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Vineri dimineața la Deva 
a fost dezvelit — în cadrul 
unei solemnități — monu
mentul eminentului om de 
stat și patriot înflăcărat, 
dr. Petru Groza.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Petru Furdui, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.M.R., Du
mitru Dejeu, președintele 
comitetului executiv al sfa
tului popular regional, re
prezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori, 
colaboratori apropiați ai lui 
Petru Groza, țărani care au 
făcut parte din Frontul Plu
garilor, delegați ai oame
nilor muncii din marile în
treprinderi și instituții din 
regiune, locuitori ai comu
nei Băcia unde s-a născut 
și a copilărit Petru Groza, 
membrii familiei sale.

Monumentul, ridicat în 
Piața Unirii, era străjuit de 
ofițeri ai forțelor noastre 
armate și de pionieri.

Garda militară de onoare 
aliniată în piață a prezentat

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
dezvelit monumentul.

După intonarea Imnului de stat

onorul.

Vineri s-a deschis în sălile Muzeului 
de arlă al R.P. Romîne Expoziția a- 
nuală de grafică, organizată 
felul de sfaf pentru cultură 
Uniunea artiștilor plastici.

Cuvîntul de deschidere a 
de graficianul Vasile Kazar, artist eme
rit, secretar al Uniunii artiștilor plastici.

Expoziția cuprinde peste 500 de lu
crări : gravuri, desene, acuarele, afișe, 
caricaturi, ilustrații de cărji, unele apă
rute în diferite publicații, altele inedite, 
semnale de peste 200 de graficieni.

(Agerpres)
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Regiunea Dobrogea

In întreaga țară colectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprinderi se pregătesc să 
întîmpine cea de-a 15-a aniversare a proclamării Re
publicii cu un bilanț cit mai bogat de realizări în 
muncă. Organizîndu-și mai bine munca, acționînd cu

pricepere și în mod susținut pe linia valorificării a 
noi rezerve interne, multe colective de întreprinderi 
și-au înscris de pe acum numele pe lista acelora ce 
și-au îndeplinit cu succes sarcinile de plan pe întreg 
anul în curs.

Cinematografe moderne

acti-i 
Plugari- 

Mihail 
evocat 
Petru

Cu planul anual 
îndeplinit

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). Pînă la 
7 decembrie pe adresa comitetului re
gional de partid au sosit telegrame 
din partea a 22 colective de întreprin
deri industriale din regiune care anun- 
Jă că au îndeplinit înainte de lermen 
planul anual.

Este rezultatul rodnic al muncii po
litice desfășurate de organizafiile de 
partid în rîndul muncitorilor și tehni
cienilor pentru introducerea în pro- 
ducfie a tehnicii noi, a procedeelor 
tehnologice înaintate, a valorificării 
cu tot mai mult spirit gospodăresc a 
rezervelor interne. La loc de frunte 
sînt laminatorii de la Uzina de tablă 
subfire din Galați, muncitorii și ingi
nerii întreprinderii de prefabricate din 
beton șl de la „Năvodul" din Galați, 
colectivul întreprinderii forestiere Foc
șani și al Fabricilor „Chimica'-Mără- 
șeșfi, „7 Noiembrie‘‘-Brăila și altele.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
în această perioadă numeroase co
lective de muncă din întreprinderile 
regiunii Banat raportează că și-au în
deplinit încă de pe acum sarcinile a- 
nuale de plan. Astfel siderurgișfii U- 
zinei „Ciocanul" Nădrag, prinfr-o mal 
bună organizare a muncii, prin îmbu
nătățirea sistemului de încălzire a 
cuptoarelor șl a procesului de lamina
re a fablei efc. și-au îndeplinit sar
cinile anuale de plan la producția 
marfă și globală încă la începutul lu
nii decembrie. întreprinderea a rea
lizat economii peste sarcina planifi
cată, în valoare de 700 000 lei.

De asemenea, și-au realizat sarcinile 
de plan pe acest an muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la întreprinderea 
poligrafică Timișoara, Șantierul naval 
Orșova, Combinatul de industrie loca
lă Timișoara, întreprinderea de prefa
bricate din Arad, întreprinderea „Am
balajul metalic" din Timișoara și altele.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
»— Unitățile aparținînd Trustului mi
nier Dobrogea au raportat zilele a- 
cestea îndeplinirea planului anual de 
producție cu aproape o lună de zile 
înainte de termen. în 11 luni, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 3,9 
la sută, față de cea planificată. Au 
fost obținute peste plan economii în 
valoare de 300 000 lei. Au mai ra
portat îndeplinirea planului de pro
ducție întreprinderea de prefabri
cate Constanța, întreprinderea poli
grafică Constanța și altele.

Realizările colectivului nostru
anlversare a 
printr-o mun- 

îndeplinirea 
la toți indicii.

Colectivul uzinelor noastre întîm' 
pină cea de-a 15-a 
proclamării Republicii 
că însuflețită pentru 
exemplară a planului
Sarcinile de plan pe primele 11 luni 
ale anului au fost îndeplinite la 
producția globală în proporție de 
103,3 la sută, iar la producția marfă 
— 102,5 la sută. în această perioa
dă uzina a livrat peste plan un nu
măr de 11 500 anvelope auto și pen
tru tractoare. A fost 
semenea sarcina de 
țulul de cost și de 
ductivității muncii, 
luni noi am realizat 
mentare la prețul de cost în valoare 
de 2 144 000 lei și beneficii 
plan în valoare de 4 211 000

Pentru realizarea întocmai 
turor indicatorilor de plan, 
cerea administrativă a prevăzut încă 
de la începutul anului un șir de mă
suri tehnico-organizatorice. Acestea 
se referă îndeosebi la perfecționa
rea proceselor de fabricație, la me
canizarea unor lucrări, la folosirea 
mai bună a utilajelor și a supra
fețelor productive.

In vederea îmbunătățirii calității

realizată de a- 
reducere a pre- 
creștere a pro- 
In primele 10 
economii supli-

peste 
lei.
a tu- 
condu-

anvelopelor de cauciuc și reducerii 
consumurilor specifice de materii 
prime au fost aduse perfecționări 
constructive anvelopelor auto și 
pentru tractoare. S-a economisit ast
fel cauciuc din care se pot confec
ționa peste 1 000 anvelope. A cres
cut totodată rezistența în timpul 
funcționării anvelopelor. în același 
scop s-a trecut la o mai bună folo
sire a sorturilor de cauciuc natu
ral, după locul de folosire a aces
tora ; a fost întărit serviciul con
trol tehnic de calitate, s-au organi
zat cursuri pentru ridicarea califi
cării muncitorilor.

Pentru anul viitor colectivului uzi
nei noastre îi revin sarcini impor
tante. încă de pe acum conduce
rea uzinei și-a propus unele măsuri 
care să-ducă la realizarea acestora.

Alte măsuri vor fi luate pe baza 
propunerilor ce vor reieși cu ocazia 
prelucrării cifrelor de plan pe anul 
1963 ce se va desfășura zilele aces
tea în întreprinderea noastră.

In orașul Constanța se apropie de sfîr- 
șit construcția unui cinematograf modem 
cu 1 000 de locuri, iar Ia Hîrșova se con
struiește un cinematograf cu 500 de locuri. 
Pescarilor și colectiviștilor din Delta Du
nării le-au fost date în folosință anul aces
ta instalații cinematografice moderne la 
Pardina, Periprava, Crișan și Cetalchioi. 
De la începutul anului, alte 21 de sate din 
regiune au fost cineficate. In această parte 
a tării, unde înainte de eliberare nu exis
tau decît 12 cinematografe — și acestea 
numai la orașe — funcționează în prezent 
183 de cinematografe, dintre care peste 
160 la sate. Cinci caravane cinematogra
fice duc filmele pînă în cele mai înde
părtate așezări. Numărul oamenilor mun
cii care au vizionat anul acesta spectaco
lele prezentate de unitățile cinematogra
fice din regiune se apropie de 9 milioane, 
de patru ori mai multi spectatori decît în 
tot anul 1950.

al R. P. Romine a luat cuvîntul tov. 
Dumitru Dej eu, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
regional Hunedoara, care a arătat

Noi policlinici

PETRE OPREA, tehnician, 
TRANDAFIR LUNCAȘU, muncitor 
Uzinele chimice „Victoria”-Florești

ORADEA (coresp. „Scînteii“)— în ora
șul Salonta s-a terminat recent construc
ția unei noi policlinici prevăzută cu 5 
secții, între care de chirurgie, interne, 
pediatrie etc. Printre noile unități sani
tare construite șl date în folosință în ul
timii 2 ani se numără și policlinicile de la 
Șimleu-Silvaniei și Chișineu-Criș.

(Foto : Gli. Vințilă)In una din secțiile fabricii de uloi „Unirea" din Iași

Prima xi a finaLi festivalului Je teatru de amatori Z/I. L» Caragiale77

Sub umina
artist«a

reflectoarelor:
amatori diss Capitală

Așadar ,,finala', finala așteptată 
de 160 000 de actori amatori, a în
ceput. Ieri, în sala C.C.S. din Ca
pitală au răsunat primele aplau
ze, care prin căldura și sponta
neitatea lor, s-au adresat de fapt 
nu numai celor de pe scenă, ci 
și celorlalte aproape 12 000 de 
formații din toate colțurile țării 
participante la această amplă în
trecere. E o întrecere devenită tra
dițională, care se desfășoară în 
preajma aniversării Republicii și 
care acum — în pragul celei de-a 
15-a aniversări — subliniază cu și 
mai multă strălucire înflorirea ar
tei amatoare, răspîndirea și dez
voltarea culturii în straturile cele 
mai largi ale poporului.

Artistul poporului Costache Anto- 
niu, președintele juriului de con
curs, a salutat pe entuziaștii artei

teatrale de amatori. La masa ju
riului au luat loc artiști de seamă, 
regizori și scriitori.

Prima zi a acestui uriaș specta
col, care va dura douăsprezece 

. zile, ne-a prilejuit cîteva momen
te. de adevărată încîntare artisti
că, dai este treaba cronicarilor de 
specialitate să consemneze talen
tul și reușitele interpreților, con
cepția și inspirația regizorilor. Noi 
am privit pa interpreți nu numai 
pa scenă, ci și în cabinele acto
rilor, în iața mesuțelor de machiaj, 
în emoțiile și nerăbdarea dinaintea 
concursului. Și ne-am convins — 
pentru a cîta oară 1 — că apti
tudinile amatorilor găsesc pe zi 
ce trece un cîmp tot mai larg de 
manifestare.

...Marele spectacol s-a deschis 
cu un omagiu adus aceluia, sub

că monumentul doctorului 
Petru Groza, ridicat în 
orașul Deva pe baza hotă- 
rîrii conducerii partidului și 
statului nostru, constituie 
o expresie a înaltei 
țuiri acordate unui 
nent om politic, unei 
personalități.

Miron Belea, vechi 
vist al Frontului 
lor, și prof. univ. 
Ghelmegeanu au 
figura doctorului 
Groza.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Gheorghe Apostol. 
(Cuvîntările în pag. a V-a) 

în sunetul marșului fu-t 
nebru, la monument au 
fost depuse apoi coroane 
de flori din partea Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consi
liului de Stat și Consiliului 
de Miniștri, Comitetului re
gional Hunedoara al P.M.R. 
și a sfatului popular regio
nal, a colectiviștilor din 
Băcia. Un grup de pionieri 
au depus buchete de flori.

*
Monumentul doctorului 

Petru Groza este opera 
sculptorului C. Baraschi, 
artist al poporului din R. P. 
Romînă. Așezată pe un so

clu de granit înalt de 2,5 metri statuia, 
turnată în bronz are înălțimea 
de 4,5 metri. Pe soclu se află inscrip
ția „Dr. Petru Groza — 1884—1958‘v

Lucrările ședinței Consiliului
Superior al Agriculturii

Vineri dimineața lucrările ședin
ței Consiliului Superior al Agricul
turii au continuat în secțiile de 
specialitate. în cele trei zile de lu
crări pe secții au luat 
peste 280 de membri ai 
Superior al Agriculturii

La amiază lucrările pe 
încheiat prin adoptarea 
iecte de planuri de lucru privind 
măsurile tehnico-organizatorice care 
să asigure sporirea în 
producției vegetale și 
consolidarea unităților 
cialiste. Proiectele de 
ză a fi supuse aprobării Consiliu
lui Superior al

După-amiază a 
ță plenară.

Au participat
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar“âi C.C. al P.M.R., Alexan
dru Moghioroș. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, conducători ai unor instituții 
centrale.

Ședința a fost prezidată de tova
rășul Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Tov. ing. Barbu Popescu, pre
ședintele Consiliului agricol regio
nal Dobrogea, în cuvîntul său, a 
subliniat succesele mari obținute în 
dezvoltarea agriculturii regiunii, a 
înfățișat o serie de rezultate în îm
bunătățirea stilului și metodelor de 
muncă în conducerea agriculturii ca

cuvîntul 
Consiliului 
și invitați, 
secții s-au 
unor pro-

anul 1963 a 
animale 
agricole so- 

plan urmea-

Agriculturii, 
avut loc o ședin-

tovarășii Chivu

urmare a constituirii consiliilor a- 
gricole.

Tov. ing. Constantin Budan, preșe
dintele Consiliului agricol regional 
Argeș, a făcut o serie de propuneri 
privind dezvoltarea diferitelor ra
muri ale agriculturii în regiune, prin 
folosirea mai bună a condițiilor na
turale specifice.

Tov. Gheorghe Goina, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
G.A.C. din Sîntana, regiunea Crișa-

și. na, a arătat pe larg experiența gos
podăriei în sporirea producției a- 
gricole și îndeosebi la porumb, unde 
pe întreaga suprafață cultivată s-au 
obținut peste 5 000 kg porumb boabe 
la hectar.

Tov. Gheorghe Timaru, directorul 
stațiunii experimentale Podu-Iloaie, 
regiunea Iași, ș-a referit la cîteva 
probleme privind activitatea de cer
cetare științifică și în mod deose
bit la cea a valorificării rezultate
lor experiențelor întreprinse de sta
țiuni în activitatea practică de pro
ducție 
liste.

Tov. 
tor al 
referit
cest an de G.A.S. din cadrul trus
tului în cultura grîului și a po
rumbului, 
luate pentru
producției la

raional 
aspecte 

în raion, 
colectivi-

din unitățile agricole socia-

ing. Vasile Cojocaru, direc- 
Trustului Gostat Craiova s-a 
la rezultatele obținute în a-

precum și la măsurile 
sporirea continuă a 

hectar. El a arătat de

asemenea sprijinul acordat de acesta 
unități gospodăriilor colective.

Tov. ing. Gheorghe Moldovan, 
președintele Consiliului agricol re
gional Cluj, s-a referit îndeosebi la 
măsurile luate în regiune pentru fo
losirea mai rațională a pămîntului, 
îmbunătățirea pășuniicr și fînețelor 
naturale, dezvoltarea pomiculturii, 
pentru extinderea măsurilor agro
tehnice înaintate și a experienței 
gospodăriilor fruntașe.

Tov. ing. Zaharia Groza, preșe
dintele Consiliului agricol 
Focșani, a înfățișat unele 
ale dezvoltării viticulturii 
subliniind că. încheierea
zării agriculturii a creat condiții 
deosebit de prielnice pentru avîntul 
acestei ramuri, atît în privința ex
tinderii suprafețelor, cît și a creș
terii producției de struguri.

Tov. Constantin Anderca, preșe
dintele Consiliului agricol regional 
Banat, a împărtășit din experiența 
consiliului agricol regional, insistînd 
îndeosebi asupra problemelor legate 
de munca cu specialiștii din unită
țile agricole socialiste, controlul în
deplinirii sarcinilor legate de spori
rea producției agricole și răspîndi
rea experienței înaintate.

Lucrările ședinței Consiliului Su
perior al Agriculturii continuă.

(Agerpres)

S p re ofelării

Tltircă (Gh. Constantinescu, vopsitor la I.T.B.) șl Caragiale (Ion 
111«, proiectant I.S.P.F.) la o masă la „Union"...

a cărui strălucită egidă se desfă
șoară Festivalul : I. L. Caragiale. 
Montajul literar prezentat de Casa 
de cultură a raionului 1 Mai ne-a 
reamintit figura marelui scriitor și 
unele personaje ale epocii șl ope
rei sale. Printre aceștia Tltircă... 
In cabina actorilor, demachiat, 
„Titircă" se recomandă : Gh. Con- 
»tantinescu, vopsitor, I.T.B.

— Am debutat, totîmplător, tot 
într-o piesă de Caragiale, tn rolul 
Iul Ipingescu din „O noapte furtu
noasă'... Am jucat în peste două
zeci de piese... Am 14 ani de „ac
tivitate teatrală'...

Ca actor, Gh. Constantinescu nu 
e cu mult mai... în vîrstă decît fiul 
său, Niculae, de față la acest scurt 
interviu. De 10 ani, fiul își însoțește 
tatăl pe scenă, jucînd, ca și azi, de 
altfel, în aceleași piese.

— Preocupările mele? In primul 
rînd, profesiunea — ne spune Ni
culae — sînt tehnician; în al doilea 
rînd familia: sînt tatăl unui viitor 
actor amator care împlinește abia 
doi ani și jumătate; în al treilea 
rînd. facultatea: sînt student la 
cursurile fără frecvență ale facul
tății de construcții, și, în al patru
lea rînd: teatrul.

încheind acest bilanț, tatăl inter
vine: „Nu mai îmi rămîn nici doi 
ani pînă la pensie, dar din teatru 
nu ies pînă nu-mi văd pe scenă ne
potul”.

Cu alte cuvinte, o ștafetă, trans
misă din generație în generație : 
dragostea pentru artă.

...Pe scenă apar acum cîteva 
frînturi din viața unui mare șan
tier. Dar interpreții sînt medici, la- 
boranți, tehnicieni sanitari. Clubul 
lucrătorilor sanitari prezintă piesa 
lui Dorel Dorian „Secunda 58“.

...Pe scenă, Ion Cocieru retrăiește 
viața emoționantă și cutezătoare a 
unui ostaș sovietic pătruns adînc 
în spatele frontului sub haina de 
„locotenent" german. Ne aflăm în 
fața unui spectacol realizat de co-

lectivul teatrului popular de pe 
lîngă Uzinele „Republica“.

In viața de zi cu zi, Ion Cocieru 
este însă student la Politehnică, 
fost muncitor modelier. Și ca el — 
toți interpreții : muncitori, tehni
cieni, ingineri, funcționari, oameni 
care își consacră ore și ore din 
timpul lor liber, pasiunii acesteia 
pentru artă, pasiune atît de speci
fică profilului spiritual al omului 
muncitor din zilele noastre.

Și iată — pe scenă — este acum 
prezentă poezia: prin caldul oma
giu adus luptei comuniștilor pen
tru fericirea poporului, de munci
torii de la „Semănătoarea" — în- 
tr-un montaj intitulat „Slavă eroi
lor Doitanei“, inspirat de versurile 
Măriei Banuș

O poezie uneori naivă, dar plină 
de autentic fior uman, însoțește 
ca un tovarăș bun cele mai multe 
dintre imaginile scenice care ni se 
perindă prin fața ochilor. O poezie

a actualității, a entuziasmului ca
racteristic constructorilor socialis
mului.

...In momentul de seară tîrzie 
cînd încheiem aceste rînduri, pe 
scenă artiștii amatori de Ia „Elec
tronica" prezintă piesa „Fiul seco
lului' de I. Kuprianov. Sutele de 
spectatori aplaudă cu însuflețire.

Festivalul se bucură de un mare 
interes ; e vizibilă însuflețirea cu 
care sala — mereu plină — urmă
rește șirul spectacolelor ; oamenii 
vin aci cu siguranța că vor avea 
parte de momente de reală încîn- 
tare artistică.

Iar azi marele spectacol cd ama
torilor continuă ou alte colective 
din Capitală ; iar începînd de du
minică, pe scenă se vor perinda for
mații din alte orașe și cele, nume
roase, care au apărut în cursul 
acestor ani și la sate.

PAUL DIACONESCU

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). Zilei© aces
tea a plecat din Ploiești 
cu destinația Combinatul 
siderurgic Hunedoara o 
nouă garnitură de tren 
încălcată cu 680 tone

fier vechi. Această can
titate a fost colectată tn 
ultimele 10 zile de către 
tinerii din întreprinderi
le și lnstitujiile din oraș.

De la începutul anu
lui și pînă în prezent ti-

neretul din orașul Plo
iești a trimis oțelăriilor 
11 500 tone fier vechi. In 
această acțiune patrio
tică s-au evidențiat ti
nerii de la Uzina meca
nică Teleaj en etc.

Simpozion in probleme 
actuale de astronomie

Acțiuni de împădurire
Masivele muntoase ale Făgărașu

lui și Lotrului, situate la hotarul de 
nord al regiunii Argeș, au cunoscut 
în această toamnă o animație deo
sebită. împreună cu silvicultorii ar
geșeni, numeroși tineri din localită
țile regiunii au participat la acțiu
nea de refacere a fondului forestier, 
întregind și sporind astfel frumu
sețea pădurilor de conifere și foioa
se. Numai în această toamnă au fost 
plantați peste 1 000 ha cu brad, mo
lid, plop negru hibrid și alte specii 
de arbori cu o valoare economică 
ridicată. în felul acesta, prevederile 
planului anual de împădurire au 
fost îndeplinite și depășite.

Vineri au început la Timișoara 
lucrările unui simpozion în probleme 
actuale de astronomie, organizat de 
Societatea de științe matematice șl 
fizice din R.P. Romînă în colaborare 
cu Universitatea din Timișoara.

Participă oameni de știință și cer
cetători de la Observatorul Astro
nomic din București, precum și ca
dre didactice din centrele universi
tare Cluj, Iași și Timișoara, profe
sori din școli medii din toate regiu
nile țării care predau astronomia. 
In prima zi a lucrărilor au fost pre
zentate mai multe referate de spe
cialitate după care participanții au 
vizitat Observatorul Astronomic din 
localitate. Lucrările simpozionului 
continuă. (Agerpres)

i
i proble- 

și. Borg 
al Maltei, 
teritoriului 
dominația

fi
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TEXTUL PROIECTULUI DE DECLA
RAȚIE PROPUS DE DELEGAȚIA 
R. P. ROMÎNE, plivind promovarea 
în rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțele
gere între popoare a fost difuzat ca 
document al O.N.U. (Citiți documen
tul în pag. Vl-a).

Scenă din „Fiul secoldui“ de I. ICuprianov în interpretarea artiști
lor amatori de la uzinele „Electronica”. De la stingă la dreapta : 
Bolșakov (Alexandru Hrișcă, tehnician), Rebrov (Radu Matei, tehni
cian), Nastea (Yvonne Bertoia, muncitoare). (Foto : A. Carto ian)

LUPTA GREVISTA a celor 70 000 
de muncitori constructori din Roma 
e-a încheiat cu o mare victorie a 
acestora. Patronii societăților de 
construcții au fost nevoiți să ac
cepte cererile greviștilor privind 
sporirea salariilor.

CATASTROFA MINIERĂ 1N S.U.A. 
In Pennsylvania a avut loc o puter
nică explozie datorită căreia 38 de

mineri au rămas izolați la o adîn- 
cime de 198 m. Agenția Franco 
Presse anunță că sînt puține spe
ranțe ca minerii să fie găsiți în 
viață.

LA LONDRA ati| început tratati
vele oficiale întreÂDuncan Sandys, 
ministrul britanic Irpentru 
mele Commonweawhului, 
Olivier, primul mfiiișLu < 
în problema viitajuHSL. 1 
Malta, care se află sub 
colonială a Angliei.

PESTE 100 DE DEȚINUȚI POLITICI 
PORTUGHEZI, întemnițați într-un fort 
din apropiere de Lisabona, continuă 
greva foamei declarată ou peste 15 
zii© în urmă.»
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SATU-MARE (coresp. Scînteii), - 
Comitetul raional de partid Satu-Mare 
a întocmii un plan pentru' instruirea

ÿl 
« Ww

Una dintro clasei® grupului școlar comercial „N. Crețulescu", 
cumpărători sini cu toții... elevi.

unde vînzători, casieră șjalimentar în miniatură.

ROMAN (da la trimisul „S-cînteil"). 
— Pentru instruirea lioilor birouri 
ale organizațiilor de bază și a co
mitetelor de partid, biroul Comite
tului orășenesc de partid Roman a 
alcătuit un plan de lecții și expu
neri. Instruirea se face diferențiat, 
(inîndu-se seama de locul de mun
că al birourilor : industrie, comerț, 
cooperație, școli și instituții, car
tiere. Expunerilo se fac de către se
cretari și membri ai biroului comi
tetului orășenesc de partid, specia
liști și alte cadre bine pregătite.

Pentru toate birourile organizații
lor de bază, indiferent de ramura 
de activitate, se fac expuneri pe 
probleme interne cde vieții de par
tid cum sînt : educarea- candidați-, 
lor și a noilor iriembri de partid ; 
despre organizarea și planificarea 
muncii, organizarea și controlul în
deplinirii hotărîrilor, conducerea și 
îndrumarea organizațiilor de masă 
și altele. Totodată, membrilor bi
rourilor li se vorbește despre ține
rea evidenței și gospodărirea do
cumentelor de partid.

Printre expunerile ce se țin sepa
rat pentru birourile organizațiilor 
de bază din întreprinderile indus
triale figurează: industrializarea so
cialistă a țării, căile sporirii pro
ductivității muncii, ale reducerii 
prețului de cost, ale îmbunătățirii 
calității produselor, respectarea 
disciplinei tehnologice — sarcină 
de seamă în realizarea unor pro
duse de calitate superioară, disci
plina muncii — factor hotărîtor în

Nr. 6786

realizarea ritmică a planului șl al
tele. Pentru birourile organizațiilor 
de bază din cartiere s-a asigurat 
ținerea unor expuneri privind mun
ca de gospodărire și înfrumusețare 
a orașului.

O atenție deosebită se acordă 
studierii și extinderii experienței 
înaintate în munca de partid. In 
expunerea ținută de tov. Anton 
Gherghel, prim-secretar al comite
tului orășenesc de partid, despre

periență în munca de partid. Ast
fel, tov. Grigore Dobre, prim-se
cretar al comitetului orășenesc de 
partid, a prezentat o expunere 
despre politica partidului nostru 
de industrializare socialistă a țării 
și sarcinile organizațiilor de partid 
pentru îndeplinirea planului de 
producție la toți indicii, iar tov. 
Mihai Badea, secretar al comite
tului orășenesc de partid, a predat 
o lecție despre principiul eentralis-

necesitatea creșterii competenței 
birourilor organizațiilor de bază în 
conducerea activității economice a 
fast înfățișată experiența- organiza
ției de bază din secția laminor a 
Fabricii de țevi-Roman.

CÎMPINA (coresp. „Scînteii”). — 
După terminarea alegerilor în or
ganizațiile de partid din întreprin
deri și instituții, Comitetul orășe
nesc al P.M.R, Cîmpina a orga
nizat instruirea diferențiată, pe 
ramuri de activitate, a noilor bi
rouri. ,

In fața membrilor birourilor au 
Vorbit secretarii șl membrii birou
lui comitetului orășenesc de par
tid, specialiști și alte cadre cu ex-

mului democratic șl democrația 
internă de partid. -

Alte expuneri s-au referit la 
sarcinile birourilor organizațiilor 
de bază în îndrumarea muncii po
litice și cultural-educative de 
masă, organizarea și controlul în
deplinirii sarcinilor, munca cu ac
tivul fără de partid, repartizarea 
judicioasă a membrilor și candi- 
daților de partid în sectoarele ho- 
tărîtoare ale producției și altele. 
Fiecare expunere a fost urmată de 
discuții. Seminariile au fost con
duse de membrii biroului comite
tului orășenesc de partid: *

noilor birouri ale organizațiilor do 
bază de la sate. Planul prevede ca, 
în timp de o sSptămînă, birourile or
ganizațiilor de bază și comitetele de 
parlid de la sate să audieze un șir dé 
expuneri despre cele mai importante 
probleme actuale care stau în fața 
organizațiilor de partid. Vor fi pre
zentate expuneri privind căile spori
rii producției vegetale și animale, 
planificarea și retribuirea muncii în 
gospodăriile colective, creșterea fon
dului de bază și a avutului obștesc, 
munca culturală de masă etc. în plan 
sînt prevăzute de asemenea, teme pe 
probleme ale vieții interne de partid 
cum sînt ; munca organizațiilor de 
bază pentru întărirea rînduri'or par
tidului, educarea candidajilor și a 
noilor membri de partid, organizarea 
și controlul îndeplinirii hotărîrilor, 
planificarea muncii birourilor, folosi
rea dreptului de control asupra con
siliului de conducere al gospodării
lor colective și altele.

Pentru birourile organizațiilor de 
bază din școli sînt prevăzute expuneri 
legate de rolul lor în sprijinirea con
ducerii școlilor și cadrelor didactice 
în vederea îmbunătățirii procesului 
de lnvățămînt, a legării cît mai 
strînse a studiului de viață, educării 
patriotice a elevilor ș.a. Expunerile 
vor fi ținute de secretari și alfi mem
bri ai comitetului raional de partid, 
da specialiști din cadrul consiliului 
agricol raional șl da alte cadre cu 
munci do conducere.
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PRODUSE CHIMICE PENTRU IN
DUSTRIA DE PRELUCRARE A LEM
NULUI. Produsele chimice sînt soli
citate în cele mai „variate domenii 
de activitate, printre’ care se numă
ră și sectorul de prelucrare a lem
nului. Pentru acest sector, colectivul 
fabricii SIN din București a realizat 
de curînd două noi produse : Emul
gator P-8 pentru plăci fib-ro-lemnoa- 
se și emulsie hidrofugă pentru plăci 
aglomerate — PAL. Aceste produse 
se folosesc pentru protejarea lem
nului împotriva umezelii.

ȘCOLI NOI. De curînd a fost dat în 
folosință în comuna Poienile de sub 
Munte, raionul Vișeu, un nou local de 
școală cu 8 săli de clasă. Localuri noi 
de școli au mai fost date recent în 
folosință și în comunele Borșa, Moi- 
seiu, Cuhea, Vișeu de Sus și în alte 
comune și sate din acest raion. De la 
începutul anului în comunele și satele 
regiunii Maramureș au fost construite 
42 școli noi, însumînd circa 300 săli 
de clasă.

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE. De la 
începutul acestui an, în orașul Timi
șoara au fost date în folosința oame
nilor muncii aproape 400 de aparta
mente, iar alteie sînt pe terminate. în 
anul care vine, volumul construcțiilor 
de locuințe va fi și mai mare : se pre
vede construirea a încă 848 aparta
mente.

ELECTRIFICĂRI RURALE. In regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară se extinde 
continuu rețeaua electrică. la safe. In 
cursul acestui an în raioanele Odorhei, 
Tîrnăveni, Tg. Mureș, Luduș șl altele au 
fost electrificate 31 de sale, s-a extins 
rețeaua electrică in localitățile Cipău și 
Bogata de Mureș din raionul Luduș, Ce- 
cuieni din raionul Odorhei și altele.

In prezent se lucrează la introducerea 
curentului electric în alte 16 localități 
din raioanele Reghin, Toplifa, Miercurea 
Ciuc, Tîrnăveni și Tg. Mureș.

BIBLIOTECI COMUNALE. în raionul 
Brăila funcționează 76 de cămine cul
turala și 76 biblioteci comunale și să
tești. Bibliotecile dispun de un fond 
de peste 200 000 de cărți. Numărul ci
titorilor din rîndul colectiviștilor se 
ridică în prezent la aproape 37 000. 
Biblioteca din comuna Rîmnicelu este 
fruntașă pe raion. Aici s-au înregistrat
I 560 cititori permanenți care au îm
prumutat în acest an mai mult de
II 000 de volume.
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Elevii comerțului
După toate aparențele, deși încă* 

perea e mică, aici este un magazin. 
Rafturi încărcate cu mărfuri, mobi
lier modern, casieră. Numai că atît 
vînzătorii, în halate albe, cu bo
nete, cît șl cumpărătorii sînt foarte 
tineri. Dar deși totul se petrece ca 
într-un magazin autentic, nimeni nu 
cumpără într-adevăr : clienții se 
prefac a cumpăra, vînzătorii — a 
vinde.

Este un magazin-clasă al grupului 
școlar comercial „N# Crețulescu", de 
pe bd. Hristo Botev. Astfel de com
plexe sînt nu numai în Capitală, ci 
șt la Craiova, Arad, Cluj, Tg. Mureș, 
Bacău, Botoșani, Ploiești șl Con
stanța. Afară de ele mai există și 3 
școli profesionale comerciale, iată 
deci o rețea întreagă de instituții de 
învățămînt care pregătesc cadre noi, 
bine calificate, pentru comerțul so
cialist. De la băiatul de prăvălie de 
odinioară, bătut umilit, calificat 
ani de zile de patron la... mătură, șl 
pînă la elevii aceștia care nu au altă 
grijă decît să învețe cît mal bine 
meseria ce șl-au ales-o, este o dis
tanță.

Datorită condițiilor create de stat, 
școlile comerțului socialist numără 
astăzi peste 5 000 de elevi, dintre 
care mai mult de 1 000 vor deveni 
vînzători de produse alimentare, 
circa 600 — vînzători de textile-în- 
călțăminte, 476 vor fi ospătari etc. 
Pentru practică li se pun la dispo
ziție cele mai moderne magazine, 
restaurante, cofetării.

Politețea e în program
Localurile și utilajele moderne ale 

magazinelor devin cu adevărat ele
mente ale unui comerț civilizat nu
mai dacă la tejghea se află un per
sonal bine pregătit atît din punct de 
vedere profesional, cît și cultural, 
politic. In această direcție se și des
fășoară activitatea școlilor amintite.

Cursurile teoretice se împletesc 
strîns cu aplicațiile practice ale 
elevilor în magazine, restaurante 
și laboratoare-școli, unde tinerii 
învățăcel lucrează alături de oa
meni calificați, care îl instruiesc 
chiar in desfășurarea muncii, în 
contactul direct cu publicul con
sumator. Dezvoltarea lor pro
fesională depinde foarte mult de bu
nele deprinderi însușite în cadrul 
practicii de la lucrătorii cu ~ expe
riență pe lîngă care lucrează. Sin
tern informați că practica elevilor în 
unități comerciale de specialitate dă 
bune rezultate. Toate magazinele-

școală din țară — de la Tg. Mureș, 
Brașov, Botoșani etc. — și-au înde
plinit și depășit planul de vînzări. 
Elevii sînt politicoși și servesc ope
rativ.

Pe lîngă obiecte ce țin de cul
tura tehnică de specialitate și 
care îi învață să cunoască mărfu
rile, să le prezinte atrăgător cum
părătorilor, condițiile de recep
ție, ambalarea, depozitarea și trans
portul etc. elevii studiază limba ro
mână, matematicile, primesc cunoș
tințe politice etc. Toți elevii urmează 
și un curs de aranjare a vitrinelor, 
avînd din cînd în cînd în seama lor, 
sub îndrumarea profesorului, deco
rarea unei vitrine reale de magazin, 
pe geamul căreia poți citi apoi nu
mele școlii unde învață cei care au 
realizat-o. Viitorii cofetari sau bu
cătari fac și desen ornamental. A- 
cest domeniu de studiu este menit 
să formeze de pe acum gustul ar
tistic al lucrătorului de mîine în 
comerț.

Absolvenții la lucru
Astfel, în doi sau trei ani, se for

mează cîte o nouă promoție de ca
dre pentru nevoile comerțului. Sînt 
editate numeroase manuale școlare 
ce le sînt puse la dispoziție. Unele, ca 
„Organizarea și tehnica muncii ospă
tarului“, se editează pentru prima 
oară. Multe au apărut în cîteva ediții, 
altele sînt în -curs de apariție. Se 
cere relevată colaborarea dintre Di
recția de resort din Ministerul Co
merțului Interior, întreprinderile și 
organizațiile comerciale — și Direc
țiile comerciale regionale, Direcțiile 
generale din M.C.I. în ce privește 
editarea manualelor școlare, elabo
rarea programelor și planurilor de 
învățămînt etc. Există colaborare, 
de asemenea, între școlile profesio
nale și tehnice comerciale, pe de o 
parte, și întreprinderile, organizații
le comerciale pe de alta.

Am vizitat recent la locul lor de 
muncă pe cîțwa absolvenți, mai noi 
și mai vechi. La Tehnometal, pe 
Calea Victoriei, nr. 39, lucrează 
Ioana Badea.

— Muncește la noi de un an. Este 
disciplinată, pricepută — ne-a spus 
șeful unității. l-am încredințat tre
buri importante și le-a îndeplinit.

Bune aprecieri se fac și în legă
tură cu munca Floricăi Velicu, 
venită la această unitate doar de 
vreo două săptămîni. Ea a absolvit 
școala medie și școala profesională

un adevărat magazin

socialist
comercială. Virginia Vlădescu lu
crează de un an la parfume- 
ria „Trandafirul" de pé Calea 
Victoriei 26. Conducerea maga
zinului n-a primit în acest răs
timp nici o reclamație in legă
tură cu comportarea ei față de 
clienți. La fel ți se spune și la res
taurantul Prieteniei, de pe str. 11 
Iunie, despre ospătară Florica Radu, 
și ea absolventă a școlii comerciale. 
Alți doi absolvenți, Marin Oprea și 
Dumitru Burtea, bucătari, au parti
cipat recent la un concurs de spe
cialitate la Budapesta, în cadrul că
ruia preparatele gătite de el au fost 
apreciate.

Ca și aceștia, mii de tineri ies a- 
nual de pe băncile școlilor comer
ciale din țară și sînt repartizați în 
magazine, restaurante etc Ei aduc 
la locul de muncă numeroasele 
cunoștințe acumulate în anii de stu
diu și se comportă politicos cu 
clienții, conștienți că se află în 
slujba acestora. După ce nu dat a- 
tîtea examene ca elevi, abia acum, 
lucrând, ei iși dau în față, cetățeni
lor marele lor examen. "T

Și cei mai mulți îl trec'.cu succes.
EM. MIHÄILESCU

gn regiunea Maramureș 
Crește gradul de mecanizare 

a’ lucrărilor forestiere
■ ! • > ■ ■ ■ 4

Anul acesta, în exploatările fores
tiere din regiunea Maramureș s-au 
doborît și secționat cu mijloace me
canice cu aproape 90 la sută mal 
mulți copaci decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. De asemenea, peste 
30 la sută din materialul lemnos a 
fost scos din pădure cu ajutorul funi- 
cularelor, tractoarelor și a altor In
stalații.

Creșterea gradului de mecanizare 
a lucrărilor forestiere este rezultatul 
dotării exploatărilor din această par
te a țării cu 90 de fierăstraie meca
nice, 186 de autocamioane etc. și al 
unei mai bune folosiri a capacității 
de lucru a utilajelor existente.

Extinderea mecanizării cît și sor
tarea mai atentă a materialului lem
nos au făcut posibil ca muncitorii 
forestieri din regiunea Maramureș să 
obțină în plus din aceeași cantitate 
de masă lemnoasă mai mult de 5 000 
mc de lemn de lucru.

(Agerpres)

TEATRE. Teatrul de Operă șl Balet 
al R. p. Romîne : Tosca — (orele 19,30). 
(Sala Palatului R. P. Romîne) ; Manon 
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
reta : întîlnlre cu dragostea — (orele
19.30) . Filarmonica de stat „Georgo 
Enescu“ (Ateneul R. P. Romîne) : Con
cert simfonic. Dirijor : M. Basarab. So
list : Valeri! Klimov (U.R.S.S.) — (orele 
20). Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(Sala Comedia): Macbeth — (orele 19,30). 
(Sala Studio) ! Mașina de ■’Scris — (orele
15.30) . Bolnavul închipuit — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Am fost fiul Iui — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Bucătăreasa — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu MSgureanu 1) : Menajeria de 
sticlă — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76 a) : Fotbal — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Oceanul —. (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
Ieștl : Fata cu pistrui — (orele
19.30) . Teatrul Evreiesc de stat : O seară 
de folclor muzical evreiesc — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Vorba revistei — (orele 
20). (Sala Victoriei) : Ocolul pămîntului 
în 30 de melodii — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Cactus 
întîiui și ultimul — (orele 16). Circul 
de stat : Ansamblul „Deutsche Zirkus
arena" — din R. D. Germană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Miracolul lupilor, 
cinemascop : Republica (8; 10,15; 12,45; 
15; 17,30; 20; 22,30), Elena Pavel (8; 10,20; 
12,40; 15; 17,30; 20; 22,30). Hamlet: Volga 
(9; 12; 15; 18; 21), Floreasca (10; 14; 17; 
20), I. C. Frimu (9; 12; 15; 18; 21). Cher- 
mesa : Arta (16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc 
(10; 12,15; 16; 13,15; 20,30). Magistratul — 
rulează ia cinematografele Magheru (10; 
12; 15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20.30) . Alibiul nu ajunge : Flacăra (16; 
18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , 30 Decembrie (16; 18; 20). Moartea 
în insula de zahăr — cinemascop : ru-

Organizarea intergospodărească a teritoriului 
agricol în regiunea Banat

în regiunea Banat 
s-au terminat lucrările 
de organizare intergos- 
podărească a teritoriu
lui agricol în toate ra
ioanele de șes,- precum 
și în trei raioane din 
zona de deal. Concomi
tent cu aceste lucrări 
în circa 150 de gospo
dării de stat și gospo
dării colective s-au în
tocmit și schițe de evi
dență funciară .și,folo
sire rațională a pămîn- 
tului, stabilindu-se cen

trele de producție ale 
unităților agricole so
cialiste, categoriile de 
folosință a terenurilor, 
noi surse pentru creș
terea suprafeței arabi
le. Pe baza acestor schi
te s-a efectuat regru
parea unor terenuri ale 
G.A.S. și G.A.C. Acea
sta a dus totodată la 
desființarea unor dru
muri de cîmp Inutile și 
a haturilor dintre par
cele, cîștigîndu-se pen

tru producția agricolă 
aproape 1 000 hectare.

Prin defrișarea mără- 
cinișurilor și a arbore- 
telor, prin desecări și 
prin alte măsuri, supra
fața arabilă a crescut în 
toamna aceasta în re
giunea Banat cu 3 200 
ha.

în următorii ani uni
tățile agricole socialiste 
bănățene vor mări su
prafața arabilă cu circa 
25 000 ha.

(Agerpres)

Pa măsură ca sarcinile- construc
ției socialiste cresc și devin tot mal 
complexe, capătă o însemnătate 
sporită judecata opiniei • publice, a 
colectivității, formele obștești de In
fluențare — se spune în. raportul 
la Congresul al III-lea al . partidu
lui nostru. Intre aceste „forme ob
ștești de influențare" presa ocupă 
un loc de seamă.

Purtător de cuvînt al partidului, 
presa stimulează și dă glas iniția
tivei și experienței înaintate, suges
tiilor, propunerilor- și criticii de jos, 
constituind astfel una din formele 
principale de manifestare a demo
crației noastre socialiste. Ea pri
mește zilnic sute de scrisori, arti
cole și corespondențe, îh caie se 
vădesc grija oamenilor muncii 
pentru bunul mers al treburilor în
tr-un sector sau altul, valorificarea 
cît mai judicioasă a rezervelor din 
economie, perfecționarea neconte
nită a muncii gospodărești, admi
nistrative, a activității politice și so
cial culturale.

Așa cum se subliniază Intr-o 
serie de hotărîri ale conducerii de 
partid și de stat, a da curs inter
vențiilor și semnalelor presei, a re
zolva cu seriozitate și răspundere 
'sesizările și scrisorile venite de la 
cititori și de la Corespondenții vo
luntari ai ziarelor, constituie pen
tru organele și instituțiile centrale 
și locale o îndatorire de prim or
din.

In cele mai multe locuri și în 
cele mai multe cazuri, comitetele 
regionale și raionale de partid, mi
nisterele. sfaturile populqre și alte 
instituții și organe locale și cen
trale se ocupă cu grijă de rezol
varea scrisorilor oamenilor mun
cii, informează redacțiile ziarelor 
despre soluționarea lor. Așa pro
cedează, de pildă, Comitetele regio
nale de partid și Sfaturile populare 
regionale Ploiești, Galați, Argeș, 
Brașov, Oltenia, ministerele Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini, 

1 Industriei Petrolului și Chimiei, E-

conomiei Forestiere, Sănătății și 
Prevederilor Sociale și altele.

Instructiv este modul în care au 
acționat tovarășii din Comitetul ra
ional de partid Ploiești în urma 
articolului „Inițiative care trăiesc 
și inițiative date uitării* — publi
cat pe baza unor scrisori sosite la 
redacție. „Apreciind ca juste sesi
zările cuprinse în materialul publi
cat — se spune în răspunsul trimis 
ziarului — comitetul raional de par
tid a analizat împreună cu comite
tele de partid din schelele petroliere 
Boldești și Urlați cum sînt spriji
nite diferitele inițiative ale colec
tivelor fruntașe și In special iniția
tivele legate de asigurarea unor 
intervenții rapide și de bună ca
litate șl de ridicare a schimbului 
de noapte la nivelul schimburilor 
de zi*. în scrisoare se arată ce mă
suri au fost luate pe linia sindi
catelor, a conducerilor tehnico-ad- 
ministrative șl a muncii politice de 
masă .pentru ca inițiativele valoroa
se despre care s-a vorbit să se ex
tindă tot mal mult.

Pot fi citate nenumărate exemple 
asemănătoare de tratare plină de 
răspundere a sesizărilor oamenilor 
muncii, a semnalelor date prin pre
să, în cele mai diferite probleme 
de muncă și viață.

Unele fapte arată însă că sînt 
Instituții și persoane care nu dau 
atenția cuvenită sesizărilor critice 
venite din masă, intervențiilor pre
sei, nu îndeplinesc cu strictețe in
dicațiile date de partid cu privire 
la rezolvarea sesizărilor și la obli
gativitatea de a răspunde redacții
lor în limita unui termen stabilit.

Iată un exemplu în această pri
vință:

Grija pontru buna folosire a ma
șinilor și utilajelor constituie obiec
tul multor scrisori primite la re-

Un nou cinemascop la Oradea (Foto : Agerpren)

Masuri pentru îmbunătățirea și completarea 
legislației care reglementează circulația

în legătură cu intensificarea sim
țitoare a circulației pe drumurile 
publice, ca urmare a creșterii 
parcului național de autovehicule, 
recent au fost luate măsuri pentru 
îmbunătățirea și completarea legis
lației actuale care reglementează 
circulația.

Noile acte normative emise stabi
lesc sarcinile organelor de stat în 
ce privește îndrumarea, suprave
gherea și controlul circulației. Se 
prevede, printre altele, că comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare trebuie să ia măsuri pentru 
popularizarea regulilor de circula
ție, instalarea de aparate automate 
de dirijare și de semnalizare optică 
precum și pentru executarea de lu
crări și amenajări pe străzi și dru
muri în vederea asigurării securită
ții circulației.

în ce privește pregătirea condu
cătorilor auto se prevede că pentru 
șoferii profesioniști aceasta se face 
numai în școli organizate de Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, iar pentru șoferii amatori și 
motocicliști în școli organizate de 
cluburile și asociațiile sportive, pre
cum și de Asociația automobiliști- 
lor din R. P. Romînă. Pentru pre
gătirea tractoriștilor rutieri se vor 
introduce în planurile de învățămînt

și în programele analitice ale școli-« 
lor profesionale de tractoriști ma
terii și lecții privind problemele le
gate de circulația pe drumurile pu
blice.

Vehiculele cu tracțiune mecanică 
de orice fel, cu o capacitate cilin
drică mai mare de 70 cm.c. inclusiv, 
vor fi conduse pe drumurile publi
ce numai de persoane care posedă 
carnete de conducere. Pentru con
ducerea vehiculelor cu o capacitate 
mai mică este nevoie de o autoriza
ție de circulație.

Viteza maximă de circulație pen
tru autobuze, microbuze și autofur- 
goane destinate transportului de 
persoane este de 30 km pe oră în 
localități și de 50 km pe oră în 
afara localităților. Pentru autotu
risme viteza maximă este 50 km pa 
oră în localități și de 80 km în 
afara localităților. Motocicletele, 
motoretele și scuterele vor circula 
cu cel mult 40 km pe oră în loca
lități și cu 60 km în afara localităților.

în vederea evitării accidentelor și 
asigurării unei circulații normala 
sînt prevăzute o serie de alte mă
suri menite să ducă la creșterea 
răspunderii conducătorilor de auto
vehicule, la respectarea riguroasă da 
către ei a tuturor normelor da 
circulație.

lează Ia cinematografele V. Alecsandrl 
(15; 17), 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 23 
August (10; 12,15; 16; 18,30; 20,30). Seara 
prietenilor filmului : V. Alecsandrl (orele 
19). Lazzarillo de Tormes : Tineretului 
(10; 13). Lașul : Tineretului (15; 17). Vîn- 
tul sudului : Tineretului (19; 21). Mize
rabilii — cinemascop (ambele serii) : 
Victoria (10,30; 14,45; 19). Fata cu care 
am fost prieten — cinemascop : Lumina. 
(rulează în continuare de la orele 10’ 
pînă la orele 14; după-amiază 16; 18,15; 
20,30), înfrățirea între popoare (16; 18,15; 
20,30), Alex. Sahia (16,30; 18,30; 20,30). 
Misterul celor doi domni „N" : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,43; 21), V. Roaită 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Program 
special pentru copii : 13 Septembrie
(orele 10). Celebrul 702 : 13 Septembrie 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 16 Februa
rie (16; 18; 20). Program de filme do
cumentare : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Un om trece prin zid — rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15:
20.30) , Cartouche : Alex. Sahia (9; 11.15;
13.30) , Popular (10.30; 14,30; 16,45; 19;
21.15) , Băieții veseli : Cultural (16; 18,15;
20.15) . Petre cei isteț : Unirea (16; 18.15;
20.30) , Alex. Popov (rulează în continua
re de la orele 9,30 pînă la orele 20 — 
filmele Petre cel isteț și Culisele varle- 
teulul). Vară romantică : 8 Martie (15: 
17; 19; 21), Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
713 cere aterizarea : Grivița (16; 18,15;
20.30) . Vîrsta dragostei : rulează la 
cinematograful Donca Simo (15; 17; 19; 
21). Omul amfibie — rulează la cinema
tografele M. Emlnescu (16; 18; 20,30) șl 
Iile Pintille (16; 18,15; 20,30). Flăcări șl 
flori : 8 Mal (15,30; 18; 20,30). Oameni șl 
fiare — ambele serii — rulează la cine
matografele Olga Banele (15,30; 19,15). 
B. Delavrancea (10; 16; 19,30). Contele 
de Monte Cristo — cinemascop (ambele 
serii) : Drumul Serii (16; 20). Carmen do 
la Ronda : Aurel Vlaicu (11; 13; 15; 17; 
19; 21). Haiducii din Rio-Frio : rulează

Ia cinematografele C-tin David CIS; 17( 
19; 21j,.“Fantomelo din Spessart: T. Vla- 
dimireșcu (15; 17; 19; 20,45). Lupii la 
stînă :,-Moșilor (16; 18; 20), G. Bacovia 
(15; 17;19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Știți să desenați : 
j.pțqfeoîăta cu alune", povestire pentru 
coqlț" de Octav Pancu-iași. Desenează : 
furie Darie. 19,30 —în premieră filmul : 
„Povestea jucăriilor!“. 19,50 „Din viața 
și opera lui Rimski-Korsakov'. 21,00 — 
In fața hărții, 21,10 — Două filme inspi
rate din schițele lui I. L. Caragiale : 
„Căldură mare" și „Domnul G'oe” — 
realizate de Studioul de televiziune 
„București". 21,45 — Noutăți de muzică 
ușoară. In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea a fost rece și 
cețoasă în Ardeal, iar în celelalte re
giuni s-a menținut în general frumoasă. 
Cerul a fost senin, exceptind Dobrogea 
șl Ardealul, unde a fost noros. Izolat 
în Transilvania s-a produs burniță. Vîn- 
tul a suflat în general slab. Temperatura 
aerului la ora 14 avea valori cuprinse 
între plus 6 grade la Adjud, Suceava și 
Măicănești și minus 6 grade la Făgăraș. 
In București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul senin. Temporar, dimineața, a 
fost ceață slabă. Vint slab. Temperatura 
aerului la ora 14 era de plus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șl 11 decembrie : Cerul va fi schimbă
tor, mai mult senin noaptea. Vînt în 
general slab. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, iar maximele 
Intre minus 2 șl plus 8 grade. Ceață 
dimineața șl seara. In București : Cerul 
va fl schimbător, mai mult senin noap
tea. Vînt în general slab. Temperatura 
în creștere ușoară. Ceață dimineața.

dacție. Intre ele se află și scrisoa
rea inginerului C. Vaggan, lucrător 
științific la un centru experimental 
din raionul Brăila. In paginile scri
sorii, trimise la 22 iunie a.c. el a- 
trăgea atenția că unele instalații 
speciale pentru irigații, apairținînd 
G.A.S. Bertești stau nefolosite de 
multă vreme. Una din aceste insta
lații, o stație plutitoare a fost a- 
bandonată în portul Brăila (după 
ce 1 3-au făcut reparațiile nece
sare).

Ds la sfatul popular regional, că-

Pe marginea 
unor materiale publicate

rula ne-am adresat, am primit ur
mătorul răspuns: „Deoarece proble
mele ridicate nu intră în competen
ța noastră, urmează să vă adre
sați forurilor de resort". Cît privește 
forul de resort — Trustul Gostat 
Brăila, el a reținut scrisoarea ingi
nerului Vaggan, dar tovarășii de 
aici au trecut-o de la unul la al
tul și, socotind probabil că n-au a- 
flat nimic nou din sesizare, au a- 
runcat-o într-un sertar, lăsînd-o luni 
de zile fără rezolvare.

întîrzieri repetate în rezolvarea 
unor sesizări de la corespondenții 
voluntari se constată și la unele 
unități și organe locale din regiu
nile Iași, București și altele. Este 
necesar ca și în acest domeniu bi
rourile și comitetele regionale, oră
șenești și raionale de partid res
pective să controleze cu toată exi
gența cum se muncește, cum se 
respectă indicațiile trasate de 
partid.

Multe organe de partid analizează 
cu regularitate cum se lucrează cu

scrisorile, care este eficacitatea a- 
cestei munci. Un bun exemplu în 
această privință îl constituie co

mitetele de partid raional Galați și 
orășenești Tîrgoviște și Tg. Mureș, 
care au analizat temeinic munca 
de rezolvare a ’âcrisorilor și sesi
zărilor atît la organul de partid cît 
și la instituțiile și unitățile econo
mice și de stat, au subliniat răs
punderea membrilor comitetului în 
urmărirea acostai probleme în sec
toarele de care se ocupă, au in
trodus controlul muncii cu scrisorile 
ca o sarcină permanentă în mun
ca’ instructorilor raionali’ șl orășe
nești.

★
A răspunde au promptitudine la 

sesizările și sugestiile oamenilor 
muncii nu este o simplă obligație 
administrativă, ci un important mij
loc de îmbunătățire a muncii în 
fiecare sector. Manifestînd exigen
ță față de felul cum diferitele in
stituții respectă indicațiile partidu
lui privind rezolvarea scrisorilor și 
semnalelor presei, combătînd orice 
tărăgănare sau atitudine formală, 
organele de partid contribuie la e- 
ducarea lucrătorilor din aceste in
stituții în spiritul atitudinii de res
pect și de solicitudine față de oa
menii muncii.

Concomitent cu urmărirea modu
lui în care se rezolvă scrisorile, se
sizările apărute în presă, organele 
și organizațiile de partid combat 
orice încercare de înăbușire a cri
ticii venită din masă, de persecu
tare a corespondenților voluntari al 
ziarelor.

Un asemenea caz a fost relatat 
nu de mult în coloanele ziarului 
nostru. Era vorba de Mihai Drăgol, 
șef de autobază din Pucioasa. In
tr-o bună zi, corespondentul volun
tar Gheorghe Tamaș a „îndrăznit“

să scrie despre lipsurile din unita
tea condusă de Drăgoi. Citind zia- 
tuI, acesta a sărit ca ars și s-a 
hotărît să se răfuiască cu el. Nu 
i-a trebuit mult timp pînă l-a scoș 
pe Tamaș din întreprindere. Deoa
rece însă Drăgoi nu e de capul lu» 
s-a intervenit cu promptitudine și s-a 
făcut dreptate. La recomandarea 
comitetului regional de partid, Dră
goi a fost destituit din funcție, iar 
Tamaș a fost repus în drepturile 
salo.

In rubricile ziarului nostru au mai 
fost semnalate și alte atitudini abu
zive față de corespondenții volun
tari, printre care : Dobre Florea Tu
dor, de la Șantierul Naval Giurgiu 
și Marin S. Spătarii, de la revizia 
de vagoane C.F.R, Timișoara.

Fără îndoială că astfel de abu
zuri au loc acolo unde încurajarea 
șl apărarea criticii de jos este doar 
un foc de pate, o preocupare oca
zională șl nu constituie o practică 
firească a muncii de conducere, ca
racteristice majorității organelor și 
organizațiilor de partid, de stat Și 
obștești. Căci, confruntarea muncii 
și rezultatelor ei cu părerile colecti
vității este un luaru sănătos și ne
cesar. A trage dintr-o critică dreap
tă, învățămintele cuvenite, a lua o 
poziție principială sinceră și con
structivă față de critică, înseamnă a 
te ridica deasupra a tot ceea ce 
este egoism și înfumurare, înseam
nă a pune interesele qenerale ale 
colectivității mai presus de intere
sele personale.

în acest fel educă organele și or
ganizațiile de partid colectivele de 
muncă și cadrele de conducere din 
diferitele unităti, pe activiștii obștești 
și din aparatul de sfat.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești de parlid au datoria să 
vegheze în continuare, cu exigentă, 
ca indicațiile și hotărîrile partidu
lui și guvernului cu privire la re
zolvarea sesizărilor oamenilor mun
cii și răspunsul la semnalele presei 
să fie aplicate cu toată răspunderea.
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Reproducem trei din lucrările aliate în Expoziția anuală de gralică : „Forjă la Uzi
nele Grivița Roșie" de Geta Brătescu (stânga), „Poem" de Paul Erdös, (mijloc), și „Sin
tern pentru pace" de Gheorghe Ivancenco, (dreapta).

CARNET

în
Dar
nu-1

Feieno ședea înfipt și 
fața mesei contabilu- 
această siguranță 
ținu

de 
cînd 
cînd 
„Ei,

decîit pînă 
împărțeală, și 
contabilului : 
matale“, inima în
moi tare, tîmplele

Președintei o și contabilul sosiră în 
«sori, de la bancă, au desaga plină 
de bani. Banii colectiviștilor.

Era o zi de sîmbătă, cu cer mo- 
horit.

Karikăs
grav 
lui. 
sine
fi veni rîndul la 
se auzi vocea 
Ferenc, e rîndul 
cepu să-i bată 
prinseră a-1 zvîcni, și parcă o fur
nicare ușoară începu să-l coboare 
de-a lungul spinării.

Banii lui se numărau acum. Con
tabilul, ochelaristul, număra banii 
cu o iuțeală care pe el, pe Karikăs, 
îl băga în răcori. Contabilul 
ținuse înainte o mică du
gheană, în care vînduse sare, 
boia și altele de acest fel, și 
se pricepea să umble cu 
banii.

Dar acum număra banii lui, 
ai bătrînului, și în timp ce 
degetele îi umblau ca pris- 
nelul, ochii îi fugeau mereu 
cînd spre tavan, cînd spre fe
reastră. Prin geam o zărea pe 
nevasta președintelui, care 
trebăluia prin grădină, aple- 
cîndu-se mereu spre a culege 
în șorț rădăcinile de' hrean 
scoase cu hîrlețul. Cînd tînă- 
ra femeie se. ridică și porni 
spre casă, cu mersul înfipt, 
legănîndu-și nurii pietroși, 
gîndul contabilului numai la 
număratul banilor n-ar mai fi 
stat. Karikăs privi cu îngri
jorare la .degetele sprintene 
și subțiri, ale fostului .negus-"”’' 
tor și nu-i plăcu nicicum a- “ 
ceastă numărătoare pripită, 
nici ochirile pe care celălalt 
le arunca mereu în altă 
parte.

— Nu s-ar putea oleacă 
mai încet, tovarășe Szacs- 
,vai î Și n-ai putea s-o lași 
deocamdată pe femeiușcă 
aia în plata Domnului î îl apostrofă 
Karikăs pe ochelarist.

— Șase mii două sute patruzeci 1 
exclamă funcționarul în loc de orice 
alt răspuns și continuă să privească 
spre fereastră. Numără și dum
neata 1

— Aoleo 1 se cutremură Karikăs. 
Clipi încurcat din ochi, oftă și sfîrși 
prin a-și scoate pălăria, ca în bi
serică ; în viața lui nu mai văzuse 
atîta bănet grămadă, nici măcar la 
popa nu văzuse așa ceva, măcar 
că ăla avea bani, nu glumă.

— Cît ziseși, tovarășe Szacsvai ?
— Șase mii două sute patruzeci. 

Numără-i acum, să nu-mi vii mîine 
să-mi spui c-a lipsit din ei...

Omul își suflecă mînecile, 
Toldi Miklôs cînd a pornit să apuce 
taurul de coarne, dar nu era în stare 
să numere atît de iute ca celălalt, 
fiindcă avea degetele groase, cam 
necioplite și cam bătucite. în cei 
treizeci de ani, cît slugărise, cît rî- 
nise grajdul popii, cît îi cărase gu-

noiul, nu prea 
avusese cînd să-șl 
.vadă de degete.

Bătrînul numără 
ce numără, migălind 
mătate de ceas cu maldărul de 
bancnote ce-i picase în mînă, 
de-1 răzbiră toate nădușelile. Nu
mără și tăcu din gură o vreme, 
ca omul care nu e sigur pe ceea 
ce face. Să plece, să nu plece ? se 
întreba. Contabilul băgă de 
ce și cum și-l întrebă :

— Ei 1 A ieșit socoteala ? 
vii mîine că nu 
știu ce 1

— E cu două sute mai mult, măr
turisi Karikăs cu glasul stins, 
parcă ar fi furat ceva.

SÜTÖ ANDRÄS

vreo ju-

știu cum

seamă

Să nu 
și nu

— Cu trei »ute 
mai puțini

— Du-te acasă, 
omule, și nu mai 

șăgui cu mine 1
— Ii mai număr odată, tovarășe 

Szacsvai.
— Te apucă Anul Nou pe aici 1 

Ia dă banii-ncoa’. Stai aici și des
chide ochii, îl apostrofă contabilul, 
care își cam pierduse sărita, și în
cepu să numere iarăși atît de re
pede, încîj de-abia mai vedeai alt
ceva decît un 
băstrii.

Lui Karikăs îi veni amețeală. Iar 
cînd, la urmă, contabilul 
dință că numărătoarea cea 
sese

a & % I 1

ca

Din volumul „Karikăs risipitorul” (E- 
'ditura pentru literatură) — (text prescurtat).

fîlfîit de hîrtii al-

Desen de N. POPESCU
Szacsvai era însă atît de sigur pe 

propria-i numărătoare, încît îi zise : 
! — Bine-i și așa ! Hai, du-te cu
I Dumnezeu și fii sănătos cu cele 

două sute mai mult.
. Pe Karikăs, însă, aceste vorbe îl 

puseră pe gînduri 1 Dar dacă o fi 
cu două sute mai puțin ? Cum o să 

i plece așa, să se zică pe urmă că
■ a dus mai mult ?
I — Să-i număr încă o dată,
: mormăi el.

— Treaba dumitale, zise contabi
lul, dar trage-te, Ferenc baci, mai 

1 încolo, spre colț, căci mai avem 
. treabă și cu alții, și să nu încurcăm 
I împărțeala...

Bătrînul se retrase într-un ungher, 
[ se așeză pe bancă, își puse dopul 
I între genunchi și începu să-și nu- 
I mere banii în pălărie. Clădi banc- 
, notele în stive, după mărime, Ie cer- 
i cetă pe rînd, nu cumva să le lip- 
l sească vreun colț, iar un sutar ca-
■ re-i păru cam suspect fu ținut spre
■ lumină și examinat îndelung.

— Doar nu-i ou, să-l inspectezi la 
lampă, neică Ferenc, îi zise con
tabilul. Ei, ce zici, cît ai ?

îl încre- 
dintîi fu- 
luă cam 
nu prea

cea bună, bătrînul o 
rușinat spre ușă, 
convins, totuși, de exactitatea 
socotelii. Peste vreo cinci mi
nute, ochelaristul se pomeni 
iar cu el.

— La săditul de primăvară 
am avut o juma’ de normă. 
S-a pus la socoteală?

— Toate s-au pus la soco
teală 1 Și somnul dumitale de 
duminică după masă s-a pus 
la socoteală !

Karikăs se duse de se așe
ză sub șopronul mașinilor, pe 
oiștea unei semănători. Nu
mără din nou, luînd-o de la 
capăt. „De-o ieși vreo lipsă, 
contabilul nu va putea spune 
că am pierdut banii pe drum, 
își zise, căci eu pot dovedi 
oricînd : Uite, domle 1 N-am 
venit decît pînă aici, la nici 
douăzeci de pași de dum
neata 1“

Cînd, peste un ceas de tru
dă, se convinse că totuși o- 
chelaristul e un om deștept, 
care-i sigur pe degetele lui, 
își șterse sudoarèa de pe 
frunte și se ridică cu un oftat 
de ușurare.

Cînd se văzu 
re, lumea din 
păru, oarecum, 

să mă duc acasă 
maldărul de bani

în picioa- 
jurul Iui 
închircită, 

și am 
să trîntesc maldărul de bani pe 
masă. Parcă văd ce o să iasă : ne
vasta, soacră-mea și cei trei băieți 
au să se uite la mine ca la HristO3. 
Ce mă mai cicăleau 1 «Moleșitule, 
neisprăvitule, măi papă-lapte 1 Nu 
vezi tu că ăia mai șmecheri se-nfig 
în toate părțile și iau caimacul, iar

ție-ți lasă doar zerul?» Bătrînul își 
aduse aminte de cîte ori îl umili
seră, de cîte ori îl batjocoriseră 
pentru inima lui cea bună, pentru 
că — deși sărac — nu jinduia la 
ceea ce era al altuia. „Ei 1 Acu-i 
aici răsplata, în buzunarul cel mare 
dinăuntru al zeghii ăsteia ponosi
te 1' Acolo își vîrîse banii. Ii și pi
păise de cîteva oii, netezindu-i, ca 
să șadă mai bine, iar acum buzu
narul umflat îi dădea fiori de plă
cere. „Ha-ha 1 se veseli el, mi-am 
căptușit mindirul 1 Și încă ce căp
tușeală 1“

Luă de după ureche două 
chiștocuri de țigară (din spirit de 
economie, acolo obișnuia să le pi
tească pe cele mai mărișoare), le 
morfoli în palmă, le răsuci în hîrtie 
de gazetă și, după ce pufăi de 
citeva ori, începu să se sfădească.

„Acu’ să-i mai aud că-s un netot 
și că alții îmi iau smîntîna dinain
tea nasului ; să vie oricine, să vadă 
cum va arăta casa mea peste vreo 
patru săptămîni Am s-o podesc cu 
scînduri, nu cu lut pe jos, ca pînă 
acum, de a fi Ia mine mai frumos ca 
la popa. Ce-am să mai tropăi cînd, 
neavînd ce face, oi începe să mă 
plimb prin casă așa, cu mîinile la 
■spate 1 Am să pun să-mi zidească 
horn din cărămidă, horn din ăla 
roșu. Să* nu mai fim tot cu lacrimi 
în ochi de cîte ori facem focul, de 
parcă veșnic am avea mort în casă. 
Las' să aibă și barza unde-și face 
cuibul 1”

Ehei ! Barza 1 Bătrînul prinse a 
zîmbi. Cît și-a mai dorit el un cuib 
de berze pe casa lui 1 Doar de 
vrăbii a avut mereu parte, ele de 
se mai adunau prin pod. E drept 
că din chestia asta mai trăgea și 
oleacă de 
cînd el cu 
mîine, mai 
zeci-șaizeci 
niță pe cinste, de închideau gura 
copiilor, care veșnic zbierau după 
carne. Acu’ are să vină’ barza 
pe urloi. S-o mai găsi vreuna care 
încă nu are cuib. De n-o fi alta, o 
fi una din alea văduve sau orfane.

Altu-i însă baiul : femeia vrea să 
se dea la cheltuială. Ii stă gîndul 
la radio, la perdele, la linguri din 
cele de fier. Zice că nu vrea să mai 
bage în gură lingură de lemn, de 
care se găsesc vreo șase, înfipte

Expoziție de documente 
și liărți

La Muzeul militar central s-a 
deschis recent o expoziție cu- 
prinzînd documente din vremea 
lui Ștefan cel Mare, hrisoave 
semnate de Constantin Brînco- 
veanu, vechi regulamente mili
tare, manuscrise ale lui Bălcescu, 
precum și hărți întocmite înce- 
pînd din secolul XVI.

Spectacole la sate
Un colectiv al Teatrului regio

nal București a prezentat de cu- 
rînd la Colibași piesa „Mielul 
turbat" de Aurel Baranga. Spec
tacole cu această 
prezentate între îl—15 decem
brie în comunele Curcani, 
ciugata, Movilița și Periș, Intre 
5—11 decembrie Teatrul regional 
București prezintă „Mateiaș Gîs- 
carul“ de Moricz ~ 
mai multe comune 
București.

Muzeul

piesă vor fi

Bel-

Zsigmond în 
din regiunea

Golești
muzeul de istorie
din

folos, căci mai înainte 
ai lui trăiau de azi pe 
trînteau, din cîte cinci- 
de vrăbii, cîte o tocă-

Anul acesta
și etnografie din Golești a fost 
vizitat de peste 12 000 de oameni 
ai muncii. Numărul mare de vi
zitatori se datorește și activității 
de răspîndire a cunoștințelor 
științifice și culturale pe care o 
desfășoară această instituție. 
Conferințele „Muzeul Golești — 
evocator al unor momente im
portante din lupta poporului", 
„Aspecte din viața oamenilor de 
pe cuprinsul regiunii Argeș, în 
trecut și azi, oglindite în secția 
de etnografie a muzeului" au 
fost ținute de specialiști ai. mu
zeului în localitate, la Pitești, 
Călimănești, Căciulata.
Antologia muzicii populare 

romînești
în colaborare cu Institutul de 

Folclor întreprinderea „Electre- 
cord“ a editat cel de-al II-lea vo
lum în trei discuri din „Antolo
gia muzicii populare romînești". 
Discurile cuprind creații folclo
rice cu privire la obiceiurile le
gate de muncile cîmpului și ale 
vieții de familie, doine, muzică 
păstorească, cîntece bătrînești.

Făuritor și reprezentant 
de seamă al arhitecturii noastre

50 de ani de la moartea lui Ion Mincu
S-au împlinit 50 

de ani de la moar
tea lui Ion Mincu, 
binecunoscut re
prezentant și făuri
tor al școlii de ar
hitectură din țara noastră. Personalita
tea lui stăruie în memoria contempora
nilor, deoarece întrunea deopotrivă pe 
creatorul neobosit și pe dascălul pă
truns de aleasa lui menire și respon
sabilitate. A fost un om demn, inco
ruptibil, entuziast, care a iubit cu pa
siune tradițiile și cultura poporului său.

Viața și activitatea lui Ion Mincu se 
desfășoară într-un climat de aprige 
contradicții sociale caracteristice sfîrși- 
tului secolului al XlX-lea. După ce ter
mină Școala de poduri și șosele, deve
nind inginer, Ion Mincu, fire dotată cu 
vădite înclinații artistice manifestate 
destul de timpuriu în literatură, își con
sideră insuficientă această pregătire 
pentru realizarea idealului său. El se 
decide să-și desăvîrșească pregătirea, 
înfrucît în țară nu existau încă forme 
de învățămipt superior de arhitectură, 
Ion Mincu urmează la Paris cursuri de 
arhitectură, pe care le absolvă în mod 
strălucit. Reîntors în țară, el ridică 
rînd pe rînd o seamă de construcții 
avînd fiecare calități demne de reți
nut — dintre care cea mai valoroa
să este „Școala Centrală de Fete“, azi 
școala medie nr. 10 din București. De 
asemenea, între construcțiile rămase în 
București menționăm clădirea „Bufetu
lui“ de la Șosea Casa Lahovary — sec
ție a Spitalului’ Cantacuzino, Clubul 
Ministerului Metalurgiei și Construcții
lor de Mașini, clădirea în care se află 
azi Casa Scriitorilor.

Ion Mincu a fost prezent și în viața 
politică a țării. Nu odată a luat cu- 
vîntul în parlament pentru a critica 
politica nedreaptă și necinstită a bur
gheziei și moșierimii. 
nătorul 
și arta 
blicații 
furii și 
(1890), 
progresistă.

O neobosită și entuziastă activitate 
depune remarcabilul arhitect pentru 
crearea și dezvoltarea învățămînfului pe 
care-l slujește timp de 20 de ani, 
luptînd cu consecvență și patriotism 
pentru afirmarea arhitecturii romînești.

de prof. arh. ASCANIO DAMIAN 
rectorul Institutului de Arhitectură 

„Ion Mincu“ din București

El a fost susți- 
activ al publicației „Literatura 

romînă*' (1896) și al primei pu- 
de arhitectură „Analele arhitec- 
ale artelor care se leagă“ 
în care își exprimă poziția sa

(Continuare în pag. IV-a)
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PUȚINĂ ISTORIE

atinge u- 
Polnîci — 
saltă pe 
E centrul 
toamnă și

în 1888, Ion Mincu 
semnează, alături 
de un grup de in
telectuali progresiș
ti, un memoriu prin 
care se cerea înfiin

țarea unei secții de arhitectură pe lîngă 
Școala de arfe frumoase, în presă ca 
și în Cameră, el revendică înființarea 
unei școli romînești de arhitectură, re- 
proșînd guvernelor burghezo-moșie- 
rești neoăsarea față de această pro
blemă. în cele din urmă, în 1892 s-a 
deschis în modestul local din Piața 
Kogălniceanu, Școala de arhitectură a 
Societății Arhitecților. Lipsiți de orice 
ajutor din partea statului, cei 13 pro
fesori, printre care și Ion Mincu, s-au 
luptat ani de-a rîndul cu greutăți deo
sebite. Profesorii și puținii elevi au 
întreținut școala din contribuție perso
nală. Numărul elevilor pregătiți pînă 
în 1897 nu a fost mai mare de 30. Prin 
stăruința lui Ion Mincu, în 1897 ia 
fiinfă Secția de Arhitectură a Școlii de 
Arte Frumoase, iar mai apoi, în anul 
1904, se creează Școala Superioară de 
Arhitecîură. Ion Mincu face parte din 
conducerea școlilor alături de Ermil 
Pangrafi și Grigore Cerchez, îndru- 
mînd munca de atelier cu sobrietatea, 
modestia, competența și dragostea care 
îl caracterizau.

Opera didactică a lui Ion Mincu 
este astăzi continuată în Institutul de 
Arhitectură care-i poartă numele în 
semn de înaltă prețuire. Avînd acum 
peste 800 de sfudenfi, institutul pre
gătește, sub conducerea comoetentă si 
activă a unui corp didactic alcătuit 
din peste 130 de specialiști, cadre 
calificate pentru a face față ce
rințelor crescînde ale proiectării 
construcțiilor, ale sistematizării locali
tăților. Străduindu-se să îmoărtășească 
studenților o concepție realistă asupra 
arhitecturii, strîns leaată de condițiile 
țării si de țelurile orînduirii socialiste, 
institutul nostru ridică pe o treaotă su
perioară rosturile practice si aspirațiile 
înalte pe care Ion Mincu le vedea în 
sarcina școlii înființată prin străduin
ța lui.

însuflețiți de vastul program de con
strucții care se realizează pe întregul 
întins al patriei, datorită grijii parti
dului și statului nostru, tinerii arhilecți, 
care acum cîțiva ani erau studenți ai 
institutului nostru, au creat numeroase 
lucrări valoroase.

Te cam privește de sus — 
neori înălțimea de șase metri, 
vînful de miază-noapte îi tot 
frunte cîrlionful verde-gălbui. 
atenției generale în lunile de
iarnă. Adevărat Guliver al Deltei, merită 
atenția ce i se acordă. Spui „stuf" dar 
gindeșfi „celuloză". Gîndeșfi „celuloză" 
și înțelegi : hîrfie, fire și fibre sintetice... 
Scrii, citești, te îmbraci, și fără să-ți dai 
seama, ai de-a face cu el — STUFUL.

W

Am învațat să scriu... (Foto : Gh. vințilă)

«..... .

Delta e pîlnia răsturnată prin car» 
Dunărea, după ce străbate mijlocul Eu
ropei de la vest la est, își varsă apele 
In mare. Originea ei e controversată. 
Indiferent de ipoteza care va birul în 
cele din urmă, un adevăr e cîștigat de 
pe acum : Delta îșî trăiește a doua sa 
existență. De la pitorescul lotcii, nă
vodului, bărbii lipovenești s-a ajuns la 
pitorescul tractorului, mașinii perfecțio
nate de recoltat stuf, avionului utilitar.

Acoperind mai bine de Jumătate din 
întreaga suprafață a Deltei, stuful mai 
folosește și astăzi la împletitul gardu
rilor, întocmai ca în antichitate. Casele 
însă nu se mai acoperă cu stuf, și 
nici poduri nu se mai construiesc, așa 
cum a făcut cîndva Alexandru cel 
Mare, în expediția sa împotriva lui 
Darius. Altădată, și asta numai în urmă 
cu ani, localnicii dădeau foc stufului, 
să crească altul ca furaj pentru vite. 
Iar dacă se întîmpla ca vînful să în
tețească pîrjolul și să-I împrăștie, nu o 
dată rămîneau fără vite, fără casă.

Fiecare tonă de celuloză din stuful 
recoltat astăzi, dar care odinioară se 
irosea, înlocuiește cam șase metri cubi 
de lemn. Cum în actuala campanie se 
vor recolta 250 000 tone, cu 50 000 mal 
mult decît anul trecut, datorită canti
tății totale de celuloză obținută 
se economisesc codri întregi. Codri 
care cresc în zeci și zeci de ani. 
Iar atunci cînd mai tot stuful vaîorifi- 
cabil al Deltei va putea fi recoltat și 
prelucrat, numai din el se vor pro
duce anual, pe cap de locuitor, 35

kilogram» pînzeturt șt 15 kilograme 
hîrfie.

Aritmetica stufului e simplă, moder
nă și convingătoare.

A ȘAPTEA BĂTĂLIE

A fost pregătită minuțios încă 
vară: cursuri de calificare și perfecțio
nare, revizuirea agregatelor, depozita
rea combustibilului, a pieselor de 
schimb, punerea la punct a întregului 
utilaj, a hărților. Urme de șenilă se văd 
apoi pretutindeni. Radiograme se în
crucișează în eter. Motoare duduie. 
Echipamentul așteaptă. Și dintr-odată, 
ordinul de atac. începe lupta cu braz
da, cu intemperiile și dificultățile de 
deplasare. Coloanele pornesc. înain
tează.

Datele comunicate la „marele stat 
major“ al celei de-a șaptea campanii 
sînt deocamdată sumare. Ca să afli 
mai mult e nevoie să însoțești marșul 
unei coloane ca aceasta, compusă din 
7 recolfoare, 7 tractoare, 28 remorci, a- 
telier mecanic mobil, dormitor plutitor, 
grup electrogen, cisternă. Ai prilejul să-i 
cunoști pe mecanizatorii care s-au anga
jat ca fiecare agregat de recoltare să 
dea cu patru sute tone stuf mai mult 
decît în campania precedentă. Ștefan 
Matei e unul dintre ei. își amintește 
uneori, șr-î pare rău, de stuful care se 
pierdea cu am în urmă, cînd venise 
el aici. Lucrau pe-atunci manual (me
canizat doar 7 la sută, față de 95 la 
sută acum). Băiatul său, Vasilică, numai 
de-un an, va găsi poate în manualul 
lui de aritmetică, atunci cînd va 
veni școlar, următoarea problemă 
rezolvat : „Dacă un tăietor de 
reușea să taie înainte, cu farpanul,
kilograme pe zi, iar acum, cu recoltorul, 
recoltează fot într-o zi 25 de tona,

din

de- 
de 

stuf
700

cîte kilograme în plus obține zilnic? va înfurna atunci în cine știe ce direc- 
Și de cîte ori mai mult?“. Răspun- fie, către o țintă pe care o pregătesc, 
sul exact, dat de Vasilică, va fi urmă- încă de pe acum, alții, 
forul : 24 300 kilograme în plus. De 
treizeci și cinci de ori mal mult.

Petre Popa are o umbră de 
mustață blondă care încearcă zadar
nic să-i sporească aerul de gravi
tate, nepotrivit cu ochii puri, de ado
lescent prea devreme trecut peste pra
gul copilăriei. A absolvit școala pro
fesională de petrol-chimie de pe lîngă 
Combinatul de industrializare și valori
ficare a stufului de la Brăila. Calificat : 
lăcătuș-mecanic. Note : 8 — rezistența 
materialelor, 9 — meserie... Vara a- 
ceasta, școlarizat din nou și promovat: 
tractorist. E pentru prima oară pe trac
tor, dar nu și pentru prima dată în 
campanie. Iarna trecută a pefrecuf-o 
aici, la practică. Desigur, între practi
cant și muncitor e o diferență aprecia
bilă, care se măsoară în atitudinea mai 
bărbătească față de muncă și față de 
ceilalți, față de fine însuți.

Lupta cu stuful se duce cot la cot.
Trebuie
din sfînga și din dreapta. Iar uneori se 
înfîmplă ca tovarășul din stînga să-ți 
fie fiu, tovarășul din dreapta — nepot. 
E situația șefului de coloană de (a mila 
18, Matei Sava : fiul său — Ion Sava 
și nepotul său — Gheorghe Sava mun
cesc pe același „front“. Multe vechi 
familii pescărești au dat Deltei meca
nizatorii e> de astăzi 
recolforului, tractorului 
în tone.

La mila 18, punctul 
Ioana continuă munca, 
cela pătrată (trei kilometri pe trei) va 
fi total cucerită, coloanele se vor regru
pa. Prin radio, alt ordin îi va ajunge 
din urmă. Vîrful săgeții vii se

să-fr sîm|î aproape tovarășul

— oameni ai 
și-ai producjiei

„POLUL STUFULUI”

— Pentru noi, deși îl studiem atent, 
acest Phragmites communis zis și Gigan- 
tisstma e un personaj destul de contra
dictoriu. înir-un fel se poartă tulpina 
lui, într-alt fel rădăcina. Rădăcina su
praviețuiește deseori unor încercări ne
maipomenit de grele. Tulpina, în ciuda 
aparențelor, dovedește o fragilitate stra
nie sau, dacă vreți, o extremă sensi
bilitate la fiecare schimbare a condi
țiilor de frai : o intensificare a curenți- 
lor acvatici, o perioadă de secetă, o 
Izbitură, îi pot fi fatale. Și nu numai 
atît : deși are apă berechet în Jur, 
pretinde să facă și duș (cere ploaie I). 
Iar dacă apa crește peste limită, tot nu 
prosperă. Stuful e capricios. Rostul 
nostru, al cercetătorilor de la stațiunea 
„Delta Dunării“, este să delimităm con
dițiile lui optime de dezvoltare. Pentru 
asta nu ne ajung laboratoarele, oricît 
de modern dotate sînt aici. E neapă
rat necesar să lărgim spațiul laborato
rului nostru fie că ne ocupăm de bio
logie, chimie, hidroameliorații, la scara 
întregii Delte. Fiindcă la noi munca de 
cercetare științifică se duce paralel cu 
producția propriu-zisă. Cu alte cuvinte, 
noi nu determinăm doar concentrația 
de azotați din apă, ceea ce ne ajută 
să înțelegem de ce stuful a crescut 
într-o parte înalt și într-altă parte a 
rămas pitic sau studiem numai caracte
risticile fizice și mecanice ale solului, 

și recoltăm
probe — stuf, apă, pămînt — pentru a 
stabili : fie cantitatea de apă aflată în 
tulpină (ordinul de recoltare se dă a- 
bia cînd procentul scade la 30 la

sută), fie locul de instalare a stafiilor 
de pompare care asigură desecarea 
incintelor cu lanuri bune de recoltat. 
Nouă ne place să socotim că aici, la 
Maliuc, este „Polul stufului“. Coloanele 
răspîndite și înșirate prin Deltă ar fi, 
în acest caz, meridianele micului nos
tru univers sfuficol, de-a lungul cărora 
urmărim corelația sfuf-peșfe, dezvol
tarea proporțională a acestor două bo- 
găfii naturale, în sfîrșit, de la an la 
an, punem în practică noi procedee de 
recoltare. Dar atepfie : nu există ini
țiativă, acțiune, experiență care să nu 
fină seama de faptul că terenul nostru 
de cercetare și exploatare este un mo
nument unic al 
protejat, iubit.

Așa vorbește 
apoi microscopul 

drum,

naturii care trebuie

Baba Rada, co-
După ce par- ci mergem pretutindeni

porneșfe 
pe teren 
Pufoaica

omul care, părăsind 
sau fofocolorimetrul, 

la drum, să stabilească 
direcția viitoare a coloanelor, 
a luat iar locul halatului alb.

NOUTĂȚI

CEAMURI pîntecoase, smolite, lune
că pe șoseaua fără pulbere. Destinația: 
Brăila. încărcătură : recolta cafeniu-ce- 
nușie a anului trecut, depozitată pe 
platforme înalte, anume construite. De 
acum înainte însă, fiecare ceam va în
cărca o cantitate dublă de stuf. Solu
ția e simplă : folosirea unor prese spe
ciale, care reduc la Jumătate volumul 
stufului.

LUNA MATURITĂȚII stufului este no
iembrie. Frunzele cad abia după ce 
planta este atinsă de brumă, ger ș[ 
vînt. Frunzele nu se recoltează : con
țin foarte puțină celuloză, nu fierb o- 
dafă cu tulpina, sînt purtătoare de ger
meni. în ciuda timpului nefavorabil, re
coltarea stufului se face deci toamna și 
iarna. Dar cum creșterea stufului nu mai 
e spontană, ci științifică, oamenii Inter
vin de-a dreptul în existența Iul. Do
rind să-l recolteze cît mai devreme, 
înaintea condițiilor grele — ger, bru
mă — care grăbesc în mod natural 
căderea frunzelor se experimentează 
pentru prima oară folosirea unor sub
stanțe cu acțiune defolianfă. Experiența 
s-a făcut întîi în laborator, cu simple 
pompe. Rezultatul favorabil a dus I»

MIHAI STOIAN

(Continuare în pag. IV-a)
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Spre vidul Omul.

bidi-

la handbal

mon- 
labo-

cu fire care au ocupat 
relativ mare.
înainte față de cablajele 
îl constituie „circuitele

„Cupa campionilor europeni”

Ta aparatele de radio și televi
ziune fabricate în ultimii ani nu mai 
există acel labirint de fire care 
leagă între ele piesele aparatului 
— tuburi electronice sau tranzistoa- 
ro, rezistențe, bobine, condensatoare 
etc. Conexiunile dintre piese au luat 
forma unor fine benzi metalice (de 
cupru, bunăoară) depuse pe o placă 
subțire de material izolant. Depuse 
pe plăcuța izolantă prin diferite 
procedee tehnologice — electroliză, 
pulveiizare metalică etc. — benzile 
metalice constituie cablajul apara
tului, fiind numite sugestiv „cablaj 
imprimat". Plăcuța cu conexiunile 
impjtimate pe ea oglindește, deci, și 
schema aparatului.

Noua metodă prezintă numeroase 
avantaje. în primul rînd, ea înles
nește o automatizare avansată a 
producției aparatelor electronice. 
Cablajul imprimat devine o piesă 
a aparatului, care se fabrică ase
meni oricărei alte piese, într-un 
proces tehnologic bine definit. Tot
odată, se simplifică foarte mult a- 
samblarea aparatelor, deoarece toa
te conexiunile sînt „montate" pe su
portul lor, iar radiotehnicianului nu-i 
mai rămîne decît să sudeze în anu
mite puncte ale cablajului piesele 
aparatului. In al doilea rînd. cabla
jele imprimate permit să se treacă 
la miniaturizarea aparatelor, una 
din cerințele importante ale electro
nicii moderne, întrucît contribuie la 
reducerea volumului aparaturii prin 
transformarea în circuite plane a 
circuitelor 
un spațiu

Un pas 
imprimate

în presa noastră sînt frecvente 
fotografiile care poartă mențiunea 
„Telefoto : Agerpres". Sînt fotografii 
realizate în ziua precedentă, adesea 
cu numai cîteva ore înainte de a- 
pariția ziarului, la depărtări de mii 
de kilometri.

Mijlocul tehnic care îngăduie 
transmiterea și recepționaroa rapidă 
a imaginii de ia distanțe atît de 
mari este fototelegrafia. Sarcinile ei 
sînt mai simple decît ale televiziunii 
deoarece fotografia, textul tipărit 
sau desenul care pot fi transmise 
pe această cale reprezintă o ima
gine stabilă.

Să urmărim procesul de 
emitere a unei fotografii, 
derînd că ne aflăm la 
emițătoare. Acolo, fotografia 
de reporter este aplicată pe un 
tambur rotitor, antrenat de un mic 
motor. Un sistem optic, alcătuit din 
bec și lentilă, emite un fascicol de 
raze de lumină care formează pe 
fotografie o mică pată luminoasă ; 
diametrul acesteia nu depășește 0,2 
mm. Pata luminoasă sau spotul, 
cum i se spune, se plimbă punct cu 
punct peste toată imaginea paralel 
cu axa tamburului. Cu cît este mai 
mică suprafața acestei pete — în

tran- 
consi- 
stația 
adusă

Ccnf. unlv. GIÏ. RULEA

(Urmare din pag. ni-a)

după pervazul de sus al ușii. Acum 
vrea — nici mai mult, nici mai pu
țin — să-i zuruie cutia mesei cînd 
o trage-o ca să scoată tacîmurile. 
„Eu zic, măi nevastă, că astea ar 
mai putea sta așa. Mai întîi vine 
podeala, apoi zidirea hornului, după 
aceea haine și încălțăminte, și la 
anul, de-om trăi, om lua și linguri 1"

Astfel se sfădea el, în gînd, cu 
muierea, dar cînd ajunse în dreptul 
casei se trezi din visare și-și pipăi 
buzunarul cu pricina. Dar... ce să 
vezi... banii... nicăieri 1

Parcă l-ar fi pălit cu ceva în cap. 
Dădu încă o dată cu mîna prin 
dreptul inimii. Buzunarul — gol 1 Pa
lid ca un mort, se pipăi din nou 
peste tot. își întoarse buzunarele pe 
dos și, în spaima ce-1 cuprinse, îsi 
luă pălăria din cap, o suci și o în- 
vîrti pe toate fetele, dar banii — 
ca-n palmă. O luă iar cu căutatul, 
de la capăt. întoarse buzunarele la 
loc, își încheie zeghea și rămase în
cremenit, cu ochii închiși. Căută 
să-și amintească de-a iir-a-păr de 
unde pornise, pe unde umblase, ce 
făcuse și ce dresese, apoi începu 
să caute din nou. „Doamne-Dumne- 
zeule, i-am pierdut !" izbucni el fără 
glas și o luă la goană, împleticin- 
du-se, spre șopronul colectivei.

— încotro, Karikăs ? îl întrebă ci
neva, dar el nu-i hărăzi nici un răs
puns.

„Asta îmi mai lipsește, își zise în 
sinea lui, să mai afle și alții, să-n- 
ceapă să caute, și la urmă să dea 
peste ei 1" Astfel, pînă socoti că cel 
ce strigase după el îl poate urmări 
din ochi, făcu cum putu ca să nu 
dea de bănuit că ar fi pierdut ceva. 
Făcu pe omul care se grăbește la o 
treabă oarecaie.

Sub șopronul uneltelor taman pe 
locul unde-și numărase el banii și 
de unde pornise spre casă, ședea 
bătrînul paznic de zi, Cu o bîtă 
zdravănă în mînă.

— Ce-i, măi Karikăs ?
— Nu-i nimic.
— Nu te-o fi speriat cineva ?
— Nu. Nu m-a speriat nimeni.
— Stai jos și odihnește-te...

■ Lui Karikăs nu-i era zor să șadă, 
ci mătură cu ochi de spaimă remiza 
de-a lungul și de-a latul, scrutîn- 
du-1 în același timp cu stăruitoare 
atenție, și pé cel ce se găsea în fața 
lui. Se holbă la buzunarele carau- 
lei. căutînd să vadă care dintre ele 
o fi mai umflat. „Numai el i-a putut 
găsi 1 La el trebuie să fie banii mei, 
și iată că nu-i scoate", își zise Ka
rikăs.

— Te-au luat la goană cei de a- 
casă ?

— Pe mineee ?
— Așa-mi păru, că veneai ca din 

joușcă.

Știință și tehnică pentru toii

imprimate". în acest sistem, 
numai conexiunile, ci și anumite 
piese ale montajului se realizează 
direct pe plăcuța izolată. Bunăoară, 
o rezistență electrică poate ii obți
nută prin depunerea unui strat 
foarte fin de cărbune, sau chiar de 
metal, pe placa izolantă. Capetele 
acestui strat constituie bornele re
zistenței, fiind conectate la benzile 
metalice. Pot fi realizate bobine și 
condensatoare imprimate, iar unele 
circuite se obțin aproape în între
gime direct pe plăcute, rămînînd să 
fie anexate doaT elementele princi
pale, cum sînt tuburile electronice 
sau. tranzistoarele care determină 
performanțele aparaturii. Este pre
ferabilă, firește, utilizarea tranzistoa
relor, adică a pieselor de dimen
siuni foarte mici, care nu ies prea 
mult în relief față de structura plană 
a restului circuitului.

în tehnica modernă se urmărește 
să se realizeze circuite complete cu 
structură plană, așa-numitele „cir
cuite bidimensionale", care să cu
prindă pînă și tranzistoare plane. 
Pe această cale, adică prin depu
neri de straturi din diferite mate
riale pe suportul-plăcuță, se vor 
produce în cele din urmă anumite 
părți și chiar întregul aparat elec
tronic. Tehnica circuitelor bidimen
sionale se află astăzi, pe plan 
dial, într-o avansată fază de 
rator.

Realizarea tranzistoarelor 
mensionale constituie încă o pro
blemă greu de rezolvat. După cum 
se știe, tranzistorul obișnuit este con
stituit în esență dintr-o plăcuță de

unele aparate ea reprezintă sutimi 
de milimetru pătrat — cu atît mai 
clare vor apărea detaliile imaginii 
transmise. La fiecare punct, raze de 
lumină reflectate de suprafața ima
ginii cad asupra unei celule foto- 
electrice. Aceasta transformă varia
țiile intensității luminoase — după 
cum punctul respectiv reprezintă un 
cîmp negru, alb sau nuanțe inter
mediare — într-un curent electric 
variabil. Iată deci fotografia trans
formată în curent electric. Acesta 
este suprapus pe un curent purtă
tor cu frecvențe de 1 560—5 500 Hz, 
adică cu frecvențe foarte joase. 
Apoi curențli se amplifică și se 
transmit sistemului de legătură. Și 
astfel — pe cablu sau prin radio — 
ele străbat distanțe mari. Cu cit a- 
ceste distanțe sînt mai mari, cu atît 
sporesc și cerințele tehnice impuse 
aparatului, deoarece e nevoie de 
amplificări mari și de eliminarea 
unor influențe perturbatoare mai 
puternice.

La recepție, curentul variabil esie 
amplificat pînă la intensitatea ne
cesară. Curentul purtător este se
parat din nou, iar cel provenit din 
analiza fotografiei se introduce în
tr-un bec special numit modulator

Karikăs făcu doar un semn de ne
păsare din mînă, dar nu știu ce nai
ba să răspundă. Continuă deci să 
etrăpungă cu ochii buzunarele bă
trînului, dar, oricît îl privea, tot 
goale păreau a fi- Paznicul nu purta 
cojocel pe dedesubt, nu ar fi avut 
deci unde-i ascunde. Banii nu pu
teau fi nici sub cămașă, căci s-ar 
fi văzut cît colo. Pălăria era tea 
care da mai mult de bănuit, că o; 
prea îi sta țuguiată în vîrful capului.

— De unde ai cumpărat pălăria ?
— Pălăria asta ? Din tîrg, de unde 

era s-o cumpăr ? 1
— Ia arată-mi-o și mie 1
— Acu’ nu poci 1 E toamnă și ră

cesc Ia cap 1
— Hai-hai 1 Ce al sub pălărie ?
— Capul 1 Ce dracu să am ? zise 

paznicul rîzînd și se înțepeni ca o 
mireasă. De cincisprezece ani port 
pălăria asta, măi omule. Cum de-ți 
veni să mă întrebi de unde am lua
t-o ? Parcă n-ai fi chiar în toată fi
rea, tare îți mai joacă ochii !

Karikăs tăcu o vreme, apoi începu 
să-l descoasă pe bătrîn : Cînd a 
plecat de-acasă, cînd a ajuns la șo
pron, de ce stă acolo așa, cu bîta-n 
mînă ? în vremea asta se mai pipăi 
o dată peste tot, pe furiș, ca celă
lalt să nu bage de seamă.

— N-al găsit nimic aici ?
— N-am găsit nimic. în viața mea 

n-am avut noroc să găsesc ceva. 
Alții... ehei 1 Dar eu... eu niciodată... 
și-și îndreptă din nou pălăria.

— Dacă ai fi găsit ceva, l-ai da 
înapoi celui ce l-a pierdut ?

— Ce mai întrebi și tu ?... Ce-1 al 
altuia, al altuia să fie 1

— Zi zău că n-ai găsit nimic.
— Ce nalba 

omule ?
— Mai întîi zl
— Ba eu nu 1 

mă jur.
Karikăs se repezi la el și-i smulse 

pălăria din cap. Se împrăștiară o 
mulțime 
cele de 
frunzele 
uită uluit la bătrîn, apoi se năpusti 
asupra lui și începu să-1 gîtuie. Nu 
furia, ci marea-marea dezamăgire 
îi dădea acum ghes și îndrăzneală. 
Dezamăgirea de a se fi încredințat 
că pămîntul mai rabdă asemenea 
oameni care, găsind toată agoni
seala lui de un an, i-o fură.

Paznicul se stropși, suflă greu și 
încercă să se apere cu pumnii osoși. 
începu să strige după ajutor.

— Stai, măăă ! Ce, vrei să mă je- 
fuiești, hai? Tîlharulel

— Tu ești hoțul 1 Aici mi-am pier
dut banii, și tu nu vrei să mi-i dai 
înapoi 1 sîsîi Karikăs printre dinți și, 

al pierdut,

zău.
N-am obiceiul să

de bani : hîrtii de 25, din 
10, sutari căzură toți ca 
bătute de vînt. Karikăs se

semiconductor — germaniu sau si
liciu — asupra căreia se execută 
operațiile necesare, dar el nu este 
complet plat. Recent, în laboratoare 
de cercetare s-au réalisât tranzis- 
toare din straturi depuse în vid a 
căror grosime nu depășește o su
time de milimetru, performanțele 
fiind identice cu ale tranzistoarelor 
obișnuite. Prin continuarea cercetă
rilor se va ajunge, probabil peste 
numai cîțiva ani, să se fabrice a- 
parate electronice miniaturizate rea
lizate doar din cîteva plăcuțe-cir- 
cuite bidimensionale. In aceste a- 
parate nu va mai exista mulțimea 
de piese care sînt în cele actuale, 
ci un număr mai mare sau mai mic 
de diferite plăcuțe, după complexi
tatea aparatului, conectate între ele 
și avînd dispozitivele anexă nece
sare : difuzoare, microfoane, surse 
de alimentare etc. Construite pe 
baza acestor principii, aparatele e- 
lectronice complexe cum sînt mași
nile electronice de calcul, instala
țiile electronice de măsiiră și con
trol, Instalațiile electronice de auto
matizare vor avea dimensiuni toar
te mici.

în țara noastră, cablajele impri
mate se realizează pe scară indus
trială la diferite aparate de radio și 
de televiziune ale uzinelor „Electro
nica". Este însă necesar c>a cerceta
rea științifică în domeniul electronicii 
și al semiconductorilor în special să 
ia o mai mare extindere în vederea 
dezvoltării posibilităților tehnologice 
în acest nou domeniu al tehnicii.

Conf. unlv. MIHAI DRÄGÄNESCU 
candidat în științe tehnica

optic. Acesta luminează proporțio
nal cu intensitatea curentului pri- 

curentului 
o 

re-

hîrtia deplasîndu-se 
cu axa fambuiului și repro- 
punct cu punct imaginea 
Totul se petrece, firește, 
lumina zilei pînă la deve- 
imaginii obținute. Mișcările

mit : dacă intensitatea 
este relativ mare se va obține 
lumină puternică ; dacă ea e 
dusă, lumina va fi slabă. Printr-un 
sistem optic de lentile fascicolul lu
minos al becului cade, sub forma 
acelorași mici puncte luminoase și 
în aceeași succesiune, asupra hîr- 
tiei fotografice fixate pe tamburul 
de la recepție acționat de un mic 
motor identic celui de la emisie. 
Tamburul se rotește, iar spotul im
presionează 
paralel 
ducînd 
inițială, 
ferit de 
loparea 
tamburului, mărimea și viteza spo
tului de lumină la emisie și la re
cepție trebuie să fie identice, adică 
să aibă aceeași fază și să fie sin
crone. De aceea, odată cu începe
rea emisiei se trimit pe linie sem
nale de pornire și de sincronizare a 
sistemului, iar apoi fotografiile „că
lătoresc" cu o viteză de 300 000 de 
km pe secundă la mari distanțe.

lăsînd grumazul bătrînulul, începu 
să-și adune banii. Celălalt îi sări în 
spinare. îl lovi cu piciorul și, agă- 
țîndu-se de haina lui, zbieră :

— Hooo 1 Nebune I Aici ți-s banii, 
în căptușeala ta.

— Unde ? întrebă el înlemnit.
Iși dezbrăcă zeghea cu mișcări 

pripite și, ce să vezi î Acolo era 
bănetul 1 Cele 6 000 de lei ale lui. 
Simți că-1 lasă puterile și că-i gata- 
gata să cadă grămadă.

Paznicul își îndreptă pălăria
cap. Ar fi tras-o mai pe urechi, dar 
se vedea cît de colo că ceva o ține 
cocoțată. Karikăs era cît p-aci să 
6e repeadă la el, dar își aduse 
aminte că celălalt obișnuiește să-și 
țină tutunul sub pălărie.

— Dă-mi și mie o țigară.
Caraula băgă mîna în buzunar 

și-i întinse lui Karikăs o tabacheră 
nou-nouță.
. — Nici popa n-are o 
tabacheră, zise Karikăs.

Banii îi avea acum, 
țise de rușine ce-1 era.
aduna și a-i scutura de praf pe cei 
ai bătrînului.

— Iartă-mă, măi Mihăly 1 Parcă 
ml-a luat Dumnezeu mințile.

Bătrînul ședea, cu părul vîlvoi, cu 
ochii injectați și suflînd greu din 
pricina păruielii, pe oiștea semănă
toarei. Picioarele îi tremurau și-l 
privea cu ochi triști pe Karikăs.

— S-a-nstăpînit necuratul peste 
tine, măi Karikăs. Uitaseși că și eu 
mi-am luat banii. Un an întreg am

în

asemenea
abătut, spre casă,

dar amu- 
începu a-i

EM. VALERIU

de NELL COBAR

(Urmare din pag. ul-a)

a stufului, nici o operație nu mai

— îmi spune tov. administrator 
că tu ai spart geamul I Stai că-ți 
arăt eu tie...

— Tăticule, nu e geamul nostru...

d-ta cu
n-are voie să se

— Țuică ? D-ta îi torni băiețe
lului țuică ?

— Ce vreți, e mititei I Dacă-l 
las să-și toarne singur, mai mult 
dă pe jos I

ascultă, ce tot a!
copilul îl Ce, 
joace ?

muncit împreună, laolaltă am tru
dit, am avut încredere unul în altul, 
și-acum, cînd te-ai văzut cu atîția 
bani, te-ai repezit să mă gîtui.

— Iartă-mă, Mihăly, iartă-mă, 
rugă celălalt.

Altă vorbă nu-i mai ieșea 
gură.

— Iaca, nu-s supărat. Ești un
sărac și tu, treizeci de ani ai aștep
tat ziua asta, se îmbună bătrînul, 
în vreme ce-și rînduia iar banii în 
pălărie. îi pui aici, că mă duc a- 
casă și m-o întreba nevasta : „Ei 1 
Unde-s . banii ?" „Nu-s bani, l-ol 
răspunde eu. Nu mi-au dat nici un 
ban 1" Cînd o auzi ea o vorbă ca 
asta, a-ncepe să mă caute prin bu- 
zunări, iar eu de-abia atunci oi ri
dica pălăria din 
păcălesc oleacă 
— și rîse fericit,

— Al fost sărac 
și te-ai temut că
duci bucuria asta 
D-aia nu trebuie 
că bani om mai 
De-aci înainte în 
părțeală 1 Este ?

Karikăs o luă,
dar cum mergea pe drum, se mai 
înveselise. Cînd ajunse în fața coo
perativei pășea atît de țanțoș, de-ai 
fi crezut că a lui e lumea toată.

— Ce faci, Karikăs ? îl întrebă ci
neva din drum.

— Mulțam de-ntrebare 1 Acu’ pier
dui 6 000 de lei, prețul la trei vaci, 
răspunse el cu nepăsare și intră în 
prăvălie. Zvîrli suta pe tejghea.

— Ei 1 Dom' șef 1 Cinci Naționale 1 
Dar al grijă să nu fie din alea cu 
cotoare prin ele, că, după cum vezi, 
eu îți plătesc cu bani noi...

stropirea din aer a 100 hectare demar
cate cu jaloane V'zibile. Avionul uti
litar a fost însofif de cercetători al 
Maliuculu' — biologi. După trei săp- 
fămîni, frunzele au căzut în proporfia 
de 2-3 ta 1 fafă de stuful nefralaf,

SUTĂ LA SUTA MECANIC se recol
tează stuful la una din coloanele I. S. 
Rusca, în urma înlăturării operațiilor ma
nuale în manipularea stufului recoltat. 
Prin prebafefare se formează grupuri de 
60—70 maldăre legate automat, pe 
care o macara apucătoare, cu ghiare, 
le ridică ș> le încarcă pe remorci. 
Apoi, în depozit, descărcarea se 
face fot mecanic, cu aufostivuifoarea. în 
felul acesta, în întreg ciclul de recol
tare
este manuală. Noua tehnologie se fo
losește deocamdată la o singură co-

Ioana, Are mari perspective do 
pîndire.

CORELAȚIA STUF-PEȘTE esfe 
tr-una la ordinea zilei. în bazinele 
perirnenfale, de stuf, ale stațiunii „Del
ta Dunării“, la mila 28 Sulina, se fac 
cercetări asupra dezvoltării stufului la 
diferite niveluri de apă — și-a peștelui 
totodată. Concluzii : terenul sfuficol
este favorabil pisciculturii. Pe un hec
tar dinfr-un asemenea teren, în bună 
vecinătate, pot trăi simultan : 10—20 
tone de stuf și aproximativ 200' kilo
grame de pește. Ba mai mult : cana
lele pentru alimentarea cu apă sau 
cele de evacuare, din incintele ame
najate pentru recoltat, pot servi pești
lor drept bazine de iernat.

■Ar
în brațele ei lichide, Delta — a- 

cest evantai de apă și stuf — cu
prinde ritmul unei alte existențe. 
Scrii, citești, te îmbraci și, fără să-ți 
dai seama, ai de-a face cu el — 
STUFUL.

Astă-seară, in sala Fiorcasca
Astăzi de la ora 19,30 sala Ho

rească va găzdui meciul retur din
tre echipele feminine de handbal 
Rapid București și Spartacus Bu
dapesta contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni“. După cum se 
știe în primul joc disputat la Tata, 
echipa Rapid a terminat învingătoa
re cu scorul de 4—2 
listele feroviare vor 
mai bună formație 
Irina Hector, Maria 
Ana Boțan, Constanța Dumitrescu și 
Elena Hedeșiu. Jocul va fi arbitrat 
de cehoslovacul Eduard Pardubski.

(3—1). Handba- 
prezenta cea 
în frunte cu 

Constantinescu,

Spartachîada d® iarnă
Noua ediție a Spartachiadei de 

iarnă a tineretului a fost primită cu 
mare interes de tinerii sportivi din 
regiunea Bacău. încă din prima zi a 
competiției, la startul concursurilor 
de gimnastică, haltere, trîntă, cros, 
tenis de masă și șah au fost pre- 
zenți peste 1 000 de tineri și tinere 
din orașul Tg. Ocna. Asociațiile 
sportive din raionul Tg. Ocna au 
luat inițiativa de a se confecționa cu 
mijloace locale 1 000 de săniuțe. 500 
de perechi de schiuri, precum și pa
tine, necesare întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei.

se

din

om

cap. Așa am s-o 
pe băbuța mea 1 
ca un copil.
lipit, măi Karikăs, 
nu ți-a fi 

mare
să mă iei

lua și la
fiecare an a

dat să 
acasă, 
de gît, 

anul.
fi îm-

mai mare atenție 
de specialitate.

pri-
va-

Odată cu victoria, obținută nu de 
mult în fața redutabilei echipe na
ționale franceze, sezonul internațio
nal aii rugbiștilou: noștri s-a încheiat 
cu un bilanț excelent. Nici o înfrîn- 
gere și nici un joc egal în decursul 
unui an întreg : atît în meciurile 
primei noastre echipe, cit și în cele 
ale selecționatei de tineret.

Dar aceste succese trebuie să 
constituie, în primul rînd, o bază 
serioasă pentru pregătirea altora, 
în viitor. De aceea, invitîndu-i pe 
specialiști să discute larg și cu 
folos învățămintele desprinse de-a 
lungul unui sezon întreg și mai ales 
cele oferite de recenta întîlnire cu 
naționala france
ză, vom arăta cîte
va din problemele 
actuale ale rug
biului nostru oare 
— după părerea 
noastră — merită o 
din partea forului

împrospătarea lotului reprezenta
tiv se situează pe primul plan al 
preocupărilor la ordinea zilei.

Categoricele succese ale forma
ției noastre de tineret în confruntă
rile internaționale lasă să se între
vadă că schimbul de mîine al 
mei reprezentative are cadre 
loroase.

Legat de preocuparea pentru 
tinerirea echipei reține atenția fap
tul că rugbiștilor fruntași și cu atît 
mai mult celor, tineri trebuie să li 
se acorde mai multă atenție în ce 
privește pregătirea lor tehnică. Me
ciul cu Franța a scos la iveală o 
serie de lipsuri de ordin tehnic în 
îîndurile jucătorilor romîni. Presa de 
specialitate — cea internă și cea 
externă — nu a uitat ca, recunos-, 
cînd valoarea comportării echipei 
R. P. Romîne, să amintească de in
suficienta varietate a mijloacelor 
tehnico-tactice de care a uzat for
mația de rugbi a țării noastre, ob
servație pe deplin întemeiată.

Se impune deci ca în cluburi și 
la pregătirile lotului să se pună un 
accent mai serios pe creșterea ca
pacității tehnico-tactice a jucători
lor. Pasele rapide și sigure, la mînă, 
incisivitatea atacului, precizia lovi
turilor de picior, înmulțirea scheme
lor jocului în margine trebuie să-i. 
preocupe și mai mult pe antrenori 
și pe sportivi.

Pătrunderea sportului cu balonul 
oval într-o serie de orașe ale țării, 
unde nu cu mulți ani în urmă era

însemnări

în-

KMw»

pentru 
a 

orașul Constanța 
inepuizabilelor 

din răspîndirea

necunoscut, este o vie realitate, de
monstrată de prezența în lotul na
țional a unor jucători recrutați toc
mai din unele din aceste orașe : 
R. Demian (Cluj), Al. Ionescu (Bu
zău), Gh. Drobotă (Iași), I. Celea 
(Timișoara), M. Cordoș (Cluj) etc. 
De asemenea, revenirea în primul 
campionat al țării a echipei din 
Bîrlad ca șl promovarea, 
prima oară în istoria rugbiului, 
unei formații din 
sînt dovezi ale 
resurse rezultate 
rugbiului în țară.

Aceasta nu înseamnă însă o bază 
de masă în adevăratul înțeles al 

cuvîntiului, deoa-
— rece, față de va

loarea internațio
nală atinsă 'de

— rugbiul românesc, 
numărul jucători-

încă foarte mic. 
rîndurilor celor care 
sport pot concura

lor activi este
La creșterea 

practică acest 
mai mulți factori : propaganda pen
tru rugbi în rîndul tineretului, îpțg- 
rirea secțiilor din cluburi, înmulți
rea acestora, organizarea de com
petiții pe scară locală și regională, 
întărirea disciplinei șl respectului 
față de întrecerile oficiale. De mult 
nu s-au mai organizat meciuri de
monstrative de rugbi în provincie, 
între cele mai bune echipe, menite 
să popularizeze în rîndurile tineri
lor acest sport. în schimb, cu regret 
am înregistrat comportări nesporti
ve pe teren, retrageri din joc, ne- 
prezentări de echipe și de arbitri 
delegați chiar la meciuri din cam
pionatul prim al țării.

îndrumarea tehnică pornită de la 
sectorul corespunzător al Federației 
de rugbi nu se face simțită în țară. 
Aceasta și pentru că forul de spe
cialitate al rugbiului nu a reușit să 
rezolve luni de zile încadrarea unui 
tehnician pe postul de antrenor fe
deral.

în vederea menținerii șl dezvol
tării calitative a rugbiului practicat 
în țara noastră, ar fi utilă dezvol
tarea relațiilor cu cele mai valoroa
se formații din lume. Dar nu nu
mai la nivelul echipei naționale, 
care și ea trebuie să fie opusă mai 
ales unor adversari redutabili din 
Europa și de pe alte continente, ci 
și la nivelul echipelor de club.

— Tovarășe șef, să știți 
e foarte, foarte bolnav...

Prețuire a muncii 
tîintifice

V

CLUJ (coresp. „Sctnteii") Miercuri, 
la Casa de cultură a studenților din 
Cluj, cadrele didactice ți studenții 
Institutului de Medicină și Farmacie 
au sărbătorit în cadrul „Zilei Insti
tutului" pe profesorii dr. Ioan Goia 
și dr. Valeriu Bologa cu prilejul 
■împlinirii a 70 de ani de viață șl 
pentru contribuția adusă la succe
sele școlii medicale clujene, la for
marea Și educarea a peste 40 de ge
nerații de studenți. Prof. dr. Ioan 
Goia a fost felicitat călduros și 
pentru titlul de „Profesor emerit" 
cu care a fost distins de către Con
siliul de Stat al R.P. Romine.

în numele cadrelor didactice șl al 
studenților, sărbătoriții au fost sa
lutați de acad. Aurel Moga, rectorul 
Institutului de Medicină și Farma
cie, care a subliniat meritele știin
țifice și didactice ale celor doi 
oameni de știință.

A luat apoi cuvîntul prof. dr. Va
leriu Bologa, care a adus mulțumiri" 
partidului și guvernului pentru con
dițiile deosebite create activității 
științifice, relevînd prețuirea de care 
se bucură astăzi știința și cultura în 
țara noastră.

FOTBAL
Cel de-al treilea meci dintre Petro- 

lul-Ploieșfi șl selecționata orașului 
Leipzig, pentru „Cupa orașelor fîrguri", 
se desfășoară duminică la Budapesta 
și nu la Szeged cum fusese stabilit 
inijial. Jocul va începe la ora 11 di- 
mineafa (ora Budapestei) pe stadionul 
Hungaria și va fi condus de trei ar
bitri maghiari. Fotbaliștii romîni care 
au plecat joi în R. P. Ungară se află 
la Budapesta unde au și efectuat 
antrenament de acomodare.

★
în cadrul campionatului cat. A 

fotbal duminică se vor desfășura

un

de
3 

întîlnîri restante. In Capitală, pe sta
dionul Republicii, va avea loc un cu
plaj : Rapid—Crișana Oradea (ora 
12,15) și Dinamo—Steagul Roșu Bra
șov (ora 14). Al treilea joc se dispută 
la Cluj și va opune echipei Știința 
formația bucureșteană Steaua.

★
Formajia sovietică de fotbal Șahfior- 

Donetk, aflată în turneu în Iugoslavia, 
a jucat la Spirt cu echipa Hajduk pe 
care a învins-o cu scorul de 2—1.,

■>?
Cele 5 îhtîlniri disputate în optimile 

de fihală ale „CufiCl Italiei" la fotbal 
s-au îricTieiăf cu următoarele rezul
tate : Atalanfa—Catania 2—1 ; Torino— 
Bologna 6—5 (după prelungiri) ; Ju
ventus—Venezia 3—1 ; Sampdoria—- 
Milan 1—0 ; Genova—Roma 5—2.

A
La Paris s-a disputat, în cadrul cam

pionatului international feroviar da 
fotbal, meciul dintre Lokomotiv—Mos
cova și selecționata feroviară a Fran
ței. Au cîștigat fotbaliștii sovietici cu 
scorul de 5—1. înfîlnirea a contat 
pentru sferturile de finală.

în cîteva râmmi
Cel de-al 30-lea campionat de șah al 

U.R.S.S. a continuat la Erevan cu des
fășurarea partidelor cuprinse în runda a 
11-a. Foarte interesantă a fost partida Tal
— Krogius. Tal a terminat victorios Ia 
mutarea 39.

Liderul clasamentului, Victor Korcinoi, 
Jucînd cu negrele, a făcut remiză cu Ko- 
relov. Același rezultat s-a înregistrat în 
partidele : Taimanov — Hodos, Mikenas — 
Aronin și Spasski — Koț. Bannik l-a în
vins pe Scianovski.

După 11 runde conduce Korcinoi cu 9 
puncte, urmat de Ta! — 7,5 puncte, Stein
— 7 puncte și o partidă întreruptă.

★
Federația de box a stabilit ca finala 

campionatului republican pe echipe să se 
desfășoare la 22 decembrie, în sala Ho
rească. în finală se vor întîlni pugiliștii de 
la Steaua și C.S.O. Craiova.

(Agerpres)

ZI DE MECI
că tăticu — Stal, tăticule, acum telefonea

ză șl <1 ta directorului școlii același 
lucru...
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Solemnitatea dezvelirii monumentului 
dr. Petru Groza la Deva

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
Dragi tovarăși,
Monumentul pe care-1 inaugurăm 

„atăzi este un omagiu adus docto
rului Petru Groza — eminent om 
de stat, fiu devotat al patriei noas
tre, care și-a consacrat întreaga sa 
viață luptei neobosite pentru demo
crație și progres social, pentru pro
pășirea țării. Punîndu-și clocotitoa- 
rea sa energie și putere de muncă 
In slujba celor mai înalte idealuri 
ale maselor populare. Petru Groza 
a rămas pentru totdeauna în isto
ria poporului romîn ca o figură lu
minoasă a unui patriot înflăcărat.

Trăind într-o perioadă de puter
nice frămîntări social-politice, ca 
urmare a jefuirii și exploatării sîn- 
geroase a muncitorilor și țăranilor 
de către fostele clase stăpînitoare, 
Pf 'rîi Groza a ales calea justă a 
luptei' pentru fericirea poporului. 
Dîndu-și seama de 
reacționar al politicii 
burghezo-moșierești și începînd să 
studieze „pentru a găsi — așa 
cum el însuși spunea — o nouă o- 
rientare care să corespundă intere
selor reale ale poporului romîn“— el 
s-a alăturat forțelor sociale înain
tate în frunte cu clasa muncitoare, 
tocmai în perioada luptelor eroice 
din februarie 1933 ale ceferiștilor și 
petroliștilor.

caracterul 
partidelor

Groza a cunoscut bine, prin legă
turile sale strînse cu masele, condi
țiile grele de viață ale clasei mun
citoare lipsite de drepturi, ale țără
nimii jefuite de moșieri și chiaburi. 
Apropiindu-se tot mai mult de 
partidul comunist. Petru Groza s-a 
convins de puterea și capacitatea 
organizatorică a clasei muncitoare și 
a înțeles că țărănimea nu-și va pu
tea asigura eliberarea socială decît 
numai în alianță și sub conducerea 
clasei muncitoare.

Frontul Plugarilor, întemeiat de 
Petru Groza în aceste împrejurări 
Istorice, a devenit, mai ales după E- 
liberare, o largă organizație a țără
nimii, care în întreaga ei activitate 
a urmat partidul comunist, și a a- 
dus o contribuție importantă Ia fău
rirea alianței dintre clasa munci
toare și țărănime.

Poporul romîn dă o înaltă pre
țuire luptei neîmpăcate dusă de 
Petru Groza împotriva fascismului.

în momentele grele, cînd forțele 
reacționare pregăteau calea venirii 
fascismului la cîrma țării și apoi

Cuvîntarea tovarășului Miron Belea
Prin grija partidului și guvernu

lui, în semn de omagiu — a spus 
vorbitorul — dezvelim azi monu
mentul închinat figurii luminoase a 
doctorului Petru Groza, mare și 
credincios fiu al poporului romîn.

Pe acest loc und'e ne aflăm acum, 
în urmă cu aproape 30 de ani, 
ne-am întrunit peste zece mii plu
gari de pe meleagurile Hunedoarei 
și Zarandului.

Era un răspuns la chemarea eroi
celor lupte ale muncitorilor Griviței 
Roșii, conduse cu atîta înțelepciune 
și patriotism fierbinte de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, al cărui 
nume țara începuse să-1 cunoas
că bine încă de pe atunci.

Grivița Roșie zguduise ca un nă
prasnic cutremur, pînă la temelie, 
întreaga rînduială a exploatatorilor 
din Romînia.

De pe această piață, la 18 aprilie 
1933, la îndemnul marelui val or
ganizat al luptelor muncitorești, 
conduse de Partidul Comunist Ro
mîn, plugarii Hunedoarei și Zaran- 
dului, ale căror suferințe și mizerie 
erau mal negre decît cărbunele, 
și-au ridicat glasurile, pline de mî- 
nie, hotărîți să pornească la luptă 
alături de clasa muncitoare, împo
triva marelui capital șl a marilor 
proprietari de pămînt.

Ne-am strîns atunci cu voința de 
k rupe odată și pentru totdeauna cu 
partidele burgheze, care la adăpos
tul minciunii și puterii, jefuiau cu 
schimbul țara fără milă și rușine, 
lăsînd în vetrele plugarilor numai 
jale, lacrimi și durere.

GIas> ' vrednicilor urmași ai Iul 
Horia re-și strigau păsul : „Vrem 
o lume nouă" s-a unit atunci cu ini
ma și gîndurile doctorului Petru 
Groza.

Cuvîntarea tovarășului Mihail Ghelmegeanu
Luînd cuvîntul tov. Mihail Ghel- 

megeanu a spus : Statuia închinată 
aceluia care a fost iubitul nostru 
Petru Groza, la Deva, de care el 
s-a simțit legat ca un pămîntean al 
acestui ținut al Hunedoarei, va 
aminti totdeauna de împlinirea rod
nică a unei vieți de om.

Demascînd multe din neadevăru
rile, ipocriziile și nelegiuirile regi
murilor trecute, Petru Groza a în
țeles că soarta celor ce muncesc în 
cuprinsul țării noastre îi pune cot 
la cot fără deosebire de naționali
tate. El s-a îndreptat spre socialism 
din iubire de oameni, din iubire de 
popor, din adîncul lui patriotism, 
atît de legat de lupta eroică a celor 
asupriți și exploatați de cei puțini 
din pătura de sus.

Vorbitorul a subliniat faptul că

I N
© Vineri seara In sala Casei prieteniei 

romîno-sovietice din Capitală a avut loc 
simpozionul „Contribuții ale savanților ro- 
mini la progresul științei mondiale”.

Numeroși oameni ai muncii au ascultat 
expunerile acad. N. Gh. Lupu, acad. Mi
ron Nicolescu și prof. univ. Eugen An- 
gâlescu, membru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne.

0 Vineri s-au încheiat la Iași lucrările 
consfătuirii teatrelor de păpuși din tară. 
La Casa de cultură a tineretului și la 
Casa de cultură a sindicatelor din locali
tate, Teatrul de păpuși „Țăndărică” din 

★ ★ ★

după instaurarea dictaturii militaro- 
fasciste și aruncarea Romîniei în 
războiul antisovietic, el a răspuns 
printre primii chemării adresate de 
P.C.R. tuturor forțelor patriotice.

Deși nu a fost membru de partid. 
Petru Groza, văzînd în partidul co
munist luptătorul cel mai hotărît și 
consecvent, conducătorul încercat al 
luptei poporului romîn pentru apă
rarea libertăților democratice, a in
dependenței naționale, s-a încadrat 
in lupta forțelor patriotice pentru 
eliberarea țării de sub jugul fascist 
și pentru alăturarea la coaliția anti- 
hitleristă.

Revoluția populară care a început 
odată cu insurecția armată de la 23 
August 1944 a descătușat energiile 
creatoare ale maselor muncitoare de 
la orașe și sate și a imprimat un 
nou curs întregii dezvoltări econo
mice, sociale și politice a țării.

îndată după Eliberare, cînd parti
dul ridica masele țărănești la lupta 
pentru realizarea reformei agrare, 
Petru Groza, aflîndu-se în fruntea 
Frontului Plugarilor, a adus un 
aport de seamă în înfăptuirea aces
tei acțiuni revoluționare.

în focul luptei pentru împărțirea 
pămînturilor moșierești țăranilor 
fără pămînt sau cu pămînt puțin, s-a 
închegat alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, care 
a devenit apoi baza trainică, de ne
clintit a regimului democrat-popular. 
Petru Groza a văzut în politica justă 
a partidului comunist garanția asi
gurării victoriei maselor țărănești în 
lupta pentru pămînt.

încă în noiembrie 1944, referin- 
du-se la aceasta, el spunea : „Este 
vorba de viața acestei țări și toc
mai de aceea trebuie să lucrăm îm
preună cu proletariatul țării repre
zentat de partidul comunist",

La 6 martie 1945, doctorul Petru 
Groza devine președintele primului 
guvern democratic din istoria Romî
niei. El depune o activitate rodni
că pentru înfăptuirea politicii par
tidului de refacere și dezvoltare 
necontenită a țării, .■ cîștigîndu-șl 
merite însemnate în opera de fău
rire și consolidare a regimului de
mocrat-popular. încrezător în capa
citatea creatoare a clasei munci
toare, a țărănimii și intelectualită
ții, el a fost convins că numai so
cialismul va asigura progresul ne
contenit al țării, va ridica poporul

Om luminat. Petru Groza a înțe
les bine că, în istoria luptelor pen
tru libertate și o viață mai bună, 
țărănimea a avut mai multe înfrîn- 
geri și mai puține victorii, tocmai 
pentru că i-a lipsit un conducător 
priceput și departe văzător — pro
letariatul — în frunte cu partidul 
său revoluționar.

Răboajele vremii și uriașul mor- 
mînt format din trupurile celor 
peste 11 000 de țărani, uciși mișe- 
lăște în 1907 de mîna criminală bur- 
ghezo-moșierească, vorbesc îndea
juns despre aceasta.

împreună cu tovarășii lui apro- 
piați, fondatori ai Frontului Pluga
rilor, doctorul Petru Groza a mili
tat necontenit pentru ca în această 
organizație a mulțimii satelor să a- 
șeze la temelia luptei sale, ca o stea 
călăuzitoare. făurirea și întărirea 
alianței cu clasa muncitoare pe ca
lea dătătoare de viață arătată de 
nemuritorul Lenin.

Vorbitorul a caracterizat activita
tea Frontului Plugarilor. Apoi a 
continuat : O boală cumplită l-a 
răpit pe Petru Groza la 7 ianua
rie 1958, nemaiajungînd să vadă 
cu ochii săi acele neuitate zile 
de aprilie ale lui 1962. cînd, sim
bolic, 11000 din cei mai buni fii 
al țării, avînd mandatul patriei în
tregi, au consfințit pentru vecie 
victoria socialismului la sate, aceas
tă măreață și nouă afirmare isto
rică a poporului nostru, pentru care 
Petru Groza a luptat cu neclintită 
convingere.

După ce a evocat lupta doctorului 
Petru Groza pentru prietenia cu 
Uniunea Sovietică, pentru unitatea 
de luptă a forțelor democratice îm
potriva fascismului și a războiului

Petru Groza năzuia spre făurirea 
unui viitor de înflorire și fericire 
socială pentru popor, a unui viitor 
de civilizație înaintată pe care îl 
poate asigura socialismul, așa cum 
îl simțim și îl vedem cu ochii noștri 
astăzi.

Gîndindu-se la viitor, Petru Gro
za a prețuit generațiile tinere care 
se ridică la viață. Pentru stimula
rea lor, în timpul cînd a deținut 
posturi de răspundere, s-a silit cu 
rîvnă să valorifice unele din marile 
figuri ale științei și tehnicii romî- 
nești, care au adus mîndrie pentru 
întreaga noastră țară, prin munca 
și- creațiile lor, cunoscute și apre
ciate dincolo de hotarele țării.

Plecîndu-și urechile la preocupă
rile și frămîntările poporului nos
tru, Petru Groza a luat parte

FORMAT
București, precum și teatrele similare din 
Galati și Bacău au prezentat pentru cei 
mici spectacole din repertoriul lor ac
tual.

® După piesele „Febre” de H. Lovl- 
nescu și „Dacă vei fi întrebat” de Dorel 
Dorian, colectivul Teatrului de Stat din 
Tg. Mureș a prezentat vineri cea de-a 
treia premieră a stagiunii „Poveste din 
Irkutsk” de A. Arbuzov. Piesa a fost . , . T, „ . Premiul special A: 32 2 18. Premiul spe-montată în regia lui Harag György. cial B. )3 88 5 premiul specjal C: 26

O Pe scena Teatrului de Stat din PI- 7 64. Fond de premii: 680 460.
tești a fost prezentată vineri în premie- (Agerpres)

romîn la nivelul de viață și cultură 
al celor mai avansate țări.

Militîrid neobosit pentru continua 
întărire a frăției dintre poporul ro
mîn și minoritățile naționale, Petru 
Groza a luat parte activă la înfăp
tuirea politicii P.C.R, privind pro
blema națională. Prin aceasta și-a 
cîștigat dragostea și stima tuturor 
oamenilor muncii fără deosebire de 
naționalitate.

în funcțiile de înaltă răspundere 
pe care le-a ocupat la conducerea 
statului romîn. exprimînd năzuințe
le poporului. Petru Groza a mun
cit neobosit pentru promovarea po
liticii de apărare și menținere a pă
cii în lume, de întărire neconte
nită a prieteniei cu Uniunea Sovie
tică și cu popoarele celorlalte țări 
socialiste, s-a ridicat împotriva 
politicii agresive a imperialismului, 
pentru coexistență pașnică între 
toate statele cu orîriduiri sociale di
ferite.

Pentru calitățile sale deosebite și 
pentru meritele mari pe care le-a 
avut în lupta pentru libertatea și 
propășirea pairiei, întregul nostru 
popor îi păstrează o vie amintire.

Monumentul pe care îl dezvelim 
astăzi este un simbol modest al 
înaltei prețuiri pe care partidul și 
poporul o acordă memoriei docto
rului Petru Groza.

Omagiul cel mai de preț pe ca- 
re-1 putem aduce memoriei lui Pe
tru Groza — spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — este ace
la de a munci cu și mai multă e- 
nergie pentru victoria cauzei po
porului muncitor, căreia el i-a con
sacrat cu abnegație toate eforturile 
pînă în clipa cînd a încetat să bată 
inima sa nobilă.

întregul popor luptă cu entuziasm 
pentru realizarea mărețelor sarcini 
stabilite de cel de-al III-lea Con
gres, înfăptuiește cu însuflețire po
litica partidului și guvernului de 
dezvoltare continuă a economiei și 
culturii țării.

Victoria definitivă a socialismului, 
consfințită prin încheierea colecti
vizării agriculturii, a deschis noi 
perspective și a dat un puternic a- 
vînt muncii creatoare a poporului 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste. ■

Pășind înainte pe drumul unui 
viitor tot mai luminos poporului ro
mîn, noi înfăptuim năzuința pentru 
care a militat înflăcăratul patriot 
dr. Petru Groza.

hitlerist, pentru pace și prietenie 
între popoare, tov Avtiron Belea a 
spus :

Dezvelind acest monument., în ini
ma unei regiuni cu adînci și bogate 
tradiții revoluționare de luptă, sim
țirea ne este cuprinsă de îndreptă
țită mîndrie pentru trecutul glorios 
pe care îl evocăm și prezentul atît 
de minunat al zilelor de azi pe 
care le trăim noi, cărora ne este 
dată fericirea de a împlini visul 
pentru care și-au dat viața cei mai 
buni fii ai poporului.

Generația mea participă la con
struirea socialismului, generațiile ce 
ne urmează vor construi comunis
mul.

Cîrmaciul nostru este sigur. Este 
sigur fiindcă este încercat, călit și 
înțelept, născut din inima și sîngele 
poporului nostru. Este Partidul 
Muncitoresc Romîn pentru care 
grija față de țară și popor este cea 
mai înaltă lege.

Partidul a crescut și ne-a dat în 
fruntea țării conducători vrednici și 
încercați. Avem în fruntea partidu
lui și statului pe iubitul nostru con
ducător, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a cărui viață a fost și este 
dăruită, în întregime cu dragoste și 
profund patriotism, țării și poporu
lui nostru.

în jurul partidului, în jurul Co
mitetului Central în frunte cu to
varășul Dej, de la mic la mare, de 
la tînăr la bătrîn, țara întreagă face 
zid de neclintit, înălțîndu-se prin 
munca plină de avînt a tuturor fii
lor ei, tot mai mîndră, spre lumină 
și belșug.

Cu aceste gînduri, cinstesc memo
ria doctorului Petru Groza toți cei 
ce l-au cunoscut și l-au iubit.

lupta organizată de partid, însușin- 
du-și politica partidului, pentru răs
turnarea vechiului regim, alungarea 
monarhiei, instaurarea Republicii 
Populare Romîne, construirea sta
tului nostru democrat-popular și 
trecerea la înfăptuirea sarcinilor 
mărețe ale revoluției socialiste.

El nu a apucat să vadă în primă
vara însorită a acestui an mărețul 
eveniment istoric din viața poporu
lui nostra — terminarea colectivi
zării la sate, — dar n-a avut un 
ceas de odihnă pentru a contribui 
ca țărănimea, ajutată de tovarășul 
ei de nădejde — clasa muncitoare — 
să pășească pentru totdeauna pe ca
lea înfloritoare și îmbelșugată a 
prosperității.

Vie să fie amintirea lui Petra 
Groza în mijlocul poporului mun-

la citor din țara noastră !

I I
ră piesa „Orașul viselor noastre” de dra
maturgul sovietic A. Arbuzov. Piesa a 
fost pusă în scenă de regizorul Ianis Vea- 
kis, iar sceuografia este semnată de Elena 
Veakis.

G La tragerea Loto-central din 7 de
cembrie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

18 64 88 26 7 10 13 5 2 32

Piscarea din țară a delegației 

conducerii centrale a Federației 
Sindicatelor Libere Germane

Ieri a părăsit Capitala, plecînd 
spre patrie, delegația conducerii cen
trale a Federației Sindicatelor Li
bere Germane, condusă de tovarășul 
Rolf Berger, vicepreședinte al Fe
derației, care la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. Ro- 
îriînă ne-a vizitat țara.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. au fost conduși de tovarășii 
Vasile Mușat, vicepreședinte al 
C.C.S., Aurel Ardeleanu, secretar al 
C.C.S., de activiști ai C.C.S.

A fost de față Wilhelm Bick, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democrate Ger
mane în R.P. Romînă.

Cu prilejul deschiderii 
la București a Opoziției 

de ortă plastică contemporană 
din Grecia

Ambasadorul Greciei în R.P. Ro
mînă, Alexandre Cimon Argyropoulo, 
a oferit vineri seara în ■ saloanele 
ambasadei o recepție cu prilejul 
deschiderii la București a Expoziției 
de artă plastică contemporană din 
Grecia.

Au participat Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru cultură și artă, artiștii po
porului Ion Jalea, președintele Uniu
nii artiștilor plastici, George Geor
gescu, președintele Consiliului mu
zicii, Boris Caragea, președintele 
Consiliului artelor plastice, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oâmeni de artă și cultură, 
ziariști. (Agerpres)

Seară culturală finlandeză
Vineri seara, la Casa universita

rilor din Capitală a avut loc, sub 
auspiciile Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, o 
seară culturală finlandeză.

Cu acest prilej, arh. Anton Moi- 
sescu, secretar al Uniunii arhitec- 
ților, a împărtășit impresii de călă
torie din Finlanda. Artiștii emeriți 
Beate Fredanov și Septimiu Sever 
au recitat din lirica finlandeză. Io- 
landa Mărculescu, artistă emerită, 
Agatha Drazescu, Nicolae Brînduș, 
Nicolae Șarpe și Constantin Dumi
tru — laureați ai celui de-al VIII- 
lea Festival mondial al tineretului 
și studenților de la Helsinki—au in
terpretat cîntece de Sibelius, Enes- 
cu, Hannikainen, Jora.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, ziariști,

A fost de față V. Vesa Hiekka- 
nen, însărcinat cu afaceri al Fin
landei în R. P. Romînă, și alți mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Circul din Sofia 
la București

ln curmd sosește în țara noastră an
samblul Circului de stat bulgar, care va 
prezenta în sala circului nou din Capi
tală un ciclu de spectacole cu programul 
intitulat „Valea trandafirilor". La specta
cole, care vor începe în ziua de 15 de
cembrie, își va da concursul și artistul 
emerit Nicola Panov.

Camille Deleclos' 99PrfÂ Romîllia

Numeroși gazetari, publiciști, oameni 
de cultură occidentali care ne vizitează 
țara își împărtășesc la reîntoarcerea în 
țările respective, în paginile ziare
lor și revistelor sau în volume de re
portaje, impresiile de călătorie. Trebuie 
subliniat că tot mai frecvente au de
venit cazurile în care, în fața realită
ții, cu totul deosebită de imaginea fal
să fabricată în cabinetele specialiștilor 
în anticomunism, unii vizitatori, chiar 
dintre aceia care nu nutresc simpatii 
față de socialism, își redau cu obiecti
vitate impresiile, recunosc progresele 
realizate de Romînia în anii de demo
crație populară. Prlnlre lucrările da 
acest gen se înscrie și volumul de re
portaj documentar „PRIN ROMÎNIA 
NOUA“ (A TRAVERS LA ROUMANIE 
NOUVELLE), apărut recent la An
vers sub semnătura publicistului bel
gian Camille Deleclos, cu o prefață de 
Maurice Brasseur, ministru al comerțu
lui exterior șl al asistenței tehnice din 
Belgia.

Dl. Deleclos esta un cunoscut gaze
tar, specialist în probleme economice, 
redactor al ziarului „Lloyd Anversois", 
organ al cercurilor da afaceri belgiene. 
El a fost în Romînia în două rînduri, 
anul trecut și anul acesta, a avut 
contacte cu cadre de conducere ale 
vieții economice romîneșfi, a vizitat 
numeroase obiective de interes indus
trial, social și cultural.

Din . cartea lui Camille Deleclos se 
degajă în primul rînd spiritul obiectiv 
cu care gazetarul belgian își infor
mează cititorii. Datele statistice gene
rale, cifrele menite să arate fie reali
zările dinfr-un sector, fie numărul de 
cărți din bibliofeca une: uzine, impre
siile despre centrele industria'e sau 
construcțiile bucureștene, sînt însoțite 
de comentarii veridice, obiective. Este 
limpede dorința publicistului belgian 
de a reda în mod corect o imagine 
clară despre dezvoltarea economiei ro- 
mînești în anii ce au urmat după 
cel de-a* 1 * * doilea război mondial.

Un grup de chirurgi francezi din 
spitalul situat în suburbia Sures- 
nes a realizat un aparat pentru 
iluminare în cursul intervenției 
chirurgicale pe părțile profunde ale 
encefalului. Aparatul, care se in
troduce într-un orificiu executat în 
cutia craniană. înlesnește conside
rabil munca chirurgului. Cu ajuto
rul lui medicii spitalului au reușit, 
de asemenea, să înregistreze pe o 
bandă colorată părțile interioare ale 
unui encefa] cu funcționare nor
mală.

cîtorva capitole din carte : „Ferma de 
sfat (G.A.S.) — adevărată uzină agri
colă“. „Dezvoltarea marinei romînești“, 
„O vizită la Institutul de fizică nuclea
ră“, „La Complexul cinematografic de 
la Buftea“ ele. Din acestea cititorul re
ține dezvoltarea Industriei cinemato
grafice și a cercetărilor științifice fru
musețile folclorului și artei romînești, 
entuziasmul maselor cu care Deleclos 
a făcut cunoștință la demonstrația de
1 Mai.

ln sfîrșît, pentru a sublinia caracterul 
de autenticitate al reportajelor se adau
gă mărturia unor oameni de afaceri, 
tehnicieni și diferiți vizitatori belgieni 
care au fost oaspeții Romîniei în ul
tima vreme.

ln prefața cărții dl. M. Brasseur 
scrie : „In mod cert, modernizarea 
acfurlă a Romîniei se face prin me
tode șl sub un regim fundamental 
diferite de ale noastre. Nu este mal 
puțin adevărat că această Industriali
zare îndreptățește o „atenție deose
bită pe plan comercial”. Pentru exem
plificare, ministrul belgian a comer
țului exterior amintește că vizita în 
Romînia a misiunii belgiene a indus
triilor chimice a sros în evidență că 
„această fără oferă efectiv interesante 
posibilități de relații comerciale pro
ducătorilor belgieni". Ținînd seama de 
interesul manifestat de cercurile de a- 
faceri belgiene, autorul, dl. Deleclos, 
relevă în diferite capitole ale cărții 
posibilitățile exisfenle în acest dome
niu, ca și în domeniul turismul în 
Romînia etc.

Cartea d-lui Deleclos, însoțită d® 
hărți, fotografii, grafice, servește cau
zei cunoașterii și apropieri: între po
poare. Ea dă posibilitate cititorului 
din Belgia să-și facă o imagine 
mai exactă despre Romînia popu
lară, despre poporul ei și realiză
rile sale. „Cu imaginea bogățiilor șl 
frumuseților sale am părăsit Romînia. 
Am luat cu noi impresia unul popor 
activ, muncitor și îndrăzneț, înclntător 
și ospitalier, dornic de a se Instrui șl 
de a-și îmbunătăți nivelul său da viată, 
profund atașat patriei safe. care, ca șl 
a noastră, a cunoscut în istoria ei afî- 
fea tristeți si dureri. Un popor... înflă
cărat de Idealul păcii și libertății, 
doritor de a reînnoi în toate dome
niile și în măsura în care circumstan
țele o permit, relații cordiale care nu 
pot fi decît avantajoase pentru fiecare 
dintre parteneri și favorabile pentru 
cauza înțelegerii Internaționale",

AL. GÎRNEAȚA

Așa cum observă și ministrul M. 
Brasseur „lucrarea documentară (a lui 
Deleclos — n.r.) își frage valoarea mal 
ales din tabloul dar pe care îl zu
grăvește a unei economii îndreptaie 
în mod hotărît spre industrializare“.

Camille Deleclos se vădește Impre-

Congresul P. C. c
PRAGA 7 (Agerpres). — La 7 de

cembrie — anunță Ceteka — au 
continuat la Praga lucrările Congre
sului al Xil-lea al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. în cadrul 
ședințelor au fost discutate rapoar
tele de activitate ale Comitetului 
Central și Comisiei Centrale de Re
vizie.

Au luat cuvîntul Vladimir Koucky, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Jan Kodl, președintele Co
mitetului de partid de la „Oțelăriile 
unite" din Klao'no. Vladimir Ruml, 
membra al Prezidiului Comitetului 
orășenesc de partid din Praga, Fran
tisek Zupka, președintele Consiliului

Lucrări ale oamenilor 
propuse pentru

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS : 
Comitetul pentru premiile Lenin în do
meniul șfiinfei și tehnicii a dat publi
cității lista lucrărilor propuse pentru 
premii Lenin pe anul 1963.

Sînt proouse pentru a fi premiate 132 
de lucrări, printre care 42 din domeniul 
știinfei. Cea mai mare parie a lucrări
lor propuse, pen*ru a fi premiate, sînt 
din domeniul construcțiilor de mașini, 
precum și al construcțiilor și arhitec
turii.

Cunoscutul fizician Bruno Pontecorvo 
a fost propus să primească Premiul Le
nin pentru rezolvarea problemei inter
acțiunilor slabe ale particulelor ele
mentare și a fizicii neutronilor. A- 
ceasfa lucrare a fost propusă spre a 
fi premiată de către Institutul unificat 
de cercetări nucleare.

Pentru cercetările în domeniul pro
pagării undelor de radio lungi și a 
undelor electromagnetice sub scoarța 
terestră a fost propus a fi premiat dr. 
Iakov Alpert.

In domeniul științelor biologice și 
agricole a fost propusă pentru pre
miere lucrarea lui Jan Pelve „Biochimia 
solului și microelementelor“.

GERURI MARI IN ANGLIA

O mare parte a teritoriului An
gliei este învăluită în ceață, fum 
și funingine, iar vizibilitatea este 
extrem de redusă. S-au înregistrat 
geruri puternice. Din aceste cauze 
numărul accidentelor și al deceselor 
celor suferinzi de plămîni continuă 
să crească simțitor. In ultimele trei 
Șile, la spitalele din Londra au fost 
transportate peste 800 de persoane 
în Btare gravă. Numai în regiunea 
Londra, în decurs de două zile, au 
murit 90 de oameni.

CENTRALĂ ELECTRICĂ PRIN 

FOLOSIREA ENERGIEI TERMICE 

A VULCANILOR

în U.R.S.S. a fost aprobat proiec
tul unei centrale electrice cu o pu
tere de 5 000 kW, care va folosi e- 
nergia termică a vulcanilor activi. 
Construirea ei va începe în anul 
1963 pe fluviul Paujetka, în partea 
de sud a peninsulei Kamciatka.

Din dezbaterile care au avut loc 
recent în parlamentul Italian, cu pri

A TRAVERS

LA ROUMANIE 
nouvelle

'•

M vtJRfLT rftA sSKMK

I9b3

ZNVtKS

sionat de ritmul construcțiilor din 
București și din alte localități ale țării. 
Dacă la prima călătorie, el arătase so
bru „o vizită pe șantierele orașului 
(București — n.n.) ne permite să apre
ciem enormele lucrări de construcție, 
efectuate într-un ritm record", după 
cea de-a doua vizită, De'eclos scrie : 
„După cum am constatat, Bucureștiul 
continuă să se înfrumusețeze foarte 
rapid. Puține capitale oferă artere atît 
de largi, piețe mari, vaste insule de 
verdeață, fără a socoti numeroase 
lacuri frumoase care completează po
doaba Iul naturală... Am putut vizita 
unele cartiere ale orașului mai recent 
transformate sau construite : trebuie să 
recunosc un real bun gust în varieta
tea marilor ansambluri proaspăt edifi
cate... Astfel nuanțele variate și vesele 
conferă unor cartiere un aspect mal 
viu, mal vesel, dîndu-le aspectul de 
mici orașe balneare sau centre turis
tice“.

La Uzinele „23 August" reporterul 
este impresionat de „varietatea pro
ducției", de procedeele de lucru „ex
trem de reționale“, „de complexul său 
social extrem de întins“ dar și de „ma
rea Importanță rcordntă în Romînia 
pregătirii tehnice șl culturale și marea 

lin Cehoslovacia
Central al Sindicatelor, Alois Jindra, 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării, Vladimir Vedra, preșe
dintele C.C. al Uniunii Tineretului 
Cehoslovac, Vratislav Krutina, mi
nistrul agriculturii, silviculturii și al 
gospodăririi apelor, Lubomir Strou- 
gal, ministrul afacerilor interne.

în cadrul Congresului au rostit 
cuvîntări de salut reprezentanți ai 
partidelor comuniste Și muncitorești 
din Australia, Bolivia, Republica 
Dominicană, Ecuador, Guatemala, 
Haiti. Honduras, Iran, Izrael, Iorda
nia și din alte țări.

Lucrările Congresului continuă.

de știință sovietici
Premiul Lenin
Consiliul economiei naționale din 

Leningrad a propus pentru premiere 
un grup de ingineri care au construit 
o turbină cu abur de 200 000 kW, iar 
Consiliul economiei naționale din Har
kov pe Leonid ȘubenkoȘubln, con
structorul șef al uzinei de turbine, și 
pe un gruo de colaboratori ai săi care 
au creat și au introdus în producția de 
serie o turbină cu abur cu condensație 
de 150 000 kW.

Pentru Premiul Lenin a fost propus 
și un grup de colaboratori al Institu
tului de aparate și instrumente chirur
gicale experimentale care a creat un 
„rinichi artificial", folosit în practica 
medicală.

De asemenea, au fost propuși pen
tru obținerea Premiului Lenin un grup 
de specialiști siberieni, care au desco
perit mari zăcăminte de gaze în Si
beria de vest, și un grup de geologi, 
care au descoperit mari zăcăminte de 
țiței în Bașkiria.

Comitotu: pentru premiile Lenin în 
domeniul științei și tehnicii s-a adre
sat opiniei publice sovietice cu rugă
mintea de a lua parte la analiza lu
crărilor propuse spre a fi premiate.

Amestecul de vapori de apă, care 
se formează la o adîncime de 300— 
500 m, va trece prin sondele forate 
special într-o conductă de abur co
mună de unde va fi debitat asupra 
turbinei.

Au și fost forate 20 de sonde în 
care temperatura acestui amestec a- 
tinge 200 de grade iar presiunea — 
7 atmosfere.

EXPERIENȚĂ AMARĂ

în Ecuador, biroul federal de re- 
censămînt a anunțat că în 37 de sate 
indiene populația n-a putut fi în
registrată. Cauza ? Localnicii au a- 
menințat că vor ucide pe cei ce vor 
apare în satele lor cu anchetele de 
recensămînt. Faptul nu-i de mirare. 
O experiență amară i-a învățat pe 
băștinași că orice apariție a unor 
funcționari guvernamentali este ur
mată de noi valuri de represiuni.

500 VICTIME ALE „MAFIEI”

aviditate a romtnilor, mal ales a tine
rilor, pentru instruire în toate dome
niile spirituale“.

La fel, vizifînd Fabrica de confecții 
din București el remarcă atît „echipa
rea foarte modernă" a uzinei, cît șl 
„vastul complex social, medical șl cul
tural" pus la dispoziția muncitorilor.

Reportajele lui Camille Deleclos re
dau în general într-un limbaj faptic, 
adeseori cifric, lipsit de largi descri
eri, cele văzute. Și totuși Moldova 
cu frumusețile sale, cu marile 
realizări industriale recente inspiră 
pînă șl unui specialist în pro
bleme economice și financiare accente 
calde. „Moldova, vechi pămînt romî- 
nesc — scrie Deleclos — tărîm istoric 
bogat în povestiri eroice șl legende 
epice — tărîm de artă și tradiții, pă
mînt cu neîntrecute frumuseți, cu mun
ții săi albaștri, cu stînciie sale bizare 
roase de vînlurl șl ploi, cu trecători 
strimte șl adînci cu pereți verticali a- 
tingind înălțimi amețitoare", această 
Moldovă este totodată locul unde se 
află Oneștii, cu complexul petrochimic, 
— apreciat de autor drept unul din 
cele mai moderne din Europa — 
și față de care își exprimă admira
ția pentru nivelul tehnic și am
ploarea complexului, pentru rapidi
tatea construcției, pentru calificarea 
și priceperea cadrelor. De asemenea 
aprecieri se bucură și Fabrica de 
relon din Săvinești sau Combinatul de 
celuloză de la Chiscani. Dl. Deleclos re
produce declarația autorizată a specia
listului american John Mc Govern care 
aprecia „excelenta organizare“ și se 
arăta impresionat „de cunoștințele 
tehnice ale savanților și inginerilor ro- 
mîni, în majoritate tineri, și de pro
gramul de studiu, corespunzător celor 
mai înalte exigențe moderne“.

Nici un sector al vieții economice 
și culturale nu este neglijat de publi
cistul belgian, călăuzit de dorința de 
a reda un cît mai veridic tablou al 
Romînie’ de azi.

Intr-un capitol intitulat „Cum ia naș
tere și funcționează o gospodărie co
lectivă". autoru1 descrie vizita făcută 
la Hărman, arăfînd că colectiviza
rea a adus „o ameliorare reală a 
condițiilor materiale din prezent ale 
țăranilor romînl". lată și titlurile altor

Libertate 
lui Antonio Maidana 

și tovarășilor săi Ï
RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). 

Stroessner, dictatorul din Paraguay, 
continuă să țină în temniță pe pro
fesorii Antonio Maidana, Julio Ro
jas și Ananias Maidana. Viața lor 
este în primejdie. Stroessner nu a 
îndeplinit hotàrîrèa Tribunalului su
prem care i-a găsit nevinovați pe 
arestați și care a cerut eliberarea 
lor.

După cum subliniază ziarul „No
vos Rumos", opinia publică din A- 
merica Latină continuă lupta pentru 
eliberarea lui Maidana și a tovară
șilor lui. Pe adresa guvernului din 
Paraguay sosesc numeroase tele
grame și mesaje în care se cere eli
berarea patrioților din Paraguay.

Persecuții pe baza 
legii McCarran

NEW YORK 7 (Agerpres). —• 
TASS: Ministrul Justiției al S.U.A., 
Robert Kennedy, a cerut „Oficiului 
de control asupra activității subver
sive” ca acesta să oblige pe Claude 
Lightfoot și Samuel Davis din Chi
cago și pe Flore Hali și Samuel 
Cushner din Los Angeles să se în
registreze ca membri ai partidului 
comunist. Robert Kennedy afirmă 
că cei patru sînt membri ai Comi
tetului Național al Partidului Co
munist. în felul acesta, pînă în pre
zent 14 persoane ati fost somate să 
se înregistreze pe baza legii reac
ționare McCarran.

★

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Comisia Camerei reprezentanților 
pentru anchetarea activității anti- 
americane a început urmărirea par- 
ticipanților la mișcarea „Femei, 
luptați pentru pace !“. Președintele 
acestei comisii, F. Walter, a decla
rat la 6 decembrie că 15 conducă
tori ai acestei mișcări sînt chemați 
pentru a fi anchetați de comisie, la 
11 decembrie. Anchetarea va dura 
trei zile.

vire la organizația teroristă „Mafia*, 
a reieșit că din 1945 această orga
nizație a făcut 500 de victime. Un 
deputat sicilian a declarat că nu
mai la Carleon (16 000 de locuitori), 
de la sfîrșitul războiului au fost a- 
sasinate 153 de persoane.

Bandiții recurg de asemenea la 
șantaje și amenințări pentru a Inti
mida populația.

INVENȚIA
UNOR CHIRURGI FRANCEZI
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In aceste zile, una din acțiu
nile practice inițiate de țara 
noastră în sprijinul țelurilor păcii 
și coexistenței pașnice se ailă 
din nou în atenția opiniei publice 
internaționale.

Este cunoscut că la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
arătînd că tînăra generație poate 
și trebuie să joace un rol impor
tant, activ, în tavorizarea țelurilor 
păcii și coexistenței pașnice, a 
subliniat însemnătatea propunerii 
guvernului romîn privind înscrie
rea pe ordinea de zi a sesiunii a 
punctului intitulat: «Măsuri pentru 
promovarea în rîndurile tineretu
lui a ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între popoa
re». „Considerăm — a arătat în 
cuvîntarea sa conducătorul dele
gației romîne — că Adunarea Ge
nerală a O.N.U. ar aduce un real 
serviciu cauzei păcii dacă ar re
comanda guvernelor și organiza
țiilor specializate să acorde o 
atenție sporită problemelor lega
te de promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între 
popoare șî ar iniția elaborarea 
unei convenții internaționale în 
acest sens".

Expresie a contribuției con
structive pe care țările socialiste 
înțeleg s-o aducă în sprijinul 
păcii, această inițiativă a trezit * 5

NEW YORK 7 (Agerpres). — La
5 decembrie 1962 a fost difuzat ca 
document al O.N.U. următorul text 
al proiectului de Declarație propus 
de delegația R. P. Romîne, privind 
promovarea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare.

Adunarea generală,
Reamintind că prin Carta Națiu

nilor Unite popoarele s-au declarat 
hotărîte să izbăvească generațiile 
viitoare de flagelul războiului ;

Reamintind că Națiunile Unite au 
proclamat prin Cartă credința lor 
în drepturile fundamentale ale o- 
mului, în demnitatea persoanei 
umane șî în egalitatea în drepturi 
a indivizilor și națiunilor ;

Reafirmînd principiile cuprinse în 
Declarația universală a drepturilor 
omului, Declarația cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale (rez. 1514 (XV), 
Declarația drepturilor copilului (rez. 
1386 (XIV), art. 14 al proiectului 
Pactului drepturilor economice, so
ciale și culturale, precum și rez. 1572 
(XV) în conformitate cu care tînăra 
generație trebuie educată în spiritul 
păcii, înțelegerii, toleranței și prie
teniei între națiuni ;

Ținînd seama că în conflagrațiile 
care au zguduit omenirea, tineretul 
a fost acela care a avut cel mai 
mult de suferit și care a dat cele 
mai multe jertfe ;

Convinsă că tînăra generație vrea 
să-și vadă asigurat viitorul și că 
pacea constituie principala garanție 
pentru îndeplinirea aspirațiilor sale 
de fericire ;

Conștientă de rolul activ pe care 
tineretul îl joacă în societate în 
toate domeniile de activitate și de 
faptul că în viitorul apropiat tînăra 
generație este chemată să conducă 
destinele omenirii ;

Conștientă că în epooa noastră de 
realizări gigantice în domeniul ști

Pentru promovarea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace

Proiectul de Declarație propus la 0. N. II. de delegația R. P. Romîne

Intervenții ale reprezentanților ii. P. Ilomine 

la Conferința generală UNESCO
PARIS 7 — De la corespondentul 

'Agerpres : In cadrul discuției gene
rale cu privire la difuzarea infor
mațiilor tn Comisia de program a 
Conferinței generale UNESCO. Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al In
stitutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, a subliniat 
că, după părerea sa, trebuie făcută 
o distincție netă între informația 
bună și cea cu caracter negativ. 
„Cred, a spus vorbitorul, că, încă 
de la începutul dezbaterii noastre, 
trebuie să stabilim că numai infor
mațiile bune trebuie să circule în 
țnod liber. Prin informații bune în
țeleg informațiile care corespund o- 
biectivelor urmărite și exprimate de 
UNESCO, adică cele care sprijină 
pacea și înțelegerea între popoare. 
Dimpotrivă, informația pusă în sluj
ba propagandei de război sau a urii 
între popoare nu se deosebește cu 
nimic de orice delict sau crimă, pe
depsite de legile penale ale tuturor 
țărilor. Asemenea informații negati
ve trebuie respinse ca fiind profund 
nocive pentru cauza înțelegerii in
ternaționale și coexistenței pașnice".

In cadrul aceleiași comisii, la dis
cuțiile asupra dezvoltării schimburi
lor internaționale, Demostene Botez, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, membru al dele
gației romîne la Conferința generală 
a UNESCO, a cerut menținerea unor 
credite în valoare de 80 000 de do
lari, alocate de UNESCO pentru e- 
fectuarea de călătorii în colectiv în 
vederea strîngerii legăturilor între 
oamenii muncii din țările europene.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor Conferinței, academicianul Tu
dor Vianu, secretar general al Co
misiei naționale romîne pentru I

de la început un viu interes și 
un ecou favorabil pe plan inter
național. Ca urmare a propune
rii romîne. Adunarea Generală a 
adoptat în unanimitate, la ace
eași sesiune, o rezoluție care 
recomandă tuturor guvernelor, 
organizațiilor neguvernamentale 
și persoanelor să întreprindă ac
țiuni eficiente pentru a sprijini 
promovarea ideilor păcii în rîn
durile tineretului. în perioada 
care a trecut de la lansarea ei, 
inițiativa țării noastre a cîștigat 
adeziunea unui șir de organizații 
naționale și internaționale, ca și 
a multor personalități din diferite 
țări ale lumii.

în urma recomandării Adunării 
Generale a O.N.U., problema în
drumării tineretului a venit anul 
acesta în discuția Conferinței ge
nerale a U.N.E.S C.O., ale cărei 
lucrări se desfășoară la Paris. 
Și, după cum s-a anunțat, con
ferința, în ședința sa din 4 de
cembrie, a adoptat rezoluția 
propusă de R. P. Romînă cu 56 
voturi și o abținere. Cu o zi 
mai tîrziu, la O.N.U. a fost di
fuzat ca document al acestei or
ganizații proiectul de Declarație 
propus în aceeași problemă de 
delegația romînă, al cărui text 
îl publicăm astăzi.

Interesul manifestat față de 
propunerea romînă își are izvo
rul în faptul că ea răspunde unor 
cerințe reale. Tineretul lumii, care

inței și tehnicii, energia, entuziasmul 
și spiritul creator al tineretului 
trebuie să fie dedicate în întregime 
progresului și prosperității tuturor 
popoarelor lumii ;

Convinsă că educația tinerei ge
nerații, precum și schimburile libere 
de tineri și de idei în spiritul păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare vor contribui la îm
bunătățirea relațiilor internaționale 
și Ia întărirea păcii și securității 
generale ;

Proclamă prezenta Declarație a- 
supra principiilor privind promo
varea în rîndurile tineretului a idea
lurilor de pace, de respect reciproo 
și de înțelegere între popoare și 
invită guvernele naționale, organi
zațiile internaționale și toți factorii 
răspunzători pentru formarea tine
retului să recunoască principiile 
conținute în această Declarație șî să 
se străduiască să asigure respec
tarea lor prin măsuri legislative și 
de altă natură.

I. Tînăra generație trebuie să fie 
educată în convingerea că în zilele 
noastre războiul poate și trebuie să 
fie eliminat din viața societății și 
că coexistența pașnică și dezar
marea generală și totală sînt abso
lut necesare omenirii. Tineretul tre
buie ferit de efectele nefaste ale 
propagandei de război, sub orice 
formă s-ar manifesta ea.

II. Educația tineretului trebuie să 
fie orientată în direcția înțelegerii 
și cooperării internaționale, să pro
moveze ideile prieteniei și respectu
lui reciproc între popoare, ale de
mocrației șl progresului omenirii.

Manualele școlare, publicațiile, fil
mele, televiziunea și celelalte mij
loace de informare destinate tinere
tului trebuie să promoveze în rîn
durile lui ideile păcii, umanismului, 
libertății, fraternității, solidarității 
internaționale, care să contribuie la 
apropierea între popoare.

UNESCO st membru al Consiliului 
Executiv al UNESCO, s-a opus a- 
cordării de ajutoare de către 
UNESCO Institutului din Ganting 
pentru problemele tineretului, ară
tînd că acest ajutor nu-și găsește 
justificarea dacă se ține seama de 
restrînsa valoare practică a activită
ții de pînă acum a acestui institut 
și de faptul că studiile care au fost 
întreprinse sub egida lui nu au con
tribuit la progresul ideilor de bază 
care trebuie să însuflețească concep
țiile moderne despre educație. Vor
bitorul a subliniat punctele de ve
dere negative cuprinse în programul 
Institutului de la Ganting șl care ex
primă influența nefastă a ideilor re
trograde, difuzate și propagate in 
Republica Federală Germană. 

Brentano anunța demisia lui Adenauer... 
pentru toamna lui 1963

BONN 7 (Agerpres). — Corespon
dență TASS.

La 7 decembrie, la ședința spe
cială de la Bonn a fracțiunii parla
mentare U.C.D.—U.C.S., a fost anun
țat oficial de către președintele frac
țiunii, Brentano, că Adenauer in
tenționează să demisioneze din pos
tul de cancelar în toamna anului 
viitor.

în același timp Brentano a anun
țat că cancelarul Adenauer și creș- 
tin-democrații nu intenționează să 
mai ducă tratative cu social-demo- 
crații pentru crearea „unei mari 
coaliții guvernamentale“. - în scopul 
lichidării actualei crize guverna
mentale U.C.D. va continua tratati
vele de coaliție cu partidul liber- 
democrat. •

Prin anunțul că în toamna anu-

a avut întotdeauna cel mai mult 
de suferit de pe urma războiului, 
este interesat vital în menținerea 
păcii — condiție primordială a 
înfăptuirii aspirațiilor sale de 
viitor. Nici unui om cinstit, cu 
simț de răspundere față de soar
ta păcii, nu-i poate fi indiferent 
modul în care este îndrumat ti
neretul : dacă el este educat în 
spiritul respectului față de 
munca pașnică, cultura și viața 
altor popoare — sau e crescut 
în spiritul urii rasiale, al milita
rismului, revanșismului, al războ
iului.

în aceste condiții apare cît se 
poate de evidentă justețea șl 
oportunitatea inițiativei întreprin
se de R. P. Romînă — inițiativă 
care nu se limitează la enunțarea 
de principii generale ci, așa cum 
se vede și din proiectul de Decla
rație publicat astăzi, prevede ac
țiuni concrete, practice pentru ca 
tînăra generație să-și dezvolte 
conștiința responsabilităților ce-i 
revin în lupta pentru pace.

Parte integrantă a eforturilor 
desfășurate de țara noastră, îm
preună cu celelalte țări socia
liste, cu toate statele și popoa
rele iubitoare de pace, pentru 
preîntîmpinarea primejdiei unui 
nou război și apropierea între 
popoare, inițiativa romînă cu pri
vire la îndrumarea tineretului re
prezintă o contribuție la cauza 
păcii și coexistenței pașnice.

III. Tineretul trebuie să fie edu
cat în spiritul deplinei egalități în 
drepturi a tuturor popoarelor și ra
selor. Ideile de natură a încuraja, 
sub orice formă, colonialismul șî 
rasismul, sau care urmăresc menți
nerea sau crearea de privilegii pen
tru unele state în detrimentul alto
ra trebuie să fie combătute ca dău
nătoare pentru educarea tinerei ge
nerații.

IV. Trebuie încurajate șî sprijini
te schimburile libere, vizitele, călă
toriile, festivalurile și întîlnirile ti
nerilor în scopuri educative, știin
țifice, culturale, artistice, sportive, 
menite să contribuie la cunoașterea, 
apropierea șî înțelegerea reciprocă 
a tinerilor din toate țările.

V. Trebuie încurajată asocierea 
tineretului pe plan național și in
ternațional în scopul promovării 
ideilor păcii, coexistenței pașnice, 
abolirii definitive a colonialismului, 
egalității în drepturi a tuturor na
țiunilor.

La opera de educare a tineretului 
în spiritul acestor idei este necesar 
să fie atrase, fără discriminare, or
ganizațiile naționale și internaționa
le de tineret.

Trebuie interzisă crearea de orga
nizații care ar promova în rîndurile 
tineretului ideile războinice, revan
șarde, ideile inegalității națiunilor 
și raselor și ale oprimării coloniale.

VI. Educarea tineretului trebuie 
să aibă drept scop formarea unor 
oameni cu înalte calități morale, a- 
tașați profund nobilelor idei ale 
păcii, libertății, egalității și fericirii 
tuturor, ale dragostei și respectului 
față de om și de munca sa crea
toare.

Tînăra generație trebuie să do- 
bîndească conștiința responsabilită
ților ce-i revin în lumea de mîine, 
pe care este chemată să o conducă 
și să fie însuflețită de încrederea 
în viitorul fericit al omenirii.

DcscLîJereA sesiunii 
Consiliului F. D. LF»

BERLIN. La 7 decembrie s-a des
chis la Berlin sesiunea Consiliului 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor, la care participă dele
gațiile organizațiilor naționale de 
femei din toate continentele. Din 
partea R. P. Romîne, la sesiune 
participă o delegație condusă de 
Maria Rosetti, președinta Consiliului 
Național al Femeilor. Sesiunea este 
consacrată pregătirii Congresului 
mondial al femeilor care va avea 
loc la Moscova în iunie 1963.

Lucrările au fost deschise de lise 
Thiele, președinta Uniunii femeilor 
democrate din Germania. Eugenie 
Cotton, președinta F.D.I.F., întîmpi- 
nată cu căldură de către delegate, 
a prezentat un raport cu privire la 
sarcinile F.D.I.F.

lui viitor va demisiona, cancelarul 
încearcă să pună capăt sau cel pu
țin să neutralizeze discuția pericu
loasă pentru sine pe tema înlocuirii 
șefului guvernului.

*

BONN 7 (Agerpres). — La 7 de
cembrie, timp de aproape cinci ore, 
la reședința cancelarului Adenauer 
s-a desfășurat o consfătuire între 
comisiile speciale ale U.C.D.-U.C.S. 
și partidului liber-democrat cu pri
vire la lichidarea crizei guverna
mentale și restabilirea coaliției din
tre aceste partide.

în comunicatul dat publicității 
după consfătuire se arată că s-a 
ajuns la un acord într-o serie de 
probleme de principiu privind re
manierea guvernului.

Lucrările Congresului P. C. ItalianSpre folosirea spațiului cosmic 

în scopuri pașnice
NEW YORK 7 (Agerpres). — TASS. 

Documentele referitoare la acordu
rile dintre U.R.S.S. și S.U.A. de co
laborare în domeniul folosirii paș
nice a spațiului cosmic au stat la 6 
decembrie în centrul atenției Comi
tetului Politic la cea de-a 17-a se
siune a Adunării Generale.

Reprezentantul Olandei, Schur- 
mann, și-a exprimat speranța că co
laborarea tehnico-științifică între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
pentru cercetarea Cosmosului va 
contribui la încheierea unui tratat 
pentru interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară. El a subliniat, de a- 
semenea, că și alte țări sînt intere
sate în cucerirea Cosmosului și de 
aceea trebuie să se ajungă la o co
laborare în acest domeniu.

Principiile prezentate Comitetului 
de către Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite dau naștere la noi spe
ranțe, a declarat reprezentantul 
R.A.U., Mahmud Riad. Ambele țări, 
a spus ol, declară că intenționează 
să efectueze cercetări cosmice în 
scopuri pașnice. Cu toate acestea, 
după părerea lui Riacl, există dife
rențe în atitudinea Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite față de Unele 
aspecte ale cercetării Cosmosului, 
în acest scop Republica Arabă Uni
tă prezintă un proiect de principii 
al colaborării internaționale în do
meniul folosirii pașnice a spațiului 
cosmic Scopul acestui proiect este 
de a apropia pozițiile celor două 
mari puteri, a spus Riad.

Toate ziarele americane scriu despre 
documentele care se referă la colabora
rea dintre oamenii de știință sovietici și 
americani. „Cînd primul Sputnik, cu cinci 
ani în urmă, a înconjurat orbita globului 
pămîntesc, colaborarea dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite în cercetările 
cosmice se părea a fi atit de îndepăr
tată ca și lansarea omului spre Lună“, 
scrie „Nevj York Herald Tribune“. La 5 
decembrie, continuă ziarul, două puteri

GENEVA. La 6 decembrie a.c., 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, șeful 
delegației R. P. .Romîne la Confe
rința Comitetului celor 18 state de 
la Geneva, a oferit un dineu în 
cinstea unoi- delegații participante 
la tratative.

La dineu au participat : din par
tea S.U.A. — Arthur Dean, șeful 
delegației, și ambasadorul Charles 
Stelle ; din partea R. P. Polone — 
ambasadorul Manfred Lachs, șeful 
delegației, și lt.-colonelul Edmund 
Staniewski ; din partea Birmaniei — 
ambasadorul U Tun Shein, șeful de
legației, și U Maung Gyi; din partea 
R.A.U. — consilierul Mahmoud Sa
mir Ahmed și generalul maior Ga- 
afa El-Abd ; din partea Nigeriei — 
L. C. N. Obe,

A participat, de asemenea, W. Ep
stein, adjunctul reprezentantului 
special al secretarului general al 
O.N.U.

Componența noului guvern 
francez

PARIS. A fost format noul guvern 
francez. S-a anunțat oficial că la pro
punerea primului ministru Georges 
Pompidou, președintele de Gaulle a 
numit miniștrii noului cabinet.

în fond, componența guvernului a 
rămas aproape aceeași. Maurice 
Couve de Murville a rămas minis
trul afacerilor externe. Roger Frey 
— ministru de interne, Pierre Mes
smer — ministru de război, Valery 
Giscard d’Estaing — ministrul fi
nanțelor și problemelor economice. 
Din guvern fac de asemenea parte 
Jean Foyer, ministrul justiției, An
dré Malraux, ministru de stat în
sărcinat cu problemele culturale, 
Louis Joxe, ministru de stat însăr
cinat cu reforma administrativă 
(post nou înființat), Michel Maurice- 
Bokanovski, ministrul industriei.

BERLIN. Manfred Gerlach, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, luînd cuvîntul la 7 
decembrie la Drezda, a declarat că 
guvernul R.D. Germane este hotărît 
să ducă tratative serioase cu guver
nul R.F. Germane în vederea mic
șorării încordării internaționale și 
normalizării relațiilor dintre cele 
două state germane. „Putem începe 
tratativele chiar mîine — a decla
rat M. Gerlach. Depinde de Bonn 
dacă vor fi create premizele nece
sare pentru aceste tratative“.

Salazar 
și-a remaniat 

guvernul

SaJazai: — Dom
nilor, în această 
formație ministe
rială, am toată în
crederea.

(Desen de 
Eugen Taru)

„și-au dat mîna“, privind încheierea pri
mului tratat pentru folosirea' sateliților 
artificiali ai Pămîntului în scopuri pașni
ce“. „Documentele prezentate de Uniu
nea Sovietică și Statele Unite au fost 
primul acord practic în scopul discutării 
problemelor folosirii pașnice a Cosmo
sului în Comitetul Politic al Adunării 
Generale, compus din toți cei 110 
membri ai O.N.U.“, subliniază „Nev/ 
York Times“.

întrevedere 
între N» S. Hrușciov 

și L B. Tito
MOSCOVA 7 (Agerpres).— TASS 

transmite : La 7 decembrie a avut 
loc, la Kremlin, o întrevedere între 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Iosip Broz Tito, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia.

Din partea sovietică la convorbire 
au luat parte A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S;S., I. V. Andropov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., A. A. 
Gromîko, ministru al afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și alte persoane 
oficiale.

Din partea iugoslavă la convor
bire au participat Alexandar Ran- 
kovici, ' Iovan Veselinov, Liubcio 
Arsov și alții.

în cursul convorbirii a continuat 
schimbul tovărășesc de păreri în 
problemele multilaterale privind 
dezvoltarea continuă a relațiilor fră
țești sovieto-iugoslave.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de sinceritate și înțele
gere deplină.

GENEVA. In sala comunală din 
Plaine Palais (Geneva) a avut loc 
rec'ent o gală de filme romînești, în 
cadrul ‘căreia au fost prezentate fil
mele „Nicolae Grigorescu“ și „Cio- 
cîrlia": Au luat parte numeroși oa
meni de artă și cultură, ziariști, pre
cum șl un ntim'eros public.

Greviști reprimați de poliție 
în Africa de sud-vest

JOHANNESBURG. Cîteva sute de 
muncitori africani de la o topito
rie din Tsumeb (Africa de sud- 
vest) au declarat la 6 decembrie o 
grevă de protest împotriva condiții
lor insuportabile de muncă. După 
cum relatează agenția Reuter, poli
ția sud-africană a reprimat cu bru
talitate pe greviști, 42 dintre ei fiind 
arestați, iar alți 150 fiind închiși în 
incinta topitoriei.

CAP CANAVERAL. Agenția Asso
ciated Press anunță că o rachetă de 
tip „Polaris” lansată joi de la Cap 
Canaveral a ieșit de sub controlul 
comenzilor de la pămînt. încerca
rea de a o distruge în atmosferă a 
eșuat parțial. „Polaris”, relevă a- 
genția citată, „a început să se rosto
golească în atmosferă imediat după 
ce a doua treaptă a rachetei a in
trat în funcțiune”.

PARIS. La 6 decembrie a avut 
loc la Paris ședința comună a 
grupurilor comuniste din Adunarea 
Națională și Senatul Franței. La 
ședință, care a fost prezidată de 
Maurice Thorez, a fost ascultată in
formarea prezentată de Waldeck 
Rochet, cu privire la situația poli
tică după alegerile din Adunarea 
Națională și perspectivele activității 
parlamentarilor comuniști. Grupul 
Partidului Comunist Francez din 
Adunarea Națională șl-a alcătuit 
biroul. Președinte a fost ales Wal
deck Rochet.

Referendum în Maroc

RABAT. Agenția Associated Press 
anunță că la 7 decembrie a început 
în Maroc referendumul în proble
ma proiectului primei constituții a 
țării. Scopul acestei constituții este 
de a transforma străvechea monar
hie autocrată într-o monarhie con
stituțională. în listele electorale au 
fost înscrise 4 700 000 de persoane. 
Partidele de opoziție au chemat 
populația să boicoteze referendumul,

ROMA 7 Corespondentul Ager
pres transmite : — La „Palazzo dei 
Congressi“ din Roma continuă lu
crările Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Italian. în cadrul 
ședinței din seara zilei de 6 decem
brie, Luigi Longo, secretar general 
adjunct al P.C. Italian, a, rostit o 
amplă cuvîntare consacrată uneia 
din problemele centrale ale luptei 
comuniștilor italieni ; reînnoirea de. 
mocratică a structurii politice, eco
nomice și sociale din Italia.

La ședința din 7 decembrie au 
luat cuvîntul reprezentanți ai fede
rațiilor P.C. Italian din Florența, 
Reggio Emilia, Avezzano, ai organi
zațiilor sindicale ale muncitorilor a-

CoîîMraBăaBișft« portaigheo infieraÿu 
în Adiiaiarea GeneraBă a O. N. :ir.
NEW YORK 7 — De la trimisul 

special al Agerpres, C. Răducanu :
La ședința plenară din dimineața 

zilei de 6 decembrie a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a continuat discu
tarea situației din Angola. Delega
ții Congoului (cu capitala la Leo
poldville), Mauritaniei, Guineei, 
R. P. Romîne, Ceylonului și Alge
riei au înfierat în unanimitate fără
delegile săvîrșite de autoritățile 
portugheze în Angola și au declarat 
că este intolerabilă tergiversarea în 
problema eliberării poporului an
golez.

Delegatul R. P. Romîne, Mircea 
Nicolaescu, a subliniat că Angola 
constituie una din paginile cele mai 
întunecate din dosarul colonialismu
lui. Portugalia duce în Angola un 
adevărat război ; măsurile represive 
și acțiunile ei militare au depășit 
limitele unui conflict local între 
metropolă și colonie și Portugalia 
este ajutată în acțiunea sa de re
primare a populației angoleze de 
aliații ei din blocurile politice și 
militare. Armata portugheză, parte 

întrucît proiectul de constituție a 
fost elaborat fără participarea opi
niei publice.

LONDRA. La 6 decembrie mai 
mulți membri ai parlamentului au 
cerut în Camera Comunelor minis
trului educației, Edward Boyle, să 
extindă predarea limbii ruse în șco
lile din Anglia. Boyle a fost de a- 
cord că cunoașterea limbii ruse de
vine tot mai necesară nu numai 
pentru lucrătorii științifici, ci și 
pentru oamenii de alte profesii. Mi
nistrul a promis că va examina 
propunerile făcute de unii membri 
ai Camerei Comunelor în sensul ca 
limba rusă să fie predată elevilor 
începînd de la vîrsta de 8—10 ani.

HANOL La Hanoi a avut loc șe
dința Consiliului de Miniștri al

Zigzaguri către... punctul de plecare
După trei reuniuni de cîte trei 

zile, în octombrie și noiembrie, de 
negocieri în vederea aderării Marii 
Britanii la Piața comună, cei șapte 
miniștri participanți la tratative 
n-au putut prezenta un bilanț 
optimist. La reuniunea precedentă 
s-a putut observa chiar un regres 
ca urmare a dezbinării în sinul blo
cului „celor șase" rezultînd din dez
acordul ivit între Franța și Germa
nia occidentală cu privire la pro
blema reglementării financiare a po
liticii agricole. Negociatorii s-au se
parat fără nici un 
rezultat, reprezen
tanții celor șase 
țări din Piața co
mună hotărînd să 
caute între ei sta
bilirea unei poziții 
comune pe care să o opună Angliei 
la reuniunea din 10, 11 și 12 decem
brie.

In cursul ultimelor trei zile cei 
șase miniștri ai țărilor din Piața 
comună s-au întrunit în acest scop 
la Bruxelles și multă vreme pro
blema s-a găsit într-un impas. Deza
cordul franco-vest-german s-a ac
centuat, iar miniștrii s-au îndepărtat 
încă și mai mult de o poziție accep
tabilă pentru britanici.

Reprezentantul vest-german ceru
se mai întîi ca „cei șase" să caute 
soluții financiare pentru politica 
agricolă care să nu fie bazate nu
mai pe prelevări din importuri — 
soluții care ar fi fost în avantajul 
R.F.G., mare importatoare de pro
duse agricole.

Așa cum era și de așteptat, acea
stă sugestie nu s-a bucurat decît de 
o primire rece din partea celorlalte 
delegații — avantajate financiar prin 
prelevările asupra importurilor vest- 
germane. Dar aceasta nu era decît 
o intrare în materie neînsemnată 
față de „ofensiva" franceză care a 
urmat. In adevăr, Pisani, ministrul 
francez al agriculturii, a cerut apoi 
ca, imediat după aderarea la Piața 
comună. Marea Britanie să suprime 
pur și simplu subvențiile pe care 
le acordă agricultorilor săi. Or, rolul 
acestor subvenții este tocmai de a 
ajuta agricultura britanică să-și 
creeze condiții pentru a putea face 
față concurenței produselor agricole 
ale altor țări din Piața comună, 
în special Franța, unde prețul lor 
de cost este mai scăzut. O suprimare 
concomitentă cu aderarea ar pune 
într-o situație grea agricultura en
gleză.

Cererea franceză însemna astfel să 

Corespondență 
din Bruxelles

gricoli, delegați ai muncitorilor ita
lieni care lucrează în Belgia, Franța, 
Elveția, R. F. Germană, Leonilde 
Yotti, responsabila comisiei de fe
mei a C.C. al P.C. Italian.

Congresul P.C. Italian a fost sa
lutat de reprezentanți ai partidelor 
comuniste și muncitorești din Ger
mania, Austria, Elveția, Norve
gia, Danemarca și 'din alte țări. Au 
fost citite de asemenea mesaje de 
salut din partea a numeroase par
tide comuniste și muncitorești fră
țești care din motive de forță ma
joră nu au putut trimite delegați la 
Congresul P.C. Italian.

Lucrările congresului continuă.

integrantă din N.A.T.O., instruită șl 
dotată în cadrul acestei alianțe, se 
găsește aproape în întregime în An-< 
gola și alte colonii portugheze.

Referindu-se la reclama făcută 
recentelor „reforme” ale guvernului 
portughez, reprezentantul romîn a 
arătat că acestea nu sînt menite să 
satisfacă cererile fundamentale ale 
populației din Angola ci, dimpotri
vă, constituie o nouă formă a pro
cesului de colonizare și integrare a 
Angolei în statul portughez.

în încheiere, reprezentantul R. P. 
Romîne s-a pronunțat pentru ime
diata recunoaștere a dreptului po
porului angolez la independență, o- 
prirea tuturor acțiunilor militare și 
a măsurilor represive, crearea con
dițiilor necesare transferării nuterii 
către populația din Angola, conform 
cu dispozițiile declarației cu privire 
la colonialism. Trebuie, de aseme
nea, a subliniat el, să înceteze ime
diat asistența militară pe care Por
tugalia o primește din partea blo
cului N.A.T.O.

R. D. Vietnam la care s-a aprobat 
plänül de Stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anul 1963. în 
comunicatul dat publicității de către 
Consiliu] de Miniștri al R. D. Viet
nam se subliniază succesele obținu
te anul acesta și se trasează sarcina 
dezvoltării în continuare a econo
miei naționale a republicii.

în Brazilia se preconizează 
lărgirea relațiilor comerciale 

cu țăriie socialiste
RIO DE JANEIRO. Ministrul in

dustriei și comerțului din Brazilia, 
Octavio Dias Carneiro, a cerut, 
după cum menționează Prcnsa La
tina, să se stabilească relații comer
ciale mai largi cu toate țările so
cialiste.

se ridice din nou o problemă despre 
care se știe că britanicii o vor de
clara inacceptabilă și a pune din 
nou în discuție poziția stabilită 
înainte de către „cei șase” — anume 
că suprimarea nu va interveni decît 
după o perioadă de tranziție. După 
șapte ore de discuții îndîrjite și ne
întrerupte, ministrul francez și-a 
menținut punctul de vedere cu o 
intransigență care a dezvăluit un 
dezacord profund între „cei șase" 
asupra unei probleme fundamentale.

Pe bună dreptate s-a prevăzut că 
această repunere 
în discuție a ele
mentelor nego
cierilor anterioare 
va provoca o 
reacțiunc puter
nică d partea 

britanicilor. Din Paris inunță 
că Maurice Macmillan, fi-xl pri
mului ministru britanic, vorbind în 
fața- așa-zisei Adunări a Uniunii 
Europei occidentale, a pus întreba
rea dacă „se fac eforturi hotărîte 
pentru a obliga Anglia să îngenun
cheze”, eforturi pornite din dorința 
de „a umili Anglia” în calea spre 
Piața comună. Acestea aruncă o lu
mină asupra unora din scopurile 
apropiatelor tratative dintre premie
rul Macmillan și președintele de 
Gaulle.

In acest stadiu, „cei șase” nu 
aveau nimic de prezentat reprezen
tanților britanici la discuțiile care 
reîncep luni, în afară de somația in
acceptabilă a francezilor... Pentru a 
evita o prăbușire a negocierilor, mi
nistrul belgian a propus — ceea ce a 
și fost acceptat — ca „cei șase" să 
consacre în ianuarie încă două se
siuni de cîte o săptămînă căutării 
unei soluții pozitive. A fost nevoie 
de o ultimă zi de discuții pentru a 
salva aparențele și a relua în sfîrșit 
o pseudoformulă de compromis care 
să fie prezentată reprezentantului 
englez Heath lunea viitoare, anume 
propunerea de a suprima faimoasele 
subvenții după un an de „adaptare“. 
Dar aceasta este o chestiune care 
readuce zig-zag-ul negocierilor exact 
către... punctul de plecare.

Iar la întreg acest tablou „armo
nios" se adaugă nemulțumirea vie a 
monopolurilor din S.U.A. care, după 
cum se știe, și-au exprimat recent, 
prin. exponențâi lor, iritarea pentru 
barierele vamale din calea produse
lor agricole americane, amenințînd 
fățiș cu „sancțiuni“ și „răzbunări"9 
economice.

JEAN LOUIS ESCH
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