiei sovieti
ce; ton care constituie și 
dominanta acestui „Ocean“ tu
multuos, simbol al mișcării, al 
frământării active, eficiente, 
împingând înainte spre țelul 
visat, omenirea.

Eroii piesei sînt tinerii ma
rinari aflați în pragul unei 
importante călătorii. Ei se pre
gătesc de-a lungul acțiunii să 
pornească în largul oceanului, 
cu un echipaj puternic, capa
bil să înfrunte curajos furtu
nile.

Dar coeziunea acestui echi
paj se făurește nu fără 
aprige ciocniri dramatice, în 
cadrul unei acțiuni înde
lungi și dificile care implică 
răbdare și perseverență, inte
ligență și tărie morală, maxi
mă exigență.

Comandantul vasului „Vzol- 
novanîi“, comunistul Platonov, 
știe să vadă însă foarte de
parte, în perspectiva fenome
nelor, acolo unde alții nu gă
sesc decît aparența lor; să 
desprindă esența acolo unde 
— poate — nu se manifestă 
decît nesemnificativ acciden
talul. Omul marilor sinteze și 
al gîndirii creatoare, descătu
șate de orice convenții, pre
judecăți, Platonov acționează

sigur, deliberat, în numele 
undi superior interes colectiv 
și individual. Pus în situația 
de a alege între un act de in
disciplină ori salvarea morală 
a unui om pe care îl socoteș
te util, comandantul nu stă pe 
gînduri. își ia asupra-și cu 
înalt simț de răspundere, gre
șeala lui Ceasovnikov, (fără a 
o „acoperi“ neprincipial cum

de unii. Riscul de a se fi în
șelat asupra lui Ceasovnikov.

Dar în toate hotărârile sale 
(chiar în cele aparent ha
zardate, temerare), omul de 
partid are o busolă sigură: 
spiritul înaltei principialități 
comuniste care-l face să aibă 
o puternică încredere în forța 
proprie colectivității înaintate 
de a putea înlătura slăbiciunile, 
individului. Raportul se stabi
lește în timp, cu o eficiență 
sporită; la rândul său, forța 
individuală recuperată va în
tări colectivitatea. Comandan
tul va pleca la drum cu echi
pajul complet. Și comunismul

ipocrizia, pseudo-vigilența. u- 
nor personaje ca Tuman sau 
Kuklin, le-au fost descoperite, 
cu ascuțime, resorturile inti
me : invidia, incapacitatea, ca
rierismul, lașitatea. Tulbură
toarea polemică a lui Stein cu 
vechiul din conștiința oameni
lor. răsună puternic pe scenă. 
Interpreții lui Kuklin și Tu
rnau (C. Codrescu și A. Co- 
darcea) au subliniat, odată cu 
ridicolul personajelor, și peri
culoasa lor ticăloșie ascunsă 
abil, în spatele perorațiilor de
magogice.

Ca ordine a valorilor acto
ricești se impune, desigur, în

c c
pretinde Tuman, un confor
mist, înrăit birocrat, lipsit de 
inteligența minții și a sufletu
lui), întrucît consideră mai 
importantă menținerea nedis
ciplinatului locotenent în ar
mată decît îndepărtarea lui. 
„Ceasovnikov are mai multă 
nevoie de flotă decît are flota 
de el, decide comandantul. Ce 
e asta ? Un act caritabil, de 
mic burgheză filantropie ? 
O slăbiciune față de prietenul 
preferat ?

Platonov acordă credit neli
mitat oamenilor, asumîndu-și 
— conștient — toate riscu
rile. Riscul de a nu fi înțeles

are nevoie de un echipaj 
uman complet.

Spectacolul de pe scena Tea
trului Tineretului, în regia lui 
D. D. Neleanu, a mers cu răs
pundere, în întâmpinarea aces
tor mari adevăruri ale piesei. 
S-a urmărit, în primul rînd, 
confruntarea vie, inteligentă, 
a unor categorii etice genera
le ; răspundere, încredere și 
prietenie, dragoste, cu acea 
autentică principialitate comu
nistă, ce aruncă pe rînd, peste 
bord, falsele norme de condui
tă, șabloanele în aprecierea 
oamenilor. Notelor emfati
ce, exagerărilor izvorâte din

primul rînd strădania artistică 
a lui Gh. Ionescu Gion, care a 
sesizat cu precizie și finețe 
personalitatea puternic origi
nală a unuia dintre eroii cei 
mai interesanți din literatura 
sovietică contemporană. Plato
nov al său are strălucire de 
spirit și înaltă intransigență, 
maturitate în acțiune și recep
tivitate la tot ce e nou, viabil, 
generos. O anume rigiditate în 
relațiile cu oamenii manifes
tată însă de interpret în pri
mul act al piesei nu l-au lăsat 
să se dezvăluie decît cu zgâr
cenie, pe parcurs. Jocul so
bru, interiorizat, al inteligen-

tului actor s-a întâlnit fericit 
cu trăsătura de gravitate, pon
dere, luciditate a personajului. 
Mai puțin cu o anume spon
taneitate și căldură, de ase
menea proprii acestui erou 
complex, care ar justifica și 
pe plan afectiv, nu doar rațio
nal, investiția sa umană.

La antipodul lui Platonov, 
îl găsim pe Kostilc Ceasovni
kov, impetuos, dezechilibrat, 
capricios, maturizat cu greu
tate în cadrul acestei convie
țuiri cu colectivul. Stamate 
Popescu îi împrumută lui Kos- 
tik mult firesc, umor captivant 
și o notă de oarecare poezie. 
Oscilând, însă, nehotărât între 
violența și sensibilitatea per
sonajului, actorul n-a știut să 
determine și constanța aces
tui caracter frămîntat aflat în
tr-o continuă efervescență în 
căutarea adevărului. Tînărul 
Ceasovnikov întrunește, pe 
lingă romantismul generos, 
propriu vîrstei, un ascuțit spi
rit critic, anticonformist, dor
nic să reconsidere totul (chiar 
atunci cînd greșește) cu min
tea sa ageră, pătrunzătoare.

De o rară sensibilitate și 
forță dramatică, Leopoldina 
Bălănuță în rolul Anecikăi: O 
fată modestă, copleșită multă 
vreme de personalitatea soțu
lui ei. Cînd se scutură, ener
gic, de complexe, realizînd în 
viața ei familială o cotitură 
de 180 de grade (cum își pro
pusese cu umor și seriozitate, 
în același timp) tînăra își cîș- 
tigă nu numai stima soțului, 
dar ți dragostea lui periclita*

tă la un moment dat. Remar
cabil deopotrivă din punct de 
vedere al punerii în scenă și 
al interpretării Leopoldinei 
Bălănuță, momentul traversă
rii unor complicate, contradic
torii stări sufletești — de la 
disperarea femeii înșelate, care 
ar fi capabilă, la rîndu-i, din 
orgoliu, să se răzbune, înșe
lând, la chibzuita hotărâre de 
a-și recâștiga cu demnitate 
soțul, căminul, fericirea.

Din lipsă de spațiu nu mai 
putem aprecia și alte contri
buții actoricești (Doina Tu- 
țescu, Ion Manta, C. Cristei) la 
reușita acestui spectacol care 
pune în valoare, mai mult de 
cit tinerețea de vîrstă a per
sonajelor — maturitatea acți
unilor lor.

S-ar fi cerut, poate, în ge
neral, un plus de elan liric, 
vibrație sinceră în interpreta
rea monologărilor poetice și 
un minus de patetism decla
mator în replicile rostite de 
grupul (prea statutar, monu
mental conceput) al marina
rilor de pe covertă.

Spectacolul impune însă, în 
ansamblul său, prin profun
zimea și acuratețea descifrării 
textului, prin echilibrul armo
nios pe care-l stabilește între 
diversele compartimente ale 
imaginii scenice (jocul actori
lor. snațiul plastic șl muzical).

ALICE MĂNOIU

O interesantă monografie 
închinată unui mare mu

zician romin
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presia pătrunzătoare a muzicianu
lui A. Alessandrescu — unul 
dintre cei mai Înzestrau oameni 
de cultură pe care l-a dat fara 
noastră In prima jumătate a aces
tui veac.

Alături de George Enescu și cei- 
lai li reprezentanți de irunte ai 
muzicii romînești contemporane, 
Altred Alessandrescu și-a dăruit 
decenii în șir toate iorfele Inilo- 
ririi creajiei muzicale romînești, 
ridicării culturii noastre muzicale 
Ia nivelul cerințelor contempora
neității.

„Un talent, oriclt de mare ar ti, 
dacă nu e cultivat printr-o muncă 
Încordată și permanent susținută, 
rămine sterp și impropriu pentru 
progres" — scria acum cl[iva ani 
în „Sclnteia" remarcabilul muzi
cian subliniind nu numai unui din 
preceptele sale de bază pe tărî- 
mul pedagogiei muzicale, ci șl 
crezul său artistic. A. Alessan
drescu a muncit Intr-adevăr cu ar
doarea unui pătimaș îndrăgostit de 
arta sunetelor, remareîndu-se nu 
numai ca un excelent dirijor, pia
nist, muzicolog și proiesor ci și 
ca compozitor de talent, ca un 
militant de Irunte pentru conti
nuul progres al muzicii romî
nești.

Prezentind iubitorilor muzicii 
noastre activitatea muzicală a 
lui A. Alessandrescu, muzicolo
gul Vasile Tomescu — autorul 
unora dintre cele mai interesante 
monograiii închinate unor înain
tași ai creajiei romînești — reu
șește să surprindă cu o remarca
bilă lorfă publicistică coordonatele 
multiplei activităli a muzicianu
lui romîn.

Rînd pe rînd, în două secjiuni 
semniiicativ intitulate „Pe tirul 
anilor" și „Activitatea și gîndi- 
rea creatoare”, Vasile Tomescu 
dăruiește cititorilor o largă ana
liză a creațiilor lui Alessandrescu 
(autorul printre altele al cunos
cutelor poeme simfonice „Didona" 
și „Acteon") cit și a activității 
sale ca interpret, muzicolog, în
drumător al tinerelor generații.

Analiza activității lui A. 
Alessandrescu îi permite totoda
tă autorului sd Iacă cunoscută ci
titorilor o amplă intorma/ie asu
pra istoriei muzicii romînești din 
veacul nostru, o largă prezen
tare a unora din cei mai de sea
mă muzicieni ai timpului cu care 
Alessandrescu a colaborat adese
ori.

I. SAVA
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La începutul acestei luni a avut 
foc o ședință cu tot activul comi
tetului raional U.T.M. La sfîrșitul 
ei, în carnetul fiecărui activist 
era trecută o listă cu sarcini. Se 
vorbea despre campania agricolă 
de toamnă, de deschiderea învă- 
fămînfului politic U.T.M., de pre
gătirea alegerilor, despre organi
zarea sărbătoririi majoratului etc., 
sarcini general valabile pentru 
toate organizajiile de bază U.T.M. 
Fiecare activist a primit sarcina să 
se ocupe timp de zece zile de o 

bază 
colec-

singură organizație de 
U.T.M. dintr-o gospodărie 
tivă.

Era de așteptat ca toate 
sarcini să fie concretizate, 
refere la problemele spe
cifice concrete ce stăteau 
în faja fiecărei organizații 
de bază U.T.M. din G.A.C. 
Pentru a se proceda astfel 
existau toate condițiile. Bi
roul Comitetului raional 
U.T.M. Adjud (prim secre
tar tov. Toader Lazăr) cu
noaște bine situația din a- 
proape toate organizațiile 

de bază U.T.M. din G.A.C. Din 
cate însă lucrurile nu s-au petre
cut așa. Instruirea activului raio
nal s-a făcut la modul general 
fără a se stabili precis, pentru fie
care organizație U.T.M. în parte, 
în ce probleme să primească aju
tor concret din partea activistului.

Să luăm, de pildă, campania 
agricolă. Toți activiștii au primit 
aceeași sarcină; să ajute organiza
țiile U.T.M. la mobilizarea tinere
tului pentru eliberarea terenurilor, 
la efectuarea arăturilor și însămîn
țărilor de toamnă. Aceste sarcini, 
însofite de o seamă de recoman
dări pentru organizarea concretă 
a muncii, erau valabile pentru 
activiștii care îndrumă munca 
de organizație în comunele Or- 
beni, Tătărăști, Florești etc.

Pentru activiștii care îndrumă 
munpa U.T.M. din comunele Buda, 
Stăniș.șlj, Sascut sat, Prisecani 
etc, i. -.de campania agricolă de 
toamnă se află într-un stadiu 
avansat, se impuneau atenției și 
alte sarcini.

La Buda, Stănișești, de pildă, 
s-a rămas în urmă cu ridicarea 
construcțiilor zootehnice, la Sascut 
sat, Prisecani etc., se desfășoară 
încă anevoios munca de însilo- 
zare a furajelor.

Sarcinile ar 
aibă o adresă 
fere diferențiat 
cifice fiecărei 
ve. Dacă s-ar , 
activiștii ar fi știut mai clar și con
cret ce au 
desfășura o 
eficace.

Primind 
munca activiștilor se desfășoară ,,'a 
general". Să luăm, de pildă, chiar 
secretarii comitetului raional 
U.T.M. Nu se poate spune că a- 
ceștia nu se deplasează pe teren. 
Fiecare îți poate dovedi „pe con-

aceste 
să se

pă.

fi •trebuit deci să 
precisă, să se re
ia problemele spe- 
gospodării colecti- 
fi procedat așa,

de făcuf, ar fi putut 
activitate mult mai

sarcini generale, și

creț" că se află în organizațiile 
de bază U.T.M. cel pujin 12—13 
zile lunar. Cercetînd însă mai a- 
tent cît stă fiecare secretar într-o 
organizajie de bază U.T.M. și mai 
ales ce face acolo, observi că 
uneori munca vie, concretă cu ti
nerii este înlocuită cu o activi
tate de constatare și dispozifii.

Raionul Adjud nu stă strălucit 
cu campania de toamnă. Era ne
cesar, încă din primele zile ale 
lunii o muncă concretă în organi
zațiile de bază pentru a mobiliza 
toți tinerii colectiviști la acțiunile 
din campanie. Lucrul acesta îl știau 
toți membrii biroului raional. Cu 
toate acestea, de la întîi și pînă 
în ziua de 13, tovarășul Lazăr a

LUNA MARII PRIETENII

Cei mai mici cititori ai bibliotecii din comuna Calafindești, regiunea Suceava.

pe brigăzi. Este un lucru bun 
că la unele din ele a expus țn 
faja tinerilor o informare politică. 
Dar în afară de cererile de pri
mire în U.T.M. ale unor, tineri, 
în aceste adunări nu s-a mai dis
cutat nimic. Aceasta într-o vreme 
cînd construcția unui grajd era 
întîrziată, cînd acțiunea de însilo- 
zare sa desfășura încă greu.

Același , stil de muncă, „gene
ral", în care nu se fine suficient 
seama de cerințele pe care le ri
dică viața, a caracterizat în ul
timul timp și activitatea tovară
șei Ana Savian, secretară a comi
tetului raional U.T.M. Și la ea 
constatarea și darea de dispozifii 
a

Cum ajută activiștii
Comitetului raional U.T.M. 

—Adjud organizațiile 
de bază din raion

fost pe teren doar 3 zile în cinci 
organiza|ii I Resful timpului și l-a 
petrecut în diverse ședințe la 
raion și regiune. In timpul scurt 
petrecut în fiecare din aceste or
ganizații n-a putut să facă alt
ceva decît să indice măsuri, să 
dea dispoziții. Și doar experienfa 
personală i-a dovedit că rezulta
tele bune se obfin numai atunci 
cînd îți petreci un timp mai înde
lungat în organizafia 
cînd aju(i 
muncii.

in luna septembrie, de pildă, a 
rămas aproape 7 zile în comuna 
Păunești. în acea perioadă, din 
700 ha planificate numai 70 erau 
aici însamînfafe. Era necesar să se 
grăbească ritmul de însăminfări. 
Pe lingă tractoare, trebuiau mai 
bine folosite și atelajele proprii 
ale gospodăriei. Acestea erau însă 
mobilizate zile întregi la baza de 
recepționare a strugurilor.

Intervenind operativ e| a aju
tat la o mai bună organizare a 
muncii la bază, eliberînd atela

jele. Ritmul însămînțărilor a spo
rit. A ajutat totodată organizați
ile de bază U.T.M. din brigăzi să 
discute în adunări generale con
tribuția tinerilor la lucrările din 
campanie : culesul strugurilor, eli
berarea terenurilor, arături și în- 
sămînjări. Aceste acțiuni și altele 
care au fost organizate au dus la 
creșterea contribuției tineretului la 
muncile din gospodărie, la îmbu
nătățirea activității organizajiei.

De ce primul secretar nu proce
dează așa întotdeauna pe teren ? 
Mai multă exigență trebuie să ma
nifeste și ceilalji secretari ai co
mitetului raional U.T.M. fată de 
modul în care folosesc timpul f. 
trecut pe teren. Tovarășul Vasile 
Apetrei, secretar cu problemele 
de propagandă, spre sfîrșitul lunii 
septembrie, a rămas aproape 6 
zile în comuna Boghești. Printre 
altele el a ajutat să se organi
zeze și adunări generale U.T.M.

de bază,
practic la organizarea

ocupat locul principal. In co
muna Orbeni, unda a stat 
în ultima perioadă 3 zile, 
s-a ocupat de clarificarea 
evidenței, dar nu a discu
tat nici măcar cu toți mem, 
brii comitetului U.T.M.; s'a 
interesat Ia inginerul gos
podăriei de mersul campa
niei, dar nu a ajutat cu 
nimic organizația " 
pentru a mobiliza

grăbirea ritmului de con
struire a grajdului rămas 
în urmă. Conducerea l 
și-a arătat nemulțumirea 
faptul că tractoriștii nu folosesc 
toată capacitatea mașinilor. Pe de 
altă parte a fost sesizată că trac
toriștilor nu li se creaseră încă 
condiții bune de muncă, dormit etc. 
Și conducerea G.A.C. și tractoriștii, 
așteptau de la secretara comitetu
lui raional U.T.M. un ajutor. Tova
rășa Savian însă, în loc să mear
gă la tractoriști să cerceteze totul 
ia fața locului, s-a mulțumit doar 
să dea dispoziții unui tînăr, să 
meargă și să constate.

lată dar că atunci cînd nu ți
nem cont de problemele concrete 
pe care le ridică viața, alunecăm 
cu ușurință în superficialitate, în 
îndeplinirea formală a sarcinilor.

★
La comitetul raional U.T.M. 

există un plan de muncă tri
mestrial. în dreptul multor măsuri 
sînt trecute date de îndeplinire 
și răspunderi precise- Cu toate a- 
cestea despre plan nu se poate 
spune că este concret. în el 
există fraze de genul : „Pînă la 
data de... comitetul raional U.T.M. 
va mobiliza tinerii...” Nimic spe
cific fiecărei organizații de bază. 
Dintr-un asemenea plan nici nu ai 
ce scoate pentru a-Ji întocmi pla
nul lunar (de aceea, probabil, că 
nici nu a fost întocmit planul pe 
luna octombrie). De aici și sarci
nile date în general activiștilor

Cunoașterea concretă a expe
rienței bune și a slăbiciunilor din 
munca organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie folosită pentru o 
mai judicioasă organizare a mun
cii, pentru a putea ajuta mai ope
rativ, și mai ales concret, munca 
organizațiilor de bază U.T.M., 
în educarea tineretului, în mo
bilizarea acestuia la îndeplinirea 
sarcinilor.

U.T.M. 
tinerii

; mult 
G.A.C. 
pentru

Primirea de către 
tovarășul Ștefan Voitec, 

a deputatului grec — 
Stavros Kostopoulos

Luni după-amiază Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Ro
mîne, a primit la Palatul 
Marii Adunări Naționale pe 
dl. Stavros Kostopoulos, vice
președinte al Partidului libe
ral, vicepreședinte al Ligii de 
prietenie greco-romîne, depu
tat în Parlamentul grec, care 
ne vizitează țara.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
a luat parte deputatul Stanciu 
Stoian, secretarul grupului na
țional romîn al Uniunii inter
parlamentare.

(Agerpres)
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Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de miniștri 
al R. P. Romîne 

Petre Borilă, 
a ambasadorului 

Turciei la București

Luni 22 octombrie 1962, 
vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Petre Borilă, a 
primit în audiență de prezen
tare pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Tur
ciei Ia București, Semsettin 
Arif Mardin.

Telegramă

PETRU ISPAS

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Yemen, Abdallah As Sallal, a 
adresat o telegramă tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mîne. în care mulțumește pen
tru felicitările transmise cu 
ocazia creării Republicii Ara
be Yemen și pentru recunoaș
terea guvernului acesteia.

Totodată se exprimă convin
gerea că relațiile dintre cele 
două țări, vor permite dezvol
tarea colaborării dintre 
poarele romîn și yemenit, 
binele păcii generale și 
greșului.

Printre

Informații

La 20 și 21 octombrie a.c. a 
avut loc, la Casa de cultură 
a studenților din București, 
primul Congres al studenților 
și tehnicienilor cubani din 
Republica Populară Romînă, 
în vederea îmbunătățirii acti
vității profesionale și a stabi
lirii unei noi organizări.

La deschiderea și închiderea 
lucrărilor Congresului au fost 
invitați studenți străini și ro- 
mîni precum și personalități 
oficiale și cadre didactice. La 
Congres au asistat, de aseme
nea, delegați ai Asociațiilor 
studenților și tehnicienilor 
cubani din Cehoslovacia, Un
garia și Bulgaria.

Artistul poporului 
Georgescu s-a înapoiat 
în Capitală. Dirijorul 
întreprins un turneu 
Ungară, împreună cu orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescn”, după care a 
deschis stagiunea Filarmonicii 
din Viena cu un concert care a 
avut loo în cadrul festivităților 
prilejuite de cea de-a I50-a ani
versare a Societății muzicale 
„Musikverein”.

Duminică a părăsit Capitala 
misiunea de bunăvoință a Repu
blicii Federale Camerun, condu
să de Ferdinand Oyono, ministru 
plenipotențiar, care a fost în 
țara noastră pentru tratativele e- 
conomice și culturale cu R P. 
Romînă.

Luni seara la cinematogra
ful „Republica“ din Capitală a 
avut loc premiera filmului ro
mânesc „Celebrul 702“, produc
ție a studioului cinematogra
fic București.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Comitetului de 
stat pentru cultură și artă, 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public. Tovarășul Ion 
Florea, director general ad
junct al Studioului cinemato
grafic „București“, a prezentat 
spectatorilor pe principalii in- 
terpreți și realizatori ai fil
mului.

George 
duminică 
romîn a 

în R. P.

PS

Peisaj din munții Refazet.

(Urmare din pag. I)

O delegație de activiști ai Partidului 
plecat în R. P. UngarăMuncitoresc Romîn a

La 22 octombrie a plecat 
R. P. Ungară, în schimb 
experiență, o delegație 
activiști ai Partidului Munci
toresc Romîn condusă de to
varășul Gheorghe Roșu, mem
bru al C.C. al P.M.R.. prim 
secretar ăl Comitetului regio
nal Bacău al P.M.R.

in 
de 
de

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de membri ai C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

Au fost de față Jeno Kuty, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Plecarea în Italia a unei delegații 
a C. C. al U. T. M.

Duminică dimineața a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Italia, o delegație a C.C. 
al U.T.M., pentru a participa 
la lucrările Congresului Fede
rației Tineretului Comunist

Italian, care își va desfășura 
lucrările la Bari între 25 și 28 
octombrie a.c.

Delegația este condusă de 
tov. Constantin Cîrțînă, secre
tar al C.C. al U.T.M.

In Capitală și în țară au 
continuat să aibă loc duminică 
și luni entuziaste manifestări 
închinate Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice.

Peste 600 de copii bucure- 
șteni au participat duminică 
la Casa prieteniei romîno-so
vietice la o dimineață de bas
me românești și sovietice în 
lectura unor actori de la Tea
trul tineretului. După amiază 
în aceeași sală a fost prezen
tată ecranizarea operei lui 
Shakespeare „A 12-a noapte“, 
în cadrul ciclului „Ecranizări 
sovietice după opere celebre“.

La Casa de cultură a raio
nului „16 Februarie“ scriito
rul Haralamb Zincă și-a îm
părtășit din impresiile sale cu
lese în călătoria făcută recent 
în U.R.S.S. Tot cu această 
ocazie a avut loc o întîlnire 
între pionieri romîni și sovie
tici care într-o atmosferă de 
caldă prietenie au schimbat 
cravate și insigne.

In sala Teatrului 
Sturdza Bulandra“, 
unui număr mare de 
panți, Marin Florea 
vicepreședinte al Consiliului 

general A.R.L.U.S., a ținut 
luni seara conferința întitulată 
„In vizită la constructorii co
munismului“, iar conf. univ. 
Tatiana Nicolescu, candidat în 
științe filologice, a vorbit în 
sala clubului finanțe-bănci 
despre actualitatea în litera
tura sovietică. Despre contri
buția femeii sovietice la con
struirea comunismului a con
ferențiat în sala M.A.I., Sîrbu 
Tecla, jurist.

Numeroși colectiviști din co
munele Băduleasa, Ologi, 
Mircea Vodă, Bolintin și altele 
din regiunea București, au as
cultat conferințele „Un nou 
pămînt desțelenit“, „Producția 
agricolă la nivelul comunismu
lui“, „Noutăți din agricultura 
U.R.S.S.“, „Prin satele colhoz
nicilor sovietici" etc.

In sala noului teatru și la 
clubul minerilor din Petrila 
precum și la clubul sindica
telor din orașul Deva, au

„Lucia 
în fața 
partici- 
lonescu,

Foto : AGERPRES

La culesul merelor, în livada 
Gospodăriei agricole de sfat 

Aiud din regiunea Cluj.

(Agerpres)

locatarii „orășelului studențesc

avut loc jurnale de actua» 
lități pe tema „Din lu- 
lumea științei și tehnicii so
vietice“. Numeroși mineri de 
la Uricani au luat parte la ex
punerea „Kazahstanul sovietic 
în plină dezvoltare“. Casa de 
cultură din centrul minier Lu- 
peni a 
seară a 
cultural 
literară 
construcției desfășurate a co
munismului oglindiți în litera
tură“.

Peste 750 de oameni ai mun
cii din Huedin au luat parte 
în sala casei raionale de cul
tură, la conferința „Actualități 
în cinematografia sovietică“, 
după care orchestra și soliști 
de muzică ai Casei de cultură 
a studenților din Cluj au sus
ținut un program muzical. La 
Dej și Năsăud au avut loc 
simpozioane cu tema „Colabo
rarea romîno-sovietică în do
meniul științelor geografice, 
zoologice și botanice“, unde au 
vorbit prof. univ_ Morariu Ti- 
beriu și Radu Vasile, membri 
corespondenți ai academiei 
R. P. Romîne și conf. univ. 
Andrei Kovacs.

Colectivul Operei de stat 
din Iași a prezentat în pre
mieră poemul coregrafic 
„Francesca da Rimini“ a cărui 
muzică 
pozitor 
iar cel 
„Vasile 
spectacolul 
kuțcsk“ de Arbuzov.

La stația de radioficare din 
Săveni, regiunea Suceava, prof. 
Elena Dumitriu a relatat des
pre vizita plăcută întreprinsă 
de curînd în Uniunea Sovie
tică.

In cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, în regiunea 
Suceava au avut loc pînă acum 
peste 266 manifestări la care 
au participat circa 54 000 de 
oameni ai muncii.

Festivalul filmului sovietic 
a fost organizat în 35 de sate 
din regiunea Oltenia iar in 
alte 100 de sate ziua filmului 
sovietic.

De la 
prieteniei 
regiunea 
vietice au 
peste 100 000 de cetățeni, iar 
la Baia Mare numai la cinema
tograful „Minerul“ au fost vi
zionate de peste 20 000 de oa
meni ai muncii.

găzduit o frumoasă 
prieteniei, iar căminul 
din Coroești o seară 
' intitulată „Eroi ai

aparține marelui com- 
clasic rus Ceaikovski, 
al Teatrului național 
Alecsandri“ a reluat 

„Poveste din Ir-

deschiderea Lunii 
romîno-sovietice în 
Brașov, filmele so- 
fost vizionate de

(Agerpres)

A apărut

Tînărul leninist
revistă editată de C.C. 

al U.T.M. 
octombrie 1962

SUMAR:
— Triumful ideilor 

marelui Octombrie. AL GO- 
LIANU — La 14 ani.

In ajutorul propagandistului.
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serviete, o pălărie, o mașină de 
călcat, un fragment de ciorap și... 
cărți. Pe jos — scrum și mucuri 
de țigări și, de asemenea, urme 
de grăsime. Ce să mai vorbim ?! 
Membrilor comitetului de cămin 
le-au trebuit cîteva clipe ca să 
se reculeagă în fața acestui spec
tacol de coșmar, apoi au chemat 
imediat cîțiva colegi din came
rele vecine, cîteva colege din 
căminul 4 și au supus discuției 
colective atitudinea colegilor din 
camera 61 față de condițiile de 
trai care le sînt puse la dispo
ziție.

— Nici nu știi cum să cali
fici un asemenea gaz... Ne-am 
obișnuit să trăim în ordine, să 
respectăm locul în care ne odih
nim și studiem. în anul trecut 
au apărut, la „oglinda căminu
lui” cîteva fotografii care au 
reprodus camere dezordonate, 
dar aceasta le întrece pe toate ! 
spunea tovarășul Alexandru Va-

Ier, președintele comitetului de 
cămin.

— Vă place eă trăiți așa ? — 
i-a întrebat pe locatarii camerei 
Elvira Sîrbuț, din anul III ști
ințe juridice.

— Nu... Nu ne place... a în- 
găimat Mumătă Simion, trezit 
din somn la realitatea de coșmar 
a camerei.

— Vă bateți joc de» condițiile 
în care trăiți. O să educați oa
meni, o să deveniți profesori... 
Un om cult nu poate să se com
porte în acest fel...

—...Sau, ca viitori soți — a 
complectat-o Motișan Aurelia din 
anul IV matematică — în casa 
dumneavoastră tot așa veți trăi ?

Discuțiile s-au încins repede. 
Toți cei prezenți erau de acord 
că locatarii acestei camere tre
buie trași la răspundere în fața 
colegilor lor într-o adunare a 
căininiștilor.

în orașul studenților din Cluj 
trăiesc în condiții minunate mii 
de studenți. Oamenii muncii, pă-

rinții acelora care studiază pe 
băncile universităților, au con
struit aceste cămine pentru ca 
fiii lor să ducă o viață frumoasă, 
să aibă cele mai bune condiții 
de studiu. Grijii partidului și 
guvernului pentru aceste condi
ții, trebuie să i se răspundă prin- 
tr-o grijă atentă față de bunul 
obștesc, printr-un studiu temei
nic și perseverent. Cum răspund 
acestei griji Dușa Miron, Borugă 
loan, Mumătă Simion, Pașca 
Traian, toți studenți la Facul
tatea de matematică a Universi
tății „Babeș-Boliay” „nanfra- 
giații” camerei 61 ? E clar că 
aici, în camera 61, locatarii ei nu 
formează un colectiv de oameni 
civilizați. Colegii de cămin, tre
buie să-i ajute să devină și ei un 
colectiv în care să domnească o 
atmosferă favorabilă muncii, în
vățăturii și ordinei.

In aceeași zi, colegele din că
minul 4 și-au poftit colegii în- 
tr-un schimb de experiență în 
căminul lor. E o îneîntare, o

■iî”

CALITATEA PRODUSELOR
ajung în mina muncitorilor, 
ele sînt păstrate la serviciul 
tehnologic sau în biroul mai
strului. In aceste condiții ei 
lucrează mai mult în virtutea 
obișnuinței-

O altă problemă sesizată se 
referă la felul cum se asigură 
asistența tehnică. Muncito
rul, oricît de bine ar fi pre
gătit profesional, are nevoie 
de îndrumări tehnice, simte 
necesitatea de a se consulta 
în găsirea unor soluții mai 
bune care să asigure succese 
sporite. Sînt 
ale uzinei: 
ja, prelucrările 
unde tinerii nu 
mod permanent 
îndrumări din partea 
lor tehnice. Dacă acest 
cru ar fi fost pus la punct, 
de bună seamă că s-ar fi pre- 
întîmpinat apariția multor 
rebuturi, s-ar fi micșorat re
manierile. în același 
simte necesitatea 
controlului tehnic de 
și a rolului pe care-1 
trolorii.
secția 
își desfășoară activitatea mai 
mult empiric. Ei n-au la dis
poziție desene după care să 
verifice dimensiunile pieselor

secții de bază 
turnătoria, for- 

mecanice 
primesc în 
sfaturi și 

cadre- 
lu-

timp se 
întăririi 
calitate 
au con-

Trebuie spus că în 
turnătorie controlorii

turnate și este firesc ca lu- 
crînd în acest fel însăși mun
ca lor să nu fie întotdeauna 
de ...calitate.

La toate aceste lipsuri tre
buie adăugată și slaba pregă
tire profesională pe care o au 
unii muncitori (în special cei 
de la rotărie).

Să ne oprim, de pildă, la^sec- 
ția osij montate. Aici, alături 
de muncitori vîrstnici cu o 
bogată experiență în produc
ție, lucrează peste 180 de ti
neri. Mulți dintre ei, cum sînț 
rectificatorii Stan Nedelcu și 
Mihai G’îlă, strungarul Con
stantin Neacșu, obțin zi de zi 
rezultate bune în producție, 
execută lucrări de bună cali
tate. Nu la fel se poate vorbi 
despre tinerii strungari Radu 
Tudorache, Emil Codreanu 
sau Iacob Crăciun și alții.

Cu ce putea să ajute , mai 
mult organizația U.T.M. con
ducerea tehnică a secției la 
rezolvarea cu succes a sarci
nilor de producție ?

Aceasta avea datoria, în 
primul rînd să se ocupe mai 
îndeaproape de perfecționarea 
profesională a tinerilor mun
citori. Pe baza unei munci te
meinice de cunoaștere a ne
cesităților fiecărui tînar să fi 
făcut recomandări pentru 
se organiza acele forme 
ridicare a calificării care

a 
de 
să

asigure îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale. Organiza
ția U.T.M. s-a mulțumit însă 
numai cu faptul ca o parte 
din tinerij din această secție 
să fie încadrați la cursurile 
de ridicare a calificării fără 
să urmărească și modul cum 
aceștia își însușesc noțiunile 
predate gi cum le aplică în 
procesul de producție. Dacă 
ar fi muncit mai atent desi
gur ar fi putut constata care 
sînt deficiențele și ar fi luat 
măsurile corespunzătoare. Aici 
organizația U.T.M. ar fi putut 
iniția mai multe demonstrații 
practice unde fruntașii în pro
ducție să fi împărtășit din 
experiența lor. Problema cali
tății nu a constituit o preocu
pare principală pentru fie
care tînăr și asta se datorește 
și faptului că însăși organiza
ția U.T.M. s-a ocupat puțin 
de mobilizarea tinerilor în 
procesul de producție.. O bună 
parte din acest an a existat 
tendința să se considere că de 
problemele producției, trebuie 
să se ocupe exclusiv . condu
cerea tehnică a secției, orga
nizația U.T.M. avînd „alte“ 
sarcini.

Organizația U.T.M. are în 
primul rînd datoria să antre
neze tinerii în întrecerea so
cialistă. să urmărească în 
permanență felul în care ace
știa își îndeplinesc sarcinile

de producție, să ajute concret 
pe cei rămași în urmă. Crite
riul de apreciere a activității 
sale îl constituie rezultatele 
practice obținute de tinerj în 
producție.

Iată dar că în munca tine
rilor sînt încă rezerve insufi
cient folosite. Multe neajun
suri se datoresc insuficien
tei pregătiri profesionale. Co
mitetul U.T.M. trebuie să se 
ocupe mai îndeaproape de fe
lul în care învață tinerii. 
Acum, cînd în uzină se fac 
pregătiri pentru deschiderea 
unor cursuri de ridicare a ca
lificării, este necesar ca la or
ganizarea acestora să se țină 
seama nu numai de specificul 
meseriei, dar și de gradul de 
pregătire, teoretică și practică 
a muncitorilor, să se asigure 
ca ele să răspundă la rezol
varea problemelor pe care le 
ridică procesul de producție 
Pentru maiștrii și șefii de echi
pă care lucrează la turnăto
rie și în special pentru oțelari 
este necesar să se organizeze 
instruirj periodice privind pre
gătirea și elaborarea șarjeloi 
controlul pe parcurs al siște 
mului de asamblare, fund 
lingotieră, maselotă (cauz; 
care a generat cea mai marc 
parte 
strate

portante rezerve pentru îmbu
nătățirea calității producției. 
Iată pe scurt cîteva lucruri 
ce se cer rezolvate.

• In secțiile turnătorie, oțe- 
lărie și prelucrări mecanice 
să se asigure o mai bună asis
tență tehnică.

• Să se întărească controlul 
tehnic de calitate în toate 
secțiile.

• La rotărie, construcții me
canice este necesar să se asi
gure și controlul interfazic. 
Aceasta va duce la înlătu
rarea multor neajunsuri, va 
crea premiza ca munca în 
toate sectoarele de producție 
să se îmbunătățească.

• La cuptoarele de trata
mente termice din turnătorii 
și forje să se ia măsuri pen
tru a se instala de urgență 
termocuple cu diagrame înre
gistratoare, pentru determina
rea în mod științific a regi
mului optim de elaborare 
șarjelor (lucrul după ochi 
seamnă produse de slabă 
litate).

• Dotarea laboratorului
pid de la turnătorie cu apa
ratele necesare efectuării ana
lizelor și probelor ce se im
pun în timpul fabricației. (In 
această privință conducerea 
uzinei așteaptă mai mult spri
jin din partea organului tute
lar din Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Ma
șini).

bucurie să privești camerele fe
telor, curate și proaspete, aran
jate cu gust, împodobite cu flori 
și tot felul de miniaturi. Și a- 
colo, toate camerele sînt la fel ! 
în camera 6, unde locuiesc stu
dentele Motișan Aurelia, Bălă 
Elena, Găldeanu Ana și Căbaș 
Maria din anul IV matematică, 
s-a purtat o interesantă și utilă 
discuție despre cum trebuie să 
ne aranjăm interioarele în cămin; 
fetele au venit cu cîteva sugestii 
pentru cei din comitetul cămi
nului II de băieți, și aceștia din 
urmă au hotărît să și Ie însu
șească. Fetele din această came
ră au o frumoasă viață de co
lectiv. Ele trăiesc și învață îm
preună de la începutul studen
ției. Le-a legat pasiunea pentru 
știință, pentru lectură, muzică, 
teatru, operă. își organizează cu 
atenție timpul liber în așa fel 
ca să poată învăța temeinic și să 
du neglijeze spectacolele, plim
bările, reuniunile...

★
Am surprins în obiectiv doar 

viața cîtorva camere din orașul 
studenților clujeni. Departe de 
noi gîndul că experiența nega
tivă a camerei 61 poate fi gene
ralizată. E aproape unică. în 
schimb, în restul căminelor vizi
tate, multe, foarte multe camere 
pot fi luate drept model pentru 
toți aceia care vor să știe cum 
se trăiește în orașul studenților 
clujeni.

R. BALOGH — Expuneri 
bogate în conținut, accesibile.

T. CIUCAN — Fixarea pro
blemelor de bază. M. B1RSAN 
— Activități instructiv-educati- 
ve ale cercului.

Viața U.T.M.

* * * — Adunările de dare 
de seamă și alegeri în organi
zațiile U.T.M. Ă. MESAROȘ 
— Primirea carnetului, o săr
bătoare pentru utemist. ST. 
PERJU — Ajutor concret și în
drumare permanentă organiza
țiilor U.T.M. P. LUNGU — Co
laborare rodnică între tracto
riști și tinerii colectiviști. N. 
MĂRĂȘTEANU — Șantierul — 
școală a muncii, școală a vieții. 
* * * — Concursul nostru.

Tribuna secretarului.

C. BIRT A — Cum muncesc 
cu membrii comitetului U.T.M. 
E. V. CARABA — Pregătim 
schimbul de mîine al uzinei. 
C. ALEXA — Postul U.T.M. de 
control din gospodăria noas
tră.

Școli și pionieri.

A. CARABA — Ziua secre
tarilor din școli. C. NEDELCU 
— Pregătirea pentru obținerea 
distincțiilor. M. TERNER — 
îndrumînd activitatea pionie
rească. RĂSPUNDEM LA ÎN
TREBĂRILE CITITORILOR. NE 
SCRIU CORESPONDENȚII.

Ce să citim.

B. DUMITRESCU — Contem
porani cu viitorul.

PE ECRANE

95CELEBRUL 702“
a 

în- 
ca-

ra

din rebuturile înregi 
aici).

★
Uzina de utilaj greuLa

„Progresul”-Brăila există im-

realizat după piesa cu același titlu de Al. Mirodan. Regia filmului 
aparține lui Mihai Iacob care, împreună cu Al. Mirodan, semnează 

și scenariul.
In distribuție : Radu Beligan, Ion Finteșteanu, Sanda Toma, Jules 
Cazaban, Ștefan Ciubotărașu, Mircea Șeptilici. Nicolae Gărdescu, 

V. Ronea, Fory Eterle, Angela Chiuaru.
în completare filmul artistic de scurt metraj 

„POVESTE DE TOAMNA“ 
în regia lui TRAIAN FERICEANU



DEPESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Solii poporului romîn și-au încheiat vizita în Birmania

Dineul oferit în cinstea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

DECLARAȚIA COMUNĂ

generalul Ne Win
RANGOON 22 (Agerpres). 

— Trimisul special Ion Gălă- 
țeanu transmite :

Duminică seara președintele 
Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, generalul Ne 
Win, a oferit un dineu în cin
stea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri 
Republicii Populare 
Corneliu Mănescu, 
afacerilor 
Steriopol, 
irului

al 
Romîne, 

ministrul 
externe, Valentin 

adjunct al minis-
comerțului exterior, 

precum și ambasadorul R. P. 
Romîne în Birmania, Iancu 
Horațiu.

Din partea birmană au par
ticipat generalul Aung Gyi, 
membru al Consiliului Revo
luționar, ministru al industriei 
și comerțului, colonel Saw 
Mynt, membru al Consiliului 
Revoluționar, ministru al in
formațiilor și culturii, precum 
și alți membri ai 
Revoluționar și 
Uniunii Birmane.

Au fost de față 
siunilor diplomatice acreditați 
la Rangoon, personalități ale 
vieții culturale și economice 
birmane.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, generalul Ne Win și 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au rostit toasturi.

Aducînd un călduros salut 
conducătorilor de stat romîni 
în numele Consiliului Revo
luționar al Uniunii Birmane, 
al guvernului revoluționar și 
al popoarelor Uniunii Birma
ne, generalul Ne Win a spus: 
Este un prilej într-adevăr re
marcabil să primim pentru 
prima dată vizita celor mai 
de frunte conducători ai Ro
mîniei, deși în trecut distan
țele geografice și evenimen
tele istorice au menținut 
națiunile noastre despărțite, 
împiedieîndu-ne să intrăm în 
relații prietenești. Această 
primă vizită a excelenței voa
stre și a misiunii de bunăvo
ință pe care o conduceți ne

Consiliului 
guvernului

șefi ai mi-

oferă prilejul de a 
călduroasa prietenie 
cele două popoare ale noastre 
o resimt unul față de celălalt.

Subliniind că sînt abia cî
teva luni de cînd Consiliul 
Revoluționar și guvernul revo
luționar al Uniunii Birmane 
și-au asumat sarcina de a în
druma națiunea birmană pe 
calea spre socialism după mo
delul birman, generalul Ne 
Win a arătat în continuare: 
Permiteți-mi, Excelență, să vă 
spun, că împreună cu colegii 
mei, am urmărit cu profund 
respect și admirație rolul pe 
care l-ați jucat în dezvoltarea 
Republicii Populare Romîne, 
mai întîi ca muncitor slujind 
cauza revoluției populare și 
mai tirziu în calitate de con
ducător al țării și poporului 
dv.

In numele Consiliului Revo
luționar, guvernului revoluțio
nar și poporului Uniunii Bir
mane, a spus vorbitorul, aș 
vrea să transmit Excelenței 
Voastre și prin dv. Partidu
lui Muncitoresc Romîn, guver
nului romîn și poporului ro
mîn un mesaj în care ne 
angajăm să continuăm efortu
rile de a întări și mai departe 
prietenia dintre cele două na
țiuni ale noastre prin colabo
rare economică și contacte 
culturale mai strînse.

Generalul Ne Win a toastat 
în sănătatea stimaților oa
speți din Romînia, președinte
le Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor 
externe, pentru prietenia din
tre popoarele romîn și birman 
ale cărei temelii au fost puse 
în cursul actualei vizite.

Aș vrea înainte de toate să 
vă mulțumesc din inimă pen
tru atenția și grija cu care am 
fost înconjurați în permanență 
în aceste două zile de cînd ne 
aflăm pe p&mîntul frumoasei 
dv. patrii, a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru cuvintele calde de priete
nie pe care le-ați exprimat la 
adresa poporului romîn, la 
adresa noastră, reprezentanți 
ai Romîniei socialiste. Deși ță
rile noastre sînt sitv 'e în

reafirma 
pe care

regiuni geografice îndepărtate, 
aceasta nu a împiedicat ca po
porul romîn să urmărească cu 
admirație și spirit de solida
ritate lupta eroică încununată 
de succes a poporului birman 
împotriva dominației străine, 
pentru libertatea sa națională. 
El dă o înaltă apreciere efor
turilor dv. pentru consolidarea 
independenței și prosperitatea 
Uniunii Birmane. Noi vă do
rim realizarea strădaniilor dv. 
de a uni forțele națiunii pen
tru dezvoltarea economică și 
social-culturală a țării și ri
dicarea bunăstării poporului.

însuflețite de o sinceră a- 
fecțiune și stimă reciprocă, a 
spus în continuare tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, po
poarele noastre sînt dornice 
de pace și libertate, de prie
tenie și colaborare. Vizita noa
stră aici, la amabila dv. invi
tație, a arătat încă o dată 
marea importanță pe care o 
au întrevederile între condu
cătorii de state, schimbul de 
informații și de păreri asupra 
problemelor de interes comun.

Ne exprimăm convingerea, 
a arătat președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, că relațiile dintre 
Romînia și Uniunea Birmană 
vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, multilaterală, în inte
resul statelor și popoarelor 
noastre.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a toastat pentru feri
cirea și prosperitatea poporului 
birman, pentru sănătatea pre
ședintelui Consiliului Revolu
ționar, generalul Ne Win, și a 
celorlalți înalți demnitari bir- 
mani, pentru prietenia și co
laborarea frățească dintre 
Romînia și Uniunea Birmană, 
pentru pace și conlucrare in
ternațională.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

Dineul 
spectacol 
cîntece 
birmane.

a fost urmat de un 
cuprinzînd frumoase 
și dansuri populare

la

Duminică ia Rangoon
RANGOON 21. — Trimisul 

special Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu transmite :

Duminică dimineața, tova
rășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu, însoțiți de 
Saw Mynt, ministru infor
mațiilor și culturii și ministru 
ad-interim al afacerilor exter
ne al Uniunii Birmane, Uztin, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Ko Ko, secretar 
al Consiliului Revoluționar și 
al guvernului, au vizitat renu
mitul monument Swe Dagon 
(Pagoda de aur), una din cele 
mai frumoase podoabe ale 
capitalei Birmaniei.

Pagoda Swe Dagon, a cărei 
turlă centrală, înaltă de cca, 
120 metri, domină orașul Ran
goon, este un loc de pelerinaj 
pentru budiștii din întreaga 
lume. Construită cu peste 
2 500 de ani în urmă, ea mai 
este denumită și „Piramida de 
foc", atît de puternic strălu
cesc în bătaia soarelui plăcile 
de aur cu care este acoperită. 
Numai turla centrală are 25 
tone de aur și 100 tone de ar
gint. In jurul ei se înalță vreo 
300 de turle mai mici, de ase
menea acoperite cu aur. In ju
rul pagodei centrale au fost 
construite 64 de pagode mai 
mici, iar în cele patru colțuri 
stă de strajă dte un Sfinx sau 
Dagon.

Secol de secol, pagoda a 
crescut tot mai mult, i s-au 
adăugat noi ornamente, a de
venit tot mai bogată și mai 
impunătoare. Istoria Birma
niei a păstrat numele regilor 
Binmyagyan, Sinbynthin, Dam- 
mazedi, Tharrawaddy și al re
ginei Shinsawbu, pe vremea 
cărora pagoda a fost recon
struită, lărgită, împodobită. 
Mii de statui și statuete înfă- 
țișindu-l pe Budha, în diverse 
ipostaze, decorația interioară 
în aur, argint și nestemate 
fac din această celebră pago
dă o bijuterie uriașă.

In cartea de onoare a pa
godei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a scris urmă
toarele cuvinte: „Cu admira
ție și stimă față de acest mo
nument istoric, mărturie a 
străvechii culturi a poporului 
birman“.

După vizitarea pagodei, con
ducătorii de stat romîni s-au 
îndreptat spre mausoleul mar
tirilor, unde este înmormântat 
eroul național al poporului 
birman, generalul Aung San, 
ucis, împreună cu zece dintre 
tovarășii săi de luptă, la 11 
iunie 1947, de marionete ale 
colonialismului britanic. Aung 
San a condus o armată de 
50 000 de oameni în lupta pen
tru eliberarea Birmaniei de 
sub jugul colonialist britanic, 
apoi de sub jugul japonez și 
din nou împotriva dominației 
britanice. In 1947 el a obținut 
ca guvernul englez să-și asu
me obligația de a acorda în 
termen de un an independență

Birmaniei. Ea a fost acordată 
la 4 ianuarie 1948, dar Aung 
San n-a mai apucat acea
stă zi.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a depus la mormân
tul viteazului general o coroa
nă pe a cărei panglică erau 
înscrise următoarele cuvinte : 
„Generalului Aung San, erou 
al Uniunii Birmane, din 
partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

Au răsunat acordurile unui 
imn închinat eroilor.

Cortegiul de mașini s-a în
dreptat apoi spre casa de 
oaspeți unde, la ora 10 dimi
neața, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a primit vizita 
generalului Ne Win, președin
tele Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane. A avut 
loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială. La convorbire au parti
cipat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu.

In cursul după-amiezii, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, însoțit de generalul Aung 
Gyi, locțiitor al președinte
lui Consiliului Revoluționar, 
a vizitat orașul, oprindu-se 
în gara fluvială, în parcul 
de odihnă 
„Inya“, 
torul Uniunii 
fost vizitate de 
dina zoologică, 
un elefant alb 
spune că ar fi singurul 
lume. In 
Gheorghe 
fost rugat 
mame să se fotografieze îm
preună cu copiii lor. Au mai 
fost vizitate și alte puncte ale 
Rangoonului, printre care —1 
multe obiective sociale și 
turale.

Opinia publică birmană 
nifestă un puternic interes 
pentru vizita oaspeților ro
mîni. Presa din Rangoon a 
publicat duminică numeroase 
fotografii și relatări în legă
tură cu vizita. Ziarele au în
serat în ultimele zile un mare 
număr de articole consacrate 
țării noastre tratînd teme ca 
economia romînească în anii 
puterii populare, dezvoltarea 
industriei petroliere, industria 
siderurgică, producția și expor. 
tul de locomotive, producția 
bunurilor de larg consum, dez
voltarea învățămîntului supe
rior, noul sistem de conducere 
a agriculturii, producția de 
mașini agricole, creșterea ni
velului de trai, stațiunile de 
odihnă, lichidarea analfabetis
mului, construcția de locuințe. 
Toate articolele consacrate 
Republicii Populare Romîne 
atestă dorința de a cunoaște 
experiența țării noastre și de 
a dezvolta relații reciproc a- 
vantajoase, puse în slujba in
tereselor celor două țări, co
laborării internaționale și a 
păcii.

hotel 
aju- 

Au 
gră- 
află

și la noul 
construit cu 

Sovietice, 
asemenea 

unde se 
despre care se 

din 
parc, tovarășul 

Gheorghiu-Dej a 
de numeroase

mai 
cul-

ma-

(Urmare din pag. I) 
comunității umane, folosite în prezent pentru 
înarmare și mobilizate pentru război, să fie 
dirijate și utilizate pentru bunăstarea ome
nirii.

Cei doi președinți au folosit prilejul pentru 
a trece în revistă actualele relații comerciale 
dintre state, în special acelea dintre statele 
dezvoltate din punct de vedere industrial și 
statele în curs de dezvoltare. Cei doi pre
ședinți sînt de acord că trebuie promovat un 
asemenea comerț care să apere interesele 
statelor în curs de dezvoltare ; avînd în ve
dere în special tendința spre blocuri comer
ciale restrictive, ei consideră necesar să se 
convoace, sub auspiciile Organizației Nați
unilor Unite, o conferință privind comerțul 
internațional, la care problemele actuale și 
de perspectivă ale comerțului internațional să 
fie examinate cu atenție, pentru a se evita 
măsurile și metodele discriminatorii care 
împiedică dezvoltarea normală a comerțului 
internațional.

în cursul schimbului de vederi dintre cei 
doi președinți, președintele Consiliului Re
voluționar a folosit prilejul pentru a expune 
președintelui Consiliului de Stat programul 
prevăzut pentru dezvoltarea Uniunii Birma
ne pe calea birmană spre socialism. Președin
tele Consiliului de Stat și președintele Con
siliului Revoluționar au fost de acord că, 
deși programul este birman atît în concepții 
cît și în aplicare, asigurarea unei colaborări

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

22 octombrie 1962

prietenești reciproc avantajoase din partea 
unor state prietene, pe calea sprijinului ma
terial și tehnic, va constitui un ajutor prețios 
în realizarea lui. Cei doi președinți au căzut 
de acord să examineze în continuare acest 
aspect.

Avînd în vedere nivelul înalt al industriei 
petroliere, miniere și chimice din Romînia 
și dorința Birmaniei de a dezvolta aceste ra
muri ale economiei sale, cei doi președinți 
au convenit că trebuie să se acorde atenție 
posibilității promovării colaborării Romîniei 
cu Birmania în aceste domenii.

Președintele Consiliului de Stat a transmis 
președintelui Consiliului Revoluționar invita
ția de a vizita Republica Populară Romînă 
la o dată ce-i va fi convenabilă. Președintele 
Consiliului Revoluționar a acceptat cu plă
cere invitația, data urmînd a fi stabilită pe 
cale diplomatică.

Cei doi președinți au trecut în revistă re
lațiile prietenești dintre Republica Populară 
Romînă și Uniunea Birmană. Ei sînt satis- 
făcuți că aceste relații, bazate pe principiile 
respectului reciproc al suveranității și inde
pendenței, egalității și colaborării în avanta
jul reciproc, au devenit mai strînse ca rezul
tat al actualei vizite a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Populare Romîne. 
Cei doi președinți s-au angajat să 
toate eforturile în vederea dezvoltării 
departe a acestor relații prietenești 
cele două guverne și popoare.

j General Ne Win
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

depună 
pe mai 
dintre

Semnarea declarației comune
ramino-birmane

RANGOON 22
— De la trimisul

Luni dimineața, 
oaspeți a guvernului birman a 
avut loc semnarea „Declara
ției comune dată publicității 
cu prilejul vizitei în Uniunea 
Birmană a Excelenței Sale

(Agerpres). 
special : 
la Casa de

și
DELHI 22 (Agerpres). — 

Luni dimineața, la ora 10,30, 
ora locală, avionul special cu 
care conducătorii de stat ro- 
mîni se înapoiază în patrie, 
după vizita în Birmania, a fă
cut o escală de o oră în capi
tala Indiei. Pe aeroportul Pa- 
lam se aflau Jai Sukh Lai 
Hathi, ministrul muncii al Re
publicii India, aghiotantul pre
ședintelui Indiei și alte per
soane oficiale.

★

TAȘKENT 22 (Agerpres). — De 
la trimisul special, I Gălăfeanu : 

în drum spre patrie după vizita 
făcută în Indonezia, India și Bir
mania, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secrefar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne 
împreună cu tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consi- 

Miniștri al Republicii

Populare Romîne și Corneliu Mă
nescu, ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne au 
sosit la Tașkent.

Pe aeroport, pavoazat cu dra
pelele de stat ale Republicii 
Populare Romîne, Uniunii Sovie
tice și Uzbekistanului, conducăto
rii Romîniei frățești au fost intim- 
pinați de Șaraf Rașidov, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim secretar al C.C. al 
P.C. din Uzbekistan, ladgar Nas- 
riddinova, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Uz
bece, Rahmankul Kurbanov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Uzbece, Sarvar Azimov 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afacerilor 
externe al R.S.S. Uzbece și alte 
persoane oficiale.

La primirea pe aeroport a fost 
prezent Nicolae Guină, ambasa
dorul Republicii Populare Romîne 
în U.R.S.S.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne”.

Declarația a fost semnată de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne și de 
generalul Ne Win, președintele 
Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane.

, Din partea romînă au fost 
de față Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe,

Valentin Steriopol, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, Horațiu Iancu, ambasa
dorul R. P. Romîne în Uniunea 
Birmană și alte persoane ofi
ciale.

Din partea birmană au fost 
prezenți Aung Gyi, ministrul 
industriei și comerțului, Saw 
Mynt, ministrul informațiilor 
și culturii, colonel Hla Aung, 
ministrul învățămîntului și să
nătății și N Soe Tin, secre
tar permanent pentru afaceri
le externe.

PE SCURT E35
MOSCOVA 21. — Corespon

dentul Agerpres transmite: La 
Casa prieteniei popoarelor a a- 
vut loc sîmbătă sub auspiciile 
Asociației de prietenie sovieto- 
romîne (A.P.S.R.) o seară a fil
mului romînesc.

CANBERRA. — Recent în 
orașul Perth din Australia, a 
avut Ioc o manifestare închi
nată cunoașterii țării noastre. 
Cu acest prilej a fost prezen
tată Expoziția de fotografii 
„Regiunea Dobrogea și Delta 
Dunării”, iar prof. Frank Cal
laway, de Ia Universitatea din 
Australia de vest, vorbit

despre 
Enescu.

opera lui George

YORK — In conti- 
turnelui pe care-l în-

NEW 
nuarea 
treprinde în S.U.A., ansamblul 
„Rapsodia Romînă“ a prezen
tat în ultimele zile spectacole 
în orașele Las Vegas,, Flag- 
staff și Tucson. Presa din 
fiecare oraș vizitat de artiștii 
romîni publică numeroase ar
ticole în care apreciază în 
mod deosebit spectacolele pre
zentate.

Dilicultățile politicii
obstrucționiste 
a occidentului

WASHINGTON. — Un pur
tător de cuvînt al societății

m

U.R.S.S. : Pe șantierul noii fabrici de ciment din Balakli (regiunea 
Harkov) lucrările de montare a scheletului metalic al cuptorului 
rotativ a cărui lungime este de 185 m sînt într-un stadiu avansat.

La această fabrică vor funcționa 4 cuptoare de acest fel. 
Foto : TASS-Moscova

Manevre provocatoare desfășurate

de S.U.A. în vecinătatea Cubei
NEW YORK 22 (Agerpres). 

TASS transmite : Statele Uni
te ale Americii desfășoară 
mari manevre ale forțelor 
maritime militare și aeriene 
militare în Marea Caraibilor, 
în imediată vecinătate de 
Cuba. La aceste manevre de 
instrucție participă 45 de na
ve militare și aproximativ 
20 000 de oameni din efectivul 
forțelor armate americane, in
clusiv mari unități ale infan
teriei maritime.. După cum 
anunță agențiile străine do 
informații, în timpul mane
vrelor se proiectează efectua
rea unei mari operațiuni de 
desant în insula portoricană 
Vieques. în regiunea manevre
lor se transportă mijloace 
tehnice și noi subunități mi
litare. Agențiile arată, între 
altele, că la baza forțelor ae
riene militare din Key-West 
(statul Florida) a sosit recent 
o escadrilă de avioane reac-

tive de vînătoare de mare 
viteză înarmate cu proiectile 
teleghidate. Pe această bază 
se construiește în grabă un 
nou turn de ghidaj. Muncito
rii care lucrează la construc
ția acestui turn au primit 
ordinul să lucreze noaptea 
pentru a termina această con
strucție cît mai curînd posibil.

Ziarul „New York Times” 
relatează că manevrele sînt 
comandate de viceamiralul 
Oracio Rivera, „care cunoaște 
bine limba spaniolă”. Ziarul 
scrie că în timpul acestor ma
nevre infanteria marină va 
trebui să „efectueze” misiunea 
de eliberare a „Republicii Vie
ques” de „premierul — ina
mic” care se numește „Ort- 
sac”.

Dacă se citește 
mele convențional 
rului — inamic”, 
Castro.

invers nu- 
al „premie- 
se obține :

„Jet Propulsion Laboratory“, 
care a construit satelitul arti
ficial american „Ranger 5“, a 
anunțat că acest satelit deve
nit „orb“ și „surd“, a trecut 
duminică Ia 720 km. depărtare 
de lună fără să-și poată înde
plini misiunea din cauza unei 
deficiențe în sistemul acumu
latorilor săi solari.

LAGOS. — Congresul tine
retului din Nigeria a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă politica agresivă a 
guvernului Statelor Unite îm
potriva Cubei.

★

WASHINGTON
pres). — TASS transmite : Sa
linger. secretar al Casei Albe 
pentru problemele presei a de
clarat că în dimineața zilei de 
22 octombrie, președintele 
S.U.A., J. Kennedy a conferit 
cu secretarul de stat D. Rusk, 
cu ministrul de război, McNa
mara și cu ministrul de justi
ție, R. Kennedy, de față fiind 
de asemenea, mai mulți func
ționari superiori ai Departa
mentului de Stat.

Salinger a refuzat categoric 
să răspundă la întrebările ce 
i-au fost puse de corespondenți 
ce anume probleme au fost 
discutate la conferința de la 
Casa Albă.

Pentru după-amiaza zilei de 
22 octombrie, președintele 
Kennedy a convocat o serie de 
noi ședințe și conferințe.

22 (Ager-

nucleare ar continua cu toate riscurile care de
curg pentru pacea și securitatea internațională“.

Deocamdată, în pofida cerințelor opiniei publice 
internaționale Statele Unite și Anglia se mențin pe 
poziții obstrucționiste în ceea ce privește încetarea 
imediată a tuturor experiențelor nucleare. Aceasta 
duce însă — cum este și firesc — la izolarea fot 
mai accentuată a acestor două puteri. Referindu-se 
la dezbaterile din comitetul politic și la rezoluția 
celor 30 de țări (printre care se numără Suedia, 
Brazilia și Mexicul), corespondentul la O.N.U. al 
agenției „FRANCE PRESSE“ remarca : „Observatorii 
subliniază că, îndeosebi americanii, constată cu 
regret și îngrijorare că s-a creat un climat care 
îi izolează nu numai de țările din cea de a treia 
lume (țările neutre n.n.) dar și de unii din prie
tenii lor“.

Un lucru este evident : devine din ce în ce mai 
greu promotorilor occidentali ai cursei înarmărilor 
nucleare, să se eschiveze de la realizarea unui 
acord cu privire la 
arma atomică.

ve pentru navigația internațională" declarația res
pinge cererea guvernului american ca membrii ca
merei să-și retragă vasele afectate comerțului cu 
Cuba. Declarația comitetului permanent a fost apro. 
bată de reprezentanții Marii Britanii, Germaniei oc
cidentale, Japoniei, Olandei, Norvegiei, Finlandei și 
Indiei, singurul care s-a opus fiind reprezentantul 
S.U.A. Nu putem fi decît în cel mai deplin acord cu 
caracterizarea făcută acestui fapt de coresponden
tul la Londra al agenției „ASSOCIATED PRESS“ : 
„o înfrîngere grea a politicii anti-Castro a Washing
tonului". Este într-adevăr, o înfrînge',e a celor ce 
pun la cale represiuni îndreptate împotriva micului 
și bravului popor cuban care-și apără cu strășnicie 
libertatea și independența.

In aceeași zi în care a fost publicată Declarația 
Camerei internaționale de navigație, președintele 
Camerei de navigație engleze, D. Rabinson, scria în 
ziarul „TIMES“ : „Nici o interdicție nu va fi impusă 
de guvern vaselor engleze în ce privește comerțul 
cu Cuba. Armatorii englezi vor să-și păstreze drep
tul de a face comerț cu toate țările". Iar două zile 
mai tirziu, un purtător de cuvînt al amiralității bri
tanice a declarat că „marina va proteja navele co
merciale britanice dacă ele vor fi afacafe în drum 
spre Cuba sau venind dinspre Cuba“.

La Ottawa, ministrul de externe al Canadei, 
Green, a declarat în Camera Comunelor că gu. 
vernul său nu intenționează să interzică vaselor ca
nadiene să transporte mărfuri în Cuba. Din San
tiago de Chile s-a anunțat că ministrul de externe, 
Sotomayor, a declarat la radio : „Actualele relații 
comerciale dintre Chile și Cuba vor rămîne neschim
bate". Declarații similare au fost făcute din surse 
guvernamentale și în Mexic.

Toate aceste fapte vorbesc despre eșecurile 
cercurilor ultrareacționare din S.U.A. in încercările 
de a strangula economia Cubei libere. Totodată, nu 
se poate să nu subliniem și un alt aspect impor
tant dezvăluit în lumina acestor fapte : creșterea 
rezistenței față de acele cercuri care se străduiesc 

a schimburi-

terile occidentale caută mereu alte motive pentru 
a tergiversa rezolvarea problemelor.

In scopul obținerii unei cit mai rapide încetări 
a experiențelor nucleare, Uniunea Sovietică a fă
cut — după cum se știe — propunerea de a se 
încheia imediat un acord privind încetarea expe
riențelor in spațiul cosmic, atmosferă și în apă cu 
obligația de a nu face nici o experiență sub pă- 
mînt pînă la încheierea unei înțelegeri și în acest 
domeniu, 
a propus 
obligației 
cu arme 
tirziu de 
experiențelor nucleare in toate mediile a 
însușită de cei mai mulți delegați. Un număr de 
30 de țări membre ale O.N.U. au depus vineri 
un proiect de rezoluție care cere ca toate expe
riențele nucleare să înceteze imediat, și nu mai 
tirziu de 1 ianuarie 1963.

Faptele arată că există depline posibilități pen
tru încetarea imediată a experiențelor nucleare în 
toate mediile. Singura piedică o constituie însă 
poziția obstrucționistă a puterilor occidentale. 
Cramponîndu-se de controlul-spionaj în domeniul 
experiențelor subterane, reluzînd să-și asume obli
gația de a nu efectua noi experiențe subterane 
pînă la realizarea unui acord și in acest domeniu 
S.U.A. și Anglia tind să legalizeze experiențele 
nucleare sub pămînt. Dacă ne gîndim că — 
trivit chiar datelor oficiale — două treimi din 
periențele nucleare americane în perioada 9 
nuarie — 24 august 1962 au fost efectuate 
pămînt, înțelegem lesne ce urmăresc puterile 
cidentale. Lor le trebuie o asemenea „interzicere' 
a experiențelor care să le îngăduie să confinuie 
nesfingherife cursa înarmărilor nucleare.

Subliniind poziția consecventă a Republicii 
Populare Romîne în favoarea încetării experiențe
lor nucleare in toate mediile și pentru totdeauna, 
delegatul R.P.R. a relevat, în cuvîntarea rostită în 
Comitetul Politic : Popoarele așteaptă de la înce
tarea experiențelor frînarea cursei înarmărilor, si
starea procesului de perfecționare a armelor nu
cleare, micșorarea încordării în lume, întărirea 
securității internaționale. O soluție parțială, așa 
cum cer puterile occidentale, nu poate corespunde 
acestor cerințe. Dacă s-ar adopta o măsură care 
să lase nestingherite experiențele nucleare subte
rane, cursa înarmărilor și perfecționarea armelor

interzicerea experiențelor cun intervenția sa la tribuna Adunării 
Generale a O.N.U. reprezentantul 
Ghanei remarca ; „Asculfînd cuvân
tările unor delegați occidentali am 
căpătat convingerea că ei s-au spe
cializat în arta de a pune beje în 
roate oricărei reglementări pașnice 

a problemelor internaționale“. Ne-am 
această caracterizare foarte pregnantă 
am încercat să reconstituim un tablou

In același spirit, șeful delegației mexicane 
adoptarea de către puterile nucleare a 
solemne de a înceta toate experiențele 

nucleare fără nici o excepție și nu mai
I ianuarie 1963. Ideea încetării tuturor 

fost
raționale 

amintit de 
atunci cînd 
al dezbaterilor in curs de desfășurare în Comitetul 
Politic al O.N.U.

De două săptămîni, Comitetul Politic dezbate o 
problemă de mare importanță : încetarea expe
riențelor nucleare. Din luările de poziție ale repre
zentanților S.U.A. și Angliei reiese însă limpede că 
cele două puteri occidentale au readus la O.N.U. 
aceleași obstacole pe care le-au ridicat la Geneva 
în Comitetul celor 18 state.

Numai cu un an în urmă, Statele Unite și Anglia 
nici nu voiau să audă de mijloacele naționale de 
detectare a experiențelor nucleare. Puterile occi
dentale nu doreau decît un singur lucru : să ob
țină un „control“ paravan pentru o activitate de 
spionaj. Ulterior, în fața dovezilor incontestabile 
aduse de știință, S.U.A. și Anglia au fost nevoite 
să opereze o schiml are. In prezent, reprezentan
ții americani și britanici nu pot nega că experien
țele în atmosferă, în Cosmos și sub apă pot fi 
identificate cu mijloacele naționale de control ale 
țărilor. Ei au recurs însă la un nou subterfugiu. 
S-au agățat iarăși de vechea formulă a controlului- 
spionaj, raportînd-o cu deosebire la experiențele 
nucleare subterane. Deși savanții din Finlanda și 
Japonia au declarat că au detectat chiar și cele 
mai slabe explozii nucleare subterane efectuate in 
S.U.A., Statele Unite și Anglia insistă în continu
are asupra cererii vădit inacceptabile cu privire 
la controlul la fața locului (citește spionaj la fața 
locului).

Din nou, ca și în trecut, ori de cîte ori lucru
rile ajung aproape de încheierea unui acord, pu
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ciuda intimidărilor
isterie anticubană continuă în 

în
aiul de
S.U.A. Trebuie remarcat însă că, 
săptămîna care a trecut, amenințările 
la adresa Cubei au alternat cu multe 
tunete și fulgere la adresa „aliaților 
infideli“, cu văicăreli despre „lipsa 
lor de dorință" de a da o mină de

ajutor în complotul anticuban.
O mare dezamăgire a produs — pare-se — în 

cercurile conducătoare americane, eșecul încercă
rilor de a sili navele altor țări să nu. mai transporte 
mărluri înspre și dinspre Cuba.

„Blocada contra lui Casfro, a murit înainte de a 
se fi născut“ — se lamenta ziarul „NEW YORK 
POST".

„Aliații nu dau dovadă de înțelegere și intimi
darea nu dă rezultate. Este sigur că n-avem sorți 
de izbîndă în embargoul total asupra Cubei“ — 
recunoștea cu strîngere de inimă James Reston în 
„CHICAGO TRIBUNE“.

„La invitația noastră pentru embargoul anticuban 
auzim aproape peste tot același răspuns : e peri
culos și ne dezavantajează... Așadar, ne zbatem în 
gol” — scrie Tad Szulc în „NEW YORK TIMES".

Într-adevăr, la Washington există destule motive 
de dezamăgire și enervare. Ne vom mărgini să 
enumerăm doar cîteva din ele.

La începutul săptămînii precedente, Comitetul 
permanent al Camerei internaționale de navigație 
a dat publicității o declarație în care își exprimă 
„extrema îngrijorare“ în legătură cu măsurile pe 
care S.U.A. au hotărît să le ia pentru a bloca co
merțul internațional cu Cuba. Avertizînd că ame
nințările S.U.A. de a închide porturile americane 
vaselor care efectuează transporturi în Cuba 
„ar stabili un precedent ce va avea implicații gra-

rezistenței față de acele cercuri care 
să pună piedici desfășurări) normale 
lor comerciale internaționale.

Nu ne putem aștepta, desigur, ca cercurile be
licoase din S.U.A. să devină, peste noapte, mai 
raționale și să înceteze manevrele lor periculoase, 
provocatoare împotriva Cubei. Dimpotrivă. Punerea 
la dispoziția transfugilor cubani a unor canoniere 
înarmate cu tunuri de mare calibru, arată că Statele 
Unite vor să organizeze în practică adevărate ac
țiuni piraterești împotriva traficului comercial spre 
și din Cuba. Toate acestea constituie numai o 
parte a pregătirilor de agresiune, a urzelilor de 
tot felul urmărind nimicirea Cubei libere și inde
pendente.

Dincolo de orice îndoială rămîne însă faptul că 
nimeni și nimic, nici un fel de blocadă, nici un fel 

putea îngenunchia 
căruia se află pu. 
omenire progre-

de provocare agresivă nu vor 
eroicul popor cuban de partea 
ternicul lagăr socialist, întreaga 
sistă.
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